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SPRINTSTAD
INLEIDING
In Update SprintStad #1 lieten wij u kennis maken met SprintStad, de uitgangspunten en de opbouw van de serious game. Met Update #2 stellen we u op de hoogte
van de voortgang van het project. De laatste maanden is vanuit verschillende invalshoeken door de Vereniging Deltametropool hard gewerkt aan het project. Ondertussen hebben zich ook al verschillende partners aangemeld die met ons verder
het project vormgeven. Met deze update wordt de aanloopfase (het prototype) afgesloten, evalueren we de stand van zaken van het project en de gehouden spelsessies,
bespreken we het onlangs georganiseerde debat “Hoe ver is de OV Stad?” en geven
we u een blik op de werkzaamheden voor SprintStad 1.0 die we voor ons zien liggen
op het gebied van onderzoek, inventarisatie, aanpassing van de serious game en
planning van activiteiten.
SprintStad is geënt op de aanname dat mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling
elkaar kunnen beïnvloeden. Het project belicht de verbanden tussen verstedelijking
en de ontwikkeling van infrastructuur en benadrukt de potentie van die verbanden.
Bij een geïntegreerde ontwikkeling van ruimte en netwerk speelt een complex aan
factoren een rol, zoals de grootte van de kernen, de intensiteit van de functies en
de ontsluiting door netwerken. De ontwikkeling van netwerken kan eigenschappen
van de ruimte beïnvloeden en andersom beïnvloeden eigenschappen van de ruimte
de ontwikkeling van netwerken. Door deze relaties in kaart te brengen en ze als
kansen voor ontwikkelingen expliciet te maken, wordt een instrument ontwikkeld
dat de bereikbaarheid in de Randstad kan helpen verbeteren en wordt tegelijk een
geïntegreerde visie op het gebied ontwikkeld.
Sprintstad gaat in op een deelaspect van het bredere onderzoek Deltanet,
waarin de Vereniging de combinatie tussen een frequent rijdend, metroachtig transportsysteem in de Randstad, een op snelheden uitgesorteerd wegsysteem en hun
knooppunten heeft onderzocht. Deltanet bestond o.a. uit een werkweek met een
lezingenreeks op locatie Schiphol in 2003 en een publicatie in 2004. In Sprintstad
staat het gelijktijdig ontwikkelen van een regionaal gecoördineerd verstedelijkingsprogramma in de gebieden rond de stations en intensiever gebruik van het hoofdrailsysteem in de Randstad centraal.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproject SprintStad is de serious
game over de ontwikkeling van stationsgebieden in de relatie tot mobiliteit. Het spel
is (in prototype) eind 2009 ontwikkeld door de Vereniging Deltametropool en de TUDelft met medewerking van Next Generation Infrastructures. Essentie van het spel is
dat de consequentie van besluiten op lokaal niveau zichtbaar worden gemaakt in hun
regionale samenhang en op de lange termijn. Het prototype van het spel is beperkt tot
de corridor Leiden-Schiphol, maar is zo ontwikkeld dat het gaandeweg kan worden uitgebreid tot de gehele Randstad. Het spel is bestemd voor professionals van overheden
en stakeholders. De hoofddoelen hierbij zijn 1) het laten ontstaan van nieuwe inzichten
bij deelnemers en 2) onderlinge kennisuitwisseling. Kort samengevat slaat de serious
game SprintStad een brug tussen onderzoek en praktijk.
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EVALUATIE

PROTOTYPE

SPELSESSIES

Tijdens de spelsessies met partijen die dagelijks werken aan de ruimtelijke en/of infrastructurele opgave werden de doelen van het spel getest en
geïnventariseerd welke vragen er rondom dit thema
in het werkveld liggen.
De conclusies en aanbevelingen van de spelers
zullen meegenomen worden in latere fases waarin
het spel verder wordt uitgebouwd.
Aan de spelsessie hebben tot dus ver deelgenomen: het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat,
de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Stedenbaan, Movares, de Jonge Veranderaars van Railforum, leden van BNSP en woningcorporatie Ymere.
Sessies bij Jong Prorail en NPC staan in de planning.
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EVALUATIE

PROTOTYPE

Doel tijdens het spel: Door een betere
afstemming en samenwerking tussen verschillende stationsgebieden wordt een betere ontwikkeling van de gehele corridorop de lange
termijn bereikt.
Voor de spelers is de troef van serious game
SprintStad dat het de onderlinge samenhang tussen
de stations inzichtelijk maakt. Het verlegt de aandacht van het verdichten van het eigen stationsgebied naar de betekenis van het station binnen de corridor. Dit door het slim inzetten van woon-, werk- en
leisureprogramma. Natuurontwikkeling en recreatie kunnen in de toekomst ook als programmaonderdelen worden opgenomen. Het is van belang meer
aandacht te schenken aan de samenhang tussen de
verschillende programma-onderdelen.
Het uitgangspunt in het prototype van SprintStad - de infrastructurele ontwikkelingen als vast
beschouwen - is volgens de spelers niet realistisch.
Het zou andersom moeten zijn: meer ruimtelijke
ontwikkeling levert meer reizigers op, wat de vraag
naar treinen verhoogd. De infrastructurele ontwik-

