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1- “Wat zijn de consequenties van het concentreren van de gehele 

woningbouwopgave van de MRA rond OV-knooppunten voor de 

restcapaciteit van de knooppunten?” (PNH)

2- “Welke goed bereikbare locaties worden op dit moment onderbenut’ 

of ‘hoe verhoudt zich de ruimtelijke programmering in het invloedsgebied 

van multimodale knooppunten tot het ruimtelijke programma voor de 

hele stedelijke regio (verstedelijkingsafspraken)?” (DGRW)

3- “Hoe kunnen afvangstations worden ontwikkeld met als doel de 

druk op overbelaste stations te verminderen in het kader van de 

bereikbaarheid van belangrijke locaties?” (DGB)

Beleidsvragen: Pilot Datasysteem Knooppunten:



database

- inzicht in beschikbare en 
(semi) openbare data;

- beoordeling van bruik-
baarheid en actualiteit 
van de bronnen;

- inzicht in de voor de 
vragen benodigde data;

- data op orde voor de 
te beantwoorden vragen

- analyse van de te 
beantwoorde vraagstuk-
ken;

- opstellen van criteria;

- opstellen van “queries”;

- genereren van bruikbare 
kaarten

- onderzoeken welke in-
terfacemogelijkheden er 
zijn;

- beoordelen welke inter-
actie door de verschil-
lende groepen gebruikers 
gevraagd wordt;

- uitwerken interface die 
past binnen de scope van 
de pilot;

- advies voor vervolguit-
werking

calculatie interface

Pilot Datasysteem Knooppunten:



Focus op: Beleidsvragen lagen informatie eenheid bron beschikbaarheid op 13-03-2017 Research questions resultaat

MRA

"Wat zijn de consequenties van 
het concentreren van de gehele 
woningbouwopgave van de MRA 
rond OV-knooppunten voor de 
restcapaciteit van de 
knooppunten?"

woninbouwopgave aantal huishoudens* WLO 2040 Scenario Laag ok

1) Hoeveel reizigers zijn 
aan elke station 
toegevoegd?

kaart: Drukte op 
knooppunten in 2040 
(Scenario WLO Laag en Hoog, 
TOD beleidsniveau 0%, 50%, 
100%)

aantal huishoudens* WLO 2040 Scenario Hoog ok

2) Wat effect heeft dat in 
de capaciteit van de 
perron, de loopstromen, 
de stijgpunten en de 
fietstallingen per station?

aantal huishoudens/ woningen Primos, 2016 ok, maar niet in systeem verwerkt
huishoudens (huidige situatie) aantal huishoudens WLO 2014 ok
aantal in en uitstappers aantal per station NS ok
invloedsgebied van stations (isochronen) 10 minuten lopen, fietsen (800m, 3000mOV 9292 ok
capaciteit van fietsenstallingen bezettingsgraad/ aantal ProRail, 2015 ok
capaciteit van stations (perron, loopstromen, 
stijgpunten) stoplichtmodel (groen, geel, rood) ProRail nee
capaciteit OV fiets bezettingsgraad/ aantal ProRail gedeeltelijk voltooid, geen bezettingraad
capaciteit van P+R locaties bezettingsgraad/ aantal ProRail gedeeltelijk voltooid, dataset onvolledig

PNH

 "Welke goed bereikbare locaties 
worden op dit moment 
onderbenut’ of ‘hoe verhoudt 
zich de ruimtelijke 
programmering in het 
invloedsgebied van multimodale 
knooppunten tot het ruimtelijke 
programma voor de hele 
stedelijke regio 
(verstedelijkingsafspraken)?" 

OV haltes verschillende modaliteiten aantal OV 9292 ok

1) Wat zijn de beste 
bereikbare locaties t.b.v 
modaliteiten en frequentie 
(grid 100x100m)?

kaart: onderbenutte goed 
bereikbare locaties en 
verstedelijking

OV frequentie frequentie bij elke OV halte OV 9292 ok

2) Welke zijn 
onderbenutte goed 
bereikbare locaties?

aantal inwoners aantal per 100x100m CBS, 2014 ok
aantal werknemers aantal per 100x100m LISA, 2016 ok
aantal leerlingen aantal per 100x100m (inschatting) LISA, 2016 ok
plancapaciteit aantal woningen PNH, 2016 ok
BBG-countour PNH ok
OV Bereikbaarheidsniveau lopen, fiets, bus, tram, metro OV 9292 ok
verstedelijkingsafspraken (RAP 2020) aantal woningen PNH, 2016 ok
FSI (Floor Space Index) PBL, 2017 ok
WOZ waarde gem WOZ waarde per 100x100m CBS, 2012 ok