kelingen zijn daarvan een gevolg.
De spelers vinden verder dat de opzet van het
spel niet vanzelfsprekend uitnodigt om na te denken
over de grote schaal. In het spel krijgt de speler een
station en men wil het eigen station zo goed mogelijk ontwikkelen. Er is geen aanleiding om op grote
schaal na te denken. Het voorstel werd gedaan om
een extra laag in het spel te verwerken: een overkoepelende speler als concessieverlener, die de taak
heeft het infrasysteem optimaal te gebruiken en anticipeert of reageert op wat de andere ‘ruimtelijke’
spelers doen.

III
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Doelen van het spel: 1) De serious game
SprintStad verschaft nieuwe inzichten bij de
deelnemers en 2) faciliteert de kennisuitwisseling over de samenhang tussen de ruimtelijke
ontwikkelingen rondom stations en het infrastructureel netwerk.
Volgens de spelers bevestigt het spel het belang om meer inzicht te hebben in de afstemming
tussen knooppuntontwikkelingen. Het spel is echter
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voornamelijk vanuit de ruimtelijke ontwikkeling opgesteld en maakt de infrastructurele opgave rondom
stations te weinig inzichtelijk. Daardoor komt de samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkelingen en
het infrastructureel netwerk niet goed uit de verf.
Het directe speldoel voor de speler is het kunnen realiseren van het geplande programma. Het
leerzame zit in de consequenties van de ruimtelijke
ontwikkelingen voor de netwerkwaarde van het station. Dit leeraspect zou duidelijker moeten worden
gemaakt in het spel.
Naarmate het spel vordert ontstaat er meer
inzicht in de werking van het spelmechanisme bij de
deelnemers, waardoor ze hun strategieën steeds beter afstemmen.
De spelers ervaren het spel als nuttig, omdat
het inzicht ontstaat dat samenwerken met andere
partijen kan helpen bij het realiseren van eigen en
gemeenschappelijke doelstellingen. De spelers raden aan om de game te gaan spelen met teams uit
diverse disciplines, bijvoorbeeld NS, ontwikkelaars
en bestuurders; en om voldoende tijd te nemen voor
het uiteenzetten van ieders visie en doelstellingen en
voor reflectie.
III

Tijdens de spelsessies wordt geïnventariseerd
welke vragen er in het werkveld liggen. Er komen
vragen naar voren, die verder onderzoek vereisen
naar de samenhang tussen de ruimtelijke transformatie rondom stations en het infrastructuurnetwerk. Veel vragen gaan in op frequentieverhoging. In
hoeverre wordt de frequentie alleen beïnvloed door
de extra passagiers vanuit de ruimtelijke ontwikkelingen? Hoe kan het optimaliseren van het voor- en
naverkeer bijdragen aan het aantrekken van nieuwe
passagiers? Wanneer kan een frequentieverhoging
van het OV gaan concurreren met de mobiliteit op de
weg? Een andere vraag gaat over de bezetting van de
trein. Kan het verdelen van het programma over de
verschillende stations asymmetrie in de beweegrichting van de reizigers in een corridor tegengegaan?
Een laatste vraag gaat over investeringsmodellen. Is
er een koppeling tussen de infrastructurele ontwikkelingen en het vastgoed mogelijk?
De Vereniging heeft op basis van deze aspecten een programma van eisen opgesteld voor de verdere ontwikkeling van de serious game.
IV
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DEBATBIJEENKOMST

Stationsomgevingen zijn de nieuwe aandachtsgebieden voor stedelijke ontwikkeling in de
Randstad. Wat betekenen ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen rondom de afzonderlijke stations voor de Randstad als geheel?
Tijdens de bijeenkomst “Hoe ver is de OVstad?” werden 4 genodigden vanuit drie schaalniveaus gevraagd een stelling te pitchen. Deze stellingen waren de leidraad voor het daaropvolgende
debat.
De bijeenkomst, georganiseerd door Vereniging Deltametropool, Next Generation Infrastructures en TUDelft vond plaats op 11 maart 2010 in
De Dependance, Centrum voor Stadscultuur, Rotterdam.
Meer informatie over “Hoe ver is de OV-stad?”
is beschikbaar op www.deltametropool.nl/nl/ov-stad.
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1. Eric Bezem
Manager regionale bereikbaarheid, V&W

2. Pepijn van Wijmen
Directeur, APPM

Hoe ver is de OV-stad?
Er is geen geld voor grote OV-investeringen;
optimalisatie geeft naast infrastructuurupdates ook
een grote winst. Met kleine stappen van bestuurders
kan een grote effectiviteit bereikt worden, bijvoorbeeld de Rotterdam Tramplus lijnen 20 en 25, en de
herinrichting van de Schiekade. We moeten dus over
onze eigen schaduw c.q. schaalgroottes heenstappen.
Kijk naar de gezamenlijke aanpak van Groningen en
Assen in het regionale OV met transferia. Kijk naar
het gemeenschappelijke belang in plaats van het nastreven van deelbelangen.

Hoe ver is de OV-stad?
Wil de Randstad, die we op wereldschaal kunnen beschouwen als een metropool met zeven miljoen inwoners, haar partij meeblazen in de globale
concurrentie, dan moeten we streven naar een duurzame bereikbaarheid. Daar is een systeemsprong
voor nodig: ketenmobiliteit met het openbaar vervoer
als hart. Dat vergt een andere manier van denken
en doen: een culturele en financiële keuze voor het
openbaar vervoer, een andere focus voor de regionale
overheden die nu het openbaar vervoer aansturen en
het benutten van de ruimtelijke mogelijkheden.

Hoe nu verder met de OV-stad?
Over de eigen schaduw heen blijven kijken,
met de hoop dat het OV-Bureau Randstad hierin een
koersvaste rol kan spelen.

Hoe nu verder met de OV-stad?
Grote investeringen plegen vanuit een ambitie en een visie. Als we nu zeggen dat het geld er niet
is en het niet kan, lukt het simpelweg niet.
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doelen.

3. Lodewijk Lacroix
Programmadirecteur, Stedenbaan

4. Wies Sanders
Directeur, Urban Unlimited

Hoe ver is de OV-stad?
Het OV moet denken vanuit de stad en omgekeerd, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!
De gezamenlijke ontwikkeling van ruimte en infrastructuur is een kip/ei verhaal. Als de ruimtelijke
ontwikkelingen vóór OV-ontwikkelingen worden gerealiseerd ontstaan capaciteitsknelpunten, het OV
komt te laat. Als de OV-ontwikkelingen vóór ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd komt het
OV vaak te vroeg, met een financieel risico voor de
vervoerder. Pas bij voldoende reizigers bestaat een
goede kans op rendabel OV. Er moeten dus vroegtijdig afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke
ontwikkeling van ruimte en OV.

Hoe ver is de OV-stad?
De OV-stad is er al lang, maar we zien het niet.
Er moet gefocust worden op de bestaande reiziger in
plaats van alleen aandacht te hebben voor de nieuw
aan te trekken OV-reiziger. Verder moet het OV worden aangepast op de differentiatie in de reizigers.
Hoe nu verder met de OV-stad?
Kijk vooral ook naar niet-publieke partijen!

Hoe nu verder met de OV-stad?
We moeten doorwerken op ons pad, over de
schotten heenkijken, zoals bij SprintStad. Dat bevordert het samen denken over gemeenschappelijke
III
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PARTIJEN

PARTIJEN

Regio Drechtsteden
K. Klootwijk
Leverde data t.b.v. de inventarisatie.
Gemeente Haarlemmermeer:
D. Bremer, B. Uitterhoeve, P. Vreeburg
Controleerden de data van de stationsomgevingen
Nieuw Vennep, Hoofddorp en Schiphol.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
A. Barendse, E. Bezem, J. Haver, K. Jakschtow, F
van Leeuwen, A. Mekkes, D. Ramdat, F. Skirving ,
F. Trooster, Y.Y. Tsai, K. Vlemminx, M. Zimmerman
Organiseerden een spelsessie SprintStad en Eric Bezem nam deel aan de Debatbijeenkomst: “Hoe ver is
de OV-Stad?” Camiel Eurlings nam bij de innovatieestafette SprintStad Update #1 in ontvangst.

1. Overheidsorganisaties
Gemeente Delft:
M. van Arendonk, A. Koning
Controleerden de stationsomgevingsdata voor versie
1.0 van de serious game SprintStad.
Gemeente Den Haag:
C. de Vor, C. Rothuizen
Nam deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij Stedenbaan en controleerden de stationsomgevingsdata voor versie 1.0 van de serious
game SprintStad.

OV-bureau Randstad:
W. Benschop, J. Reijs
Jeske Reijs zit in de klankbordgroep SprintStad.
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PARTIJEN

Provincie Zuid-Holland:
F. Colombo, B. Radema, A. Switzer, H. Thoele
Organiseerden een spelsessie SprintStad.

2. Private organisaties
APPM:
M. Touset, P. van Wijmen
Pepijn van Wijmen nam deel aan de Debatbijeenkomst; “Hoe ver is de OV-Stad?” en zit in de klankbordgroep SprintStad.

Provincie Noord-Holland:
G. van den Bosch, A. Crommelin, J. Gerbscheid, P.
Horck, A. Könst, T. van Laar G. Pieters, P. Strijp, J.
Reijs, D. Rigter, J. Sarvaas, J. Wijkhuizen
Namen deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij Stedenbaan.