RING AMS

“Hoe kunnen afvangstations 
worden ontwikkeld met als doel 
de druk op overbelaste stations 
te verminderen in het kader van 
de bereikbaarheid van 
belangrijke locaties?” invloedsgebied van stations (isochronen) lopen, fiets, bus, tram, metro OV 9292 ok

1) Wat is de relatie tussen 
bereikbaarheid (aantal 
modaliteiten en 
frequentie) en de 
capaciteit van de knoop?

kaart: Mogelijk ontbrekende 
verbindingen

capaciteit van fietsenstallingen bezettingsgraad/ aantal ProRail, 2015 ok

2) Hoe kies je tussen 
knoppen?

capaciteit van stations (perron, loopstromen, 
stijgpunten) stoplichtmodel (groen, geel, rood) ProRail nee

3) Hoe verbind je een 
locatie aan een knoop? Of 
hoe kunnen we stimuleren 
een verandering in de 
verbinding tussen de 
locaties en de knoppen?

OV haltes verschillende modaliteiten aantal OV 9292 ok
OV routes frequentie frequentie bij elke OV lijn OV 9292 ok
Belangrijke plekken (Economische kerngebieden) gebieden VDM, 2015 ok
capaciteit van P+R locaties bezettingsgraad/ aantal ProRail gedeeltelijk voltooid, dataset onvolledig
transfer naar BTM percentage in- en uitstappers ProRail gedeeltelijk voltooid, dataset onvolledig
Fietsroutes intensiteit van gebruik Fietstelweek, 2015 ok
Magneten van TKB OV PNH ok

1- “Wat zijn de consequenties van het concentreren van de gehele 

woningbouwopgave van de MRA rond OV-knooppunten voor de 

restcapaciteit van de knooppunten?” (PNH)

1) Hoeveel reizigers zijn aan elke station toegevoegd?

2) Welk effect heeft dat op de capaciteit van het station t.b.v 

fietsenstallingen, loopstromen, stijgpunten en perron?
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2- “Welke goed bereikbare locaties worden op dit moment onderbenut’ 

of ‘hoe verhoudt zich de ruimtelijke programmering in het invloedsgebied 

van multimodale knooppunten tot het ruimtelijke programma voor de 

hele stedelijke regio (verstedelijkingsafspraken)?” (DGRW)

1) Wat zijn de beste bereikbare locaties (gekeken naar 

modaliteiten en frequentie)?

2) Welke locaties zijn onderbenut?

3) Waar zijn woningen gepland binnen het invloedsgebied 

van de stations en hoeveel? Waar zijn woningen buiten het 

invloedsgebied gepland?



3- “Hoe kunnen afvangstations worden ontwikkeld met als doel de 

druk op overbelaste stations te verminderen in het kader van de 

bereikbaarheid van belangrijke locaties?” (DGB)
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1) Wat is de relatie tussen bereikbaarheid en de capaciteit 

van de knoop?

2) Hoe kies je tussen knopen?

3) Hoe verbind je een locatie aan een station of hoe 

kunnen we een verandering in de dynamiek van de knopen 

stimuleren?



1
INVLOEDSGEBIEDEN TREINSTATIONS



Invloedsgebieden van de treistations definiëren 
(10minuten lopen of met de fiets)

Lopen (800m) 

Fietsen (3.000m)

Lopen (800m) 

Fietsen (3.000m)

Invloedsgebieden



Invloedsgebieden definiëren
(10 minuten met de bus/ tram/ metro)

Wegen

Spoor

Metrolijn

Tramlijn

lopen (800m)

 Bestaand bebouwd gebied

Treinstation

Invloedsgebieden: 10 minuten reisafstand van een treinstation

Frequentie per uur van ov per halte:

met de fiets (3.000m)

< 2

2 - 4

4 - 6

6 - 8

8 -10

10 -12

12 - 14

Metrostation Tramhalte Bushalte

> 14

met de metro + lopen 

met de tram + lopen

met de bus + lopen

Wegen

Spoor

Metrolijn

Tramlijn

lopen (800m)

 Bestaand bebouwd gebied

Treinstation

Invloedsgebieden: 10 minuten reisafstand van een treinstation

Frequentie per uur van ov per halte:

met de fiets (3.000m)