Movares:
R. van Appel, P.Chorus, J. Duffhues, W. Engelen, R.
Savenije, N. van der Waart, K. Strijbis
Organiseerden een spelsessie SprintStad. Movares
is projectpartner geworden.

Stedenbaan:
M. van Daalen, H. van Dorsser, L. Lacroix, G. Milort,
A. Scholten, E. Torres, S. van Wijk
Organiseerden een spelsessie SprintStad en Stedenbaan is projectsponsor geworden. Lodewijk Lacroix
nam deel aan de Debatbijeenkomst: “Hoe ver is de
OV-Stad?” en zit in de klankbordgroep SprintStad

NPC:
N. Herber, M. van Loon, R. Mulder, R. Vader
NPC is projectpartner geworden.
Rinus Vader zit in klankbordgroep SprintStad.

Stadsgewest Haaglanden:
K. Miedema
Nam deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij Stedenbaan.

NS:
A. de Bruin, E. van Etten, A. van Hoogstraten, Y.
Lentz, C. Leutscher en H. van Noord
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Gaan het rekenmodel controlleren en namen deel
aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij
Stedenbaan.

2 Flux
G. Sanders
Nam deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij Ymere.

TXchange:
F. Aldershoff, T. de Groot, R. Hrynkiewicz
Namen deel aan een spelsessie SprintStad.

Kristal
R. Houterman
Nam deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij Ymere.

Prorail:
J. Boutkam, J. Kizimenko
Gaan een spelsessie SprintStad organiseren voor
Jong-Prorail. J. Kizimenko nam deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij Stedenbaan.

3. Beroepsorganisaties

Zeekei management en advies
M. de Zeeuw
Zit in de klankbordgroep SprintStad.

BNSP:
H. Barend, T. Bokkers, H. Bregman, B. Cosijn, R.
Crusio, W. Groothuysen, L. Hagens, R. van der Heide, G. Hop, M. Jansen, R. Kleij, R.J. de Kort, J. Kruk,
L. Kwee, J. Moelker, M. Nolden, B. Stuart,
Organiseerden een spelsessie SprintStad en namen
via de BNSP deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd bij de TU Delft, faculteit Bouwkunde.

Ymere:
J. Baars en J. Sjaarda
Organiseerden een spelsessie SprintStad.
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Railforum, Jonge Veranderaars:
M.C.G. te Brömmelstroet, P. Gardenier, H. Kranenburg, D. van der Loo, G. de Munck, M. Touset, D.
Versluis
Namen deel aan een spelsessie SprintStad, georganiseerd voor Railforum.

5. Kennisinstellingen
Technische Universiteit Delft:
D. Groen, I. Mayer, S. Meijer, M. Mukrab, GJ van
Stolk en L. van Veen
Bouwden bij de faculteit Technische Bestuurskunde
en Management het prototype en spelconcept van de
serious game SprintStad.
M. Berghauser Pont werkt met de SpaceMate methode aan de faculteit Bouwkunde mee aan de inventarisatie van stationslocaties.

4. Maatschappelijke organisaties
Rover:
H. van Dam, J. Poortman
Hebben advies gegeven t.b.v. het project.

Next Generation Infrastructures
J.Schueler
Medefinanciers van de serious game SprintStad.

Vereniging Deltametropool:
H. Hamer
Zit als afvaardiging van het dagelijks bestuur in de
klankbordgroep SprintStad.

Universiteit van Amsterdam:
L. Bertolini, T. Straatemeier
Controle van uitgangsprincipes achterliggend basismodel SprintStad. Luca Bertolini zit in de klankbordgroep SprintStad.
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SPRINTSTAD 1.0

SERIOUS GAME

SERIOUS
GAME

Een belangrijk onderdeel van SprintStad is
de serious game over de ontwikkeling van stationsgebieden in relatie tot mobiliteit. Het onderliggende
model wordt ondersteund door onderzoek.
De kennis die komt uit het spelen van het
prototype van de serious game SprintStad, met professionals van overheden en andere stakeholders,
levert input uit de praktijk voor het verdere onderzoek. Hierdoor ontstaat een vruchtbare ‘feedbackloop’ van kennis.
In de verdere ontwikkeling van de serious
game SprintStad 1.0 krijgt het spel 4 leerdoelen voor
de speler. De uitwerking van deze 4 leerdoelen worden ondersteund door onderzoek dat in samenwerking met de verschillende partners van dit project
wordt uitgevoerd.
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LEERDOELEN

1. Inzicht in de mogelijke capaciteit van de
stationsomgeving.

2. Inzicht in de samenhang tussen ruimtelijk
programma en infrastructuurontwikkeling.

Er wordt bij de Vereniging momenteel gekeken naar grondgebruik, inwoners/werknemersdichtheden, fysieke dichtheden, woon-, werkprogramma,
voorzieningenniveau, frequentie en kwaliteit van
aanwezige OV.
In samenwerking met TU Delft zullen de komende maanden verschillende stationsomgevingen
in de Randstad worden geïnventariseerd volgens de
analyse methode van Spacemate.
Dit levert een scherpere profilering van de stations voor de serious game op.