< 2

2 - 4

4 - 6

6 - 8

8 -10

10 -12

12 - 14

Metrostation Tramhalte Bushalte

> 14

met de metro + lopen 

met de tram + lopen

met de bus + lopen



Intersect met bevolkingsgegevens om het aantal inwoners
binnen de invloedsgebieden te bepalen
(CBS, 2014)

80% van de inwoners in de MRA (PNH) 
kunnen een treinstation binnen 10 minuten 

bereiken (lopen, met de fiets of met 
bus/tram/metro)



2
BEVOLKINGSONTWIKKELING X STATIONSCAPACITEIT



Woningbouwopgave definiëren
WLO-scenario 2040 Laag 
(WLO, 2015)

Aantal nieuwe huishoudens 

Scenario WLO 2040 Laag

KR
IM

P
G

R
O

EI

0 tot 100

100 tot 500

500 tot 3.510

-1.261 tot -500

-500 tot -100

-100 tot 0

Gebieden die helemaal buiten invloedsgebieden vallen

Spoor

Invloedsgebied van een treinstation (10 min fietsen: 3.000m)

Reizigersgroei
(WLO Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%)

Daling van het aantal reizigers
(WLO Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%)

Aantal in- en uitstappers in 2015:

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 0%)

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 50%)

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 100%)

WLO-scenario Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%

1.000
10.000

100.000

Aantal in- en uitstappers in 20151.000

+30%

-30%

1.000
10.000

100.000

1.000
10.000

100.000

1.000
10.000

100.000



Intersect met invloedsgebieden en
hiërarchie bepalen om de woningbouwvraag 
tussen de stations te verdelen 
(gebaseerd op frequentie en modaliteit)

Aantal nieuwe huishoudens 

Scenario WLO 2040 Laag

KR
IM

P
G

R
O

EI

0 tot 100

100 tot 500

500 tot 3.510

-1.261 tot -500

-500 tot -100

-100 tot 0

Gebieden die helemaal buiten invloedsgebieden vallen

Spoor

Invloedsgebied van een treinstation (10 min fietsen: 3.000m)

Reizigersgroei
(WLO Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%)

Daling van het aantal reizigers
(WLO Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%)

Aantal in- en uitstappers in 2015:

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 0%)

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 50%)

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 100%)

WLO-scenario Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%

1.000
10.000

100.000

Aantal in- en uitstappers in 20151.000

+30%

-30%

1.000
10.000

100.000

1.000
10.000

100.000

1.000
10.000

100.000



Aantal in- en uitstappers per station in kaart brengen 
(NS, 2015) 



Inschatting maken van de 
reizigersgroei of -krimp per treinstation 
voor de gekozen woonscenario

Aantal nieuwe huishoudens 

Scenario WLO 2040 Laag

KR
IM

P
G

R
O

EI

0 tot 100

100 tot 500

500 tot 3.510

-1.261 tot -500

-500 tot -100

-100 tot 0

Gebieden die helemaal buiten invloedsgebieden vallen

Spoor

Invloedsgebied van een treinstation (10 min fietsen: 3.000m)

Reizigersgroei
(WLO Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%)

Daling van het aantal reizigers
(WLO Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%)

Aantal in- en uitstappers in 2015:

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 0%)

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 50%)

Aantal in- en uitstappers in 2040 (WLO Laag, TOD 100%)

WLO-scenario Laag 2040 in relatie tot de situatie in 2015, TOD 100%

1.000
10.000

100.000

Aantal in- en uitstappers in 20151.000

+30%

-30%

1.000
10.000

100.000

1.000
10.000

100.000

1.000
10.000

100.000



Effect op de stationscapaciteit bepalen
Bezettingsgraad fietsstallingen in 2015 
(ProRail, 2015)

< 50%

50% - 80%

80% - 100%

> 100%

Bezettingsgraad Onbewaakte Fietsstallingen



Effect op de stationscapaciteit bepalen
Inschatting van de bezettingsgraad fietsstallingen 
voor de gekozen woonscenario

Reizigersgroei leidt tot overbezetting
van de fietsstallingen 

in Hilversum Mediapark (160% bezet)
 

(WLO-scenario Laag 2040, TOD 100%)

< 50%

50% - 80%

80% - 100%

> 100%

Bezettingsgraad Onbewaakte Fietsstallingen



3
BETAALBAAR X BEREIKBAAR



Beste bereikbare locaties identificeren
OV haltes en frequentie 
(OV 9292, 2017)