In samenwerking met Movares en NPC wordt
de invloed van de bereikbaarheid van het knooppunt
op het ruimtelijk potentieel van de knooppunten onderzocht. Daarin wordt niet alleen het treinvervoer
onderzocht maar ook het voor- en natransport.
Verder willen we door het onderzoeken van
praktijkvoorbeelden helder in kaart brengen welke
invloed een frequentieverhoging op de stijging van
de passagiers heeft. Zo blijkt de frequentieverhoging
van de Randstadrail een hoger aantal passagiers te
hebben opgeleverd dan vooraf was berekend.
Een specifiekere kennis over de samenhang
tussen ruimtelijke ontwikkelingen en frequentie is
belangrijk voor de werking van het achterliggende
model van de serious game.
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3. Inzicht in de effecten van betere samenhang
tussen de verschillende stationsomgevingen op de
Randstadschaal.

4. Inzicht in de rollen van de verschillende partijen, privaat en publiek en op verschillende schaalniveaus, die aan deze opgave werken.

Enerzijds wordt er gekeken naar de kansen
voor nieuw programma in stationsgebieden, als gevolg van betere bereikbaarheid voor inwoners en
werknemers binnen het netwerk. Diversiteit van
programma binnen het systeem gaat door de betere
bereikbaarheid een belangrijke rol spelen. Anderzijds zijn er kansen voor een beter en frequenter
openbaarvervoersysteem, juist door het toenemende
aantal reizigers en de concentratie van programma
rond stations binnen het gehele netwerk.
De discussie over deze kansen en effecten is
essentieel. Daarom zullen tijdens de spelsessies
meer plenaire discussies worden gehouden, waarbij de gevolgen van de beslissingen op lokaal niveau
voor het netwerk als geheel worden bekeken.

In samenwerking met het centrum voor procesmanagement en simulatie van de TU Delft wordt
de invloed van de serious game op de spelers onderzocht en bekeken wat het samenbrengen van verschillende partijen kan betekenen.
In samenwerking met Movares en NPC wordt
onderzocht wat het bestaande beleid is en hoe hoog
de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling bij
publieke en private partijen op de agenda staan.
Hoe zijn partijen te bewegen om de voordelen
van een integrale planning van ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid te verzilveren?
Tijdens de spelsessies zullen meer plenaire
discussies worden gehouden waarbij de rol van de
speler ter discussie wordt gesteld.

III

IV

11

SPRINTSTAD 1.0

INVENTARISATIE

INVENTARISATIE

Voor de verdere ontwikkeling van SprintStad
is een grondige inventarisatie van stationsgebieden
essentieel. Hiermee ontstaat inzicht in de complexiteit van het systeem, de ruimtelijke en infrastructurele knelpunten en kansen, en dus ook in de mogelijke ontwerpopgaven en onwikkelingen die in de
toekomst op deze belangrijke locaties zullen gaan
plaatsvinden. De data die uit de inventarisatie voorkomt voedt ten eerste een database, ten behoeve van
onderzoek, discussie, debat en andere activiteiten in
het kader van SprintStad. Ten tweede wordt een deel
van de data als input ingevoerd in de volgende versie
van de serious game. Hiermee beogen we een scherpere stationsprofilering en een zowel didactische als
dynamische wisselwerking tussen ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling in het spel.
De methode die wordt gebruikt voor de inventarisatie is gebaseerd op de Ruimtelijke Verkenning
Stedenbaan 2010-2020, voor de Zuidvleugel van de
Randstad. Dit houdt in dat de factoren inwonerdichtheid, functiemenging, positie in het OV netwerk en
positie in het wegennet van alle stations worden ver-
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geleken. Er is uiteraard sprake van voortschrijdend
inzicht m.b.t. deze methode en er bestaat ook de behoefte aan extra data om aan de scherpere profilering van stationsgebieden te kunnen voldoen. Daarom zijn ook andere factoren, zoals fysieke dichtheid
en werknemerdichtheid in beeld gekomen.
De inventarisatie is in volle gang, waardoor
er nog geen conclusies beschikbaar zijn. Wel kunnen
we aangeven welke vier waardevolle resultaten we
verwachten te gaan boeken in dit proces.

stationsgebied aanwezig zijn. Door de Nieuwe Kaart
van Nederland te laten toetsen door gemeentes ontstaat een beeld van de toekomstige plannen voor een
gebied. En tot slot kan aan de hand van de Beleidsruimte voor Verstedelijking worden aangetoond hoeveel van de overgebleven potentiële ontwikkelruimte
daadwerkelijk in de praktijk te ontwikkelen zal zijn.
2. Fysieke dichtheid