Treinstation

Metrostation

Tramhalte

Bushalte



Beste bereikbare locaties identificeren
(PTAL levels verdeling) 

Spoor

Gebouwen binnen een gebied met zeer goede 
OV bereikbaarheid (PTAL >5) en 
gem. WOZ waarde < € 200.000 (CBS, 2012)

Treinstation

OV Bereikbaarheidsniveau: PTAL (bewerkt o.b.v. OV9292, 2017)

1a - zeer slecht (0.01 tot 2.5)

1b - zeer slecht (2.5 tot 5)

2 - slecht (5 tot 10)

3 - gemiddeld (10 tot 15)

4 - goed (15 tot 20)

5 - zeer goed (20 tot 25)

6a - excellent (25 tot 40)

6b - excellent (40 of meer)



Betaalbare locaties identificeren
Gemiddelde WOZ-waarde 
(CBS, 2012)

Gemiddelde WOZ-waarde per 100mx100m 

< 200.000

200.000 - 300.000

300.000 - 500.000

500.000 - 750.000

750.000 - 1.000.000

> 1.000.000



Betaalbare en bereikbare gebieden identificeren
Gemiddelde WOZ-waarde < 200.000 Euro en PTAL > zeer goed

Goed bereikbare woning

onder €200.000 



4
ONDERBENUT X ONTWIKKELRUIMTE



Dichtheid identificeren: Wat is onderbenut?
Floor space Index 
(PBL, 2017)

Floos Space Index (PBL)

< 0,1

0,1 - 0,3

0,3 - 0,5

0,5 - 0,7

0,7 - 1

> 1



Dichtheid identificeren: Wat is onderbenut?
Intensiteit van inwoners, werknemers en studenten

< 25 

26 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 300

> 300

Aantal inwoners + werknemers + studenten per hectare



Beste bereikbare locaties identificeren
(PTAL levels verdeling) 



Onderbenut en goed bereikbare plekken identificeren
Intensiteit < 25 inwoners+werknemers+studenten/ha 
PTAL > zeer goed



Waar zijn er woningen gepland?
Plancapaciteit 
(PNH, 2016)

Aantal geplande nieuwe woningen

<100

100 - 500

500 - 1.000

1.000 - 3.000

> 3.000



Waar zijn er leegstaande kantoren?
(PNH, 2016)

Leegstand Kantoren

< 5.000 m2

5.000 - 15.000

15.000 - 30.000

30.000 - 60.000

> 60.000 m2



Welke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het beter benutten 
van de bestaande infrastructuur?

35% van de geplande woningen 
komen in de onderbenutte bereikbare 

locaties in de provincie 
Noord-Holland

Potentie voor het transformeren-
van 800.000m2 leegstaande 

kantoren naar woningen binnen 
onderbenutte bereikbare locaties

35% van de geplande woningen 
komen in de onderbenutte bereikbare 

locaties in de provincie 
Noord-Holland

Potentie voor het transformeren-
van 800.000m2 leegstaande 

kantoren naar woningen binnen 
onderbenutte bereikbare locaties



Next steps

- werk aan het bouwen van één betrouwbaar landelijke database. Speci-
fieke applicaties (apps) kunnen dan ontwikkeld worden om vragen van ver-
schillende soorten gebruikers te beantwoorden. Deze apps kunnen allemaal 
op één en dezelfde database aangesloten zijn – voorbeeld van datasysteem 
is het Aurin datanetwerk voor Australië.

- werk aan de definitie van breed inzetbare indicatoren (zoals de PTAL), 
zorg daarbij voor fundamentele onderbouwing en doorgaande ontwikkeling;

- zorg voor goede afspraken tussen de betrokken partijen om het gebrek 
aan belangrijke informatie op te lossen, met name de OV-gebruiks- en ca-
paciteitsdata zijn aanwezig maar niet voorhanden;

- houd het informatiesysteem (tenminste gedeeltelijk) openbaar. Het zorgt 
voor kennisontwikkeling en -uitwisseling;

- ga verder met doorvoeren van knooppuntontwikkelingsbeleid op nationale 
en regionale schaal, zeker in de metropoolregio’s

Andere suggesties?



Download!!!

De interface is door een plugin (KPO) in een open source GIS-software 
(QGIS 2.14) aan iedereen beschikbaar gesteld.

https://github.com/jorgegil/kpo-pilot/releases

http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html