Een belangrijke component van het spel is het
aantonen van de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling door betere bereikbaarheid. Deze koppeling is
in het prototype nog niet duidelijk genoeg aanwezig.
Ook zoeken we naar een inzichtelijkere communicatie van de ontwikkelcapaciteit van het stationsgebied, zowel grafisch als numeriek. Deze informatie wordt tijdens de inventarisatie ingevoerd in een
ontwikkelgrafiek. Aan de hand van grondstatistiek
wordt getoond welke functies op dit moment in een

Een andere inventarisatieslag die binnenkort
wordt gemaakt is een antwoord op de afwezigheid
van een fysiek-ruimtelijke component in stationsprofielen. De huidige inventarisatie kijkt vooral naar
kwantitatieve gegevens zoals de inwoners- en werknemersdichtheid. Maar welk fysiek profiel hebben
stationsgebieden? Deze vraag zal deze zomer aan
de hand van Spacemate, een door de TU Delft ontwikkelde methode, verder worden onderzocht door
een team van recent afgestudeerde stedenbouwkundigen van het EMU uitwisselingsprogramma van
de TU Delft. Van stationsgebieden in de Randstad
zal per wijk een profiel aangemaakt worden aan de
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hand van factoren als dichtheid, open ruimte en gebouwhoogte. Deze profielen leiden onder andere tot
een definitie van ruimtelijke milieus en een Floor
Space Index (FSI). De uiteindelijke fysieke dichtheidsprofielen zullen worden ingezet binnen de totale stationsprofilering om de ontwikkelcapaciteit aan
te geven. Hiertoe worden gebieden met een bepaalde
bereikbaarheid met elkaar te vergeleken.

worden mee voor het totaal aantal punten.
Nieuwe methoden voor het meten van bereikbaarheid, zoals de Bereikbaarheidskaart van Nederland, bieden de mogelijkheid om nauwkeuriger te
kunnen bepalen hoeveel inwoners en werknemers
binnen een bepaalde tijd bereikbaar zijn. Op de lange termijn is het de bedoeling om deze methoden in
te zetten voor SprintStad.

3. Bereikbaarheid

4. Visualisatie en analyse

Op dit moment wordt de bereikbaarheidswaarde in het OV-netwerk en het wegennetwerk
met name uitgedrukt in een puntentellingen-systeem. In het OV-netwerk krijgt een station punten voor bepaalde OV-modaliteiten en frequenties.
Als de OV-modaliteit sneller is, wordt een hogere
waarde toegekend. Dit betekent bijvoorbeeld dat een
intercity voor een station meer punten oplevert dan
een stoptrein. Voor de positie in het wegennetwerk
wordt met name de nabijheid van snelwegafslagen
en regionale wegen geteld. Ook telt voor beide modaliteiten het aantal richtingen waarin gereisd kan

De inventarisatie wordt o.a. in beeld gebracht
door zogenaamde Dashboards van stationslocaties.
Hierop kunnen alle factoren op overzichtelijke wijze
grafisch worden weergegeven. Een concept van zo’n
Dashboard bevindt zich op pagina 16 en 17. Een ander resultaat van deze inventarisatie is een wetenschappelijk artikel over fysieke dichtheid van stationslocaties, dat momenteel door Meta Berghauser
Pont, drie betrokken stedenbouwkundigen uit het
EMU programma van de TU Delft en Vereniging
Deltametropool wordt voorbereid.
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Concept voor een Dashboard van een stationslocatie
Vereniging Deltametropool
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Met de evaluatie van het prototype van de serious game SprintStad is tevens het startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van het spel naar
versie 1.0. Behalve een moment van reflectie over de
behaalde doelen en nog te overwinnen problemen, is
het nu ook tijd om plannen te maken voor nieuwe activiteiten, processen en samenwerkingsverbanden.
Grofweg blijft SprintStad zich op drie gebieden ontwikkelen, namelijk als serious game, atelier en platform. De globale planning voor project SprintStad
vindt u op pagina 20. Hieronder volgt de specifieke
planning voor serious game, atelier en platform.
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De serious game SprintStad wordt door Vereniging Deltametropool in samenwerking met de

projectpartners, projectsponsor en kennispartners
verder ontwikkeld, naar aanleiding van het programma van eisen dat tijdens de evaluatie is opgesteld.
Het spel wordt in de volgende fase opgeschaald. De corridor Leiden-Schiphol, aanwezig in
het prototype, zal worden aangevuld met de corridors Leiden-Dordrecht en Schiphol-Amsterdam-Lelystad. Hierdoor groeit het spel met respectievelijk
23 en 11 stations, waarmee het totaal op 40 uitkomt.
Het spel zal door de uitbreiding winnen aan complexiteit en mogelijke teamindelingen. Bij versie 2.0
zou uiteindelijk de hele Randstad in beeld moeten
komen en wordt een spelmanifestatie van zo’n honderd stations mogelijk.
Door de inventarisatie van de data krijgen de
spelers beschikking over een scherpere profilering
van stations. Door de actuele inventarisatie van ontwikkelingen zal het spel meer raakvlakken vertonen
met de dagelijkse praktijk en actualiteit en dus meer
discussie losmaken en bewustzijn creëren. Het spel
blijft uiteraard een abstracte weergave van de wer-
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Om de ontwikkeling van het project Sprintstad in goede banen te leiden en te voorzien van
feedback, heeft Vereniging Deltametropool een multidisciplinaire klankbordgroep gevormd. Vanuit verschillende bestuursorganen en vanuit technisch en
wetenschappelijk perspectief zal deze groep de doelstellingen van het project mede opstellen, bewaken
en voorzien van inhoudelijke feedback. De klankbordgroep SprintStad komt in juni en in september
opnieuw bijeen en bestaat momenteel uit Luca Bertolini (UvA), Hein Hamer (Vereniging Deltametropool), Lodewijk Lacroix (Stedenbaan), Jeske Reijs
(OV-bureau Randstad), Pepijn van Wijmen (APPM),
Rinus Vader (NPC) en Margreet de Zeeuw (Zeekei).

1. Serious game SprintStad

16

SPRINTSTAD1.0

PLANNING

kelijkheid, zodat het in een korte tijd en zonder al te
veel voorkennis kan worden gespeeld.
Bij versie 1.0 zal meer nadruk liggen op debat, discussie, overleg en onderhandeling tijdens en
na de spelsessie. Deze en bovenstaande wensen zullen de komende tijd vertaald worden naar concrete
specificaties voor de nieuwe versie. In april is een
workshop gehouden met Vereniging Deltametropool, Movares en TUDelft, waarin het spelconcept,
de data-input en de prioriteiten voor versie 1.0 zijn
besproken. Eind juni vindt de volgende workshop
plaats. Vervolgens kan er worden begonnen met het
bouwen van de nieuwe software door de TU Delft.

I

tricties die gelden binnen het gebied. Ook gaat het
om de ontwikkeling van het vervoersnetwerk zelf,
inclusief de frequentieverhoging en stimulering van
ketenmobiliteit. De Vereniging Deltametropool onderhoudt contact met promovendi die op dit gebied
onderzoek doen.
Bovenstaande data wordt tot begin juni vergaard door de Vereniging Deltametropool. Tot half
juni wordt fysieke dichtheid van stationsgebieden
gemeten door recent afgestudeerde stedenbouwkundigen uit het EMU uitwisselingsprogramma van de
TU Delft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode SpaceMate. Deze onderzoeksactiviteit krijgt
vanuit Vereniging Deltametropool een vraagstelling,
instructies en terugkoppeling van de resultaten. De
resulterende data is deels ook input voor de serious
game.
De waardevolle data die Atelier SprintStad
creëert is behalve input voor de Serious Game ook de
basis voor een integrale visie op de stationsgebieden.
In juli zal verder worden gewerkt aan de presentatie van een serie Datasheets, of Dashboards, waarop
verschillende stationsgebieden tegen het licht zullen worden gehouden. Er zal in Atelier SprintStad
II
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aandacht worden besteed aan het vinden van een
goede representatie van de data. Aan de hand van
deze grondige inventarisatie kunnen later ook ontwerpcases in stationsgebieden worden geformuleerd
en geagendeerd.
Er staat een wetenschappelijke publicatie op
de agenda over fysieke dichtheid van stationslocaties . De publicatie zal als team worden geschreven
door M. Berghauser Pont, M. Faver, H. Khosravi, A.
Ramirez en Vereniging Deltametropool.

terdam. Er wordt gedacht aan het organiseren van
een brede conferentie over SprintStad in het begin
van 2011, waarin de Nederlandse situatie ook tegen
het licht kan worden geplaatst van ontwikkelingen
in het buitenland.
De voortgang van SprintStad zal ook tijdens
de ontwikkeling van versie 1.0 op bondige wijze
worden gecommuniceerd met de stakeholders door
middel van de SprintStad Updates, waarvan u nu #2
in handen heeft. Tot de lancering van serious game
SprintStad versie 1.0 is de intentie nog twee Updates uit te brengen.

2. Atelier SprintStad
Vereniging Deltametropool doet onderzoek
naar de factoren die een rol spelen in de transformatie van stationsgebieden. Dit gaat onder andere over
grondgebruik, huidige en toekomstige dichtheden,
functiemenging, reeds gemaakte plannen en res-

3. Platform SprintStad
De regelmatige spelsessies, die worden gespeeld met uiteenlopende organisaties, hebben een
belangrijk functie in het uitdragen van SprintStad.
Platform SprintStad zet ook andere middelen
in om het onderwerp te agenderen, zoals debatten
en lezingen. Een voorbeeld van zo’n evenement is het
debat ‘Hoe ver is de OV-stad?’, georganiseerd door
Vereniging Deltametropool op 11 maart 2010 in RotIII
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platform SprintStad
bijeenkomst klankbordgroep
uitgave SprintStad Update
voorbereiding conferentie SprintStad
conferentie SprintStad - lancering SprintStad 1.0
HollandBlad / Private Picks
Wetenschappelijk artikel SprintStad

Nginfra

BNSPYmere

projectfase SprintStad prototype SprintStad 1.0
maand
april
mei
weeknummer 12 13 14 15 16 17 18

atelier SprintStad
aanvullen en controleren stationsdata Lelystad tot Dordrecht
subsidieaanvraag en andere financiering
overleg TUDelft / SpaceMate over EMU studenten
opstellen vraagstelling/instructies EMU studenten
begeleiding EMU dichtheidonderzoek
bespreking en verwerking resultaten EMU studenten
contact met promovendi lopend onderzoek
tweemaandelijks overleg projectpartners
overdracht kennis Schijf van Vijf, GIS en andere gegevens (NPC)
visualisatie datasheets stationsgebieden
terugkoppeling visualisatie stationsgebieden naar serious game
ontwerpcases stationsgebieden, toolkit ontwikkelingsstrategieën

serious game SprintStad
schrijven projectplan en programma van eisen
spelsessies
workshop en overleg over bouw versie 1.0
ontwikkeling betaversie 1.0
doorontwikkeling versie 1.0
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SPRINTSTAD
UW BIJDRAGE GEVRAAGD
SprintStad is een project in ontwikkeling. Naast het volgen van het project
via bijvoorbeeld deze Updates kunt u als persoon of instelling ook actief een bijdrage
leveren. Het project verder ontwikkelen is onmogelijk zonder dat een groot aantal
mensen en partijen er gezamenlijk aan werken. Er zijn drie mogelijke manieren om
aan SprintStad bij te dragen:
Als kennispartner
U wordt gevraagd vanuit uw kennis of organisatie de bij SprintStad gebruikte informatie te controleren en waar nodig aan te vullen. Ook aanmerkingen en
suggesties zijn van harte welkom om het spel en de achterliggende denkbeelden te
verbeteren. Met uw bijdrage in tijd en commitment steunt u het project indirect ook
financieel omdat fondsen en andere geldschieters een brede participatie vaak hoog
waarderen.
Als sponsor
U kunt als instelling SprintStad ook sponsoren. Dit betekent dat u een financiële bijdrage levert aan het project. We zijn op dit moment hard bezig sponsoren
te vinden om de vervolgfasen van het project te kunnen financieren. Meer informatie over de Vereniging Deltametropool (de initiatiefnemer van SprintStad), over
de planning en de begroting van het project kunt u, als u overweegt het project te
sponsoren bij ons opvragen. Als sponsor wordt u desgewenst met naam en logo in de
communicatie omtrent het project genoemd.
Als projectpartner
Als partner van SprintStad levert u niet alleen kennis en financiële support,
maar wordt u ook mede-eigenaar van het project en bepaalt u daarmee tevens de
ontwikkeling van het project als geheel. Als partner wordt SprintStad een deel van
uw strategisch beleid en wordt er in de uitwerking van het project met de wensen
van uw organisatie rekening gehouden.
We nodigen u van harte uit om op deze of andere manieren aan SprintStad
een bijdrage te leveren. Neemt u hiervoor contact op met het agentschap van de
Vereniging Deltametropool.
Vereniging Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
+31 (0) 15 215 30 11
sprintstad@deltametropool.nl
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DE VERENIGING DELTAMETROPOOL
De Vereniging Deltametropool is een brede publieke organisatie die zich verantwoordelijk voelt voor de duurzame ontwikkeling van de Randstad. In de Vereniging Deltametropool komen het
bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en
overheden samen. De Vereniging Deltametropool maakt het mogelijk
te werken aan een maatschappelijke gedragen ontwerp van het
grootstedelijke gebied van de Randstad, gericht op welzijn en welvaart en de versterking van haar internationale concurrentiepositie.

Namens Vereniging Deltametropool:
Merten Nefs
SprintStad@deltametropool.nl
+31 (0) 15 215 30 11
Namens de TU Delft:
Linda van Veen
a.j.vanveen@tudelft.nl
+31 (0) 15 27 86563

De Vereniging Deltametropool is een vrijplaats die de ruimte
schept om buiten de gebruikelijke kaders nieuwe ideeën te ontwikkelen en een scherpe discussie over de Randstad te voeren. Het is
een laboratorium voor het agenderen van vernieuwende onderwerpen en een platform voor het aanjagen van de discussie over de
toekomstige Randstad. De vereniging stelt zich daarmee ten doel de
discussie over de ontwikkeling van de Randstad voort te stuwen en
ideeën op te werken tot toepassing in de praktijk.

Namens Next Generation Infrastructures:
Judith Schueler
j.a.schueler@nginfra.nl
+31 (0)15 27 825 64

www.deltametropool.nl
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VERENIGING DELTAMETROPOOL STELT ZICH
TEN DOEL OM: GEGEVEN HET ONTSTAAN VAN
DE EUROPESE UNIE, IN WEST-NEDERLAND DE
IN BEGINSEL REEDS AANWEZIGE METROPOOL TOT ONTWIKKELING TE BRENGEN.
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