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Inleiding

De vierde nota extra (vinex) heeft in de jaren tachtig en negentig geleid tot lage dichtheid verstedelijking.
De lage dichtheid maakt hoogwaardig openbaar vervoer kostbaar en zorgt daardoor voor congestie
op het snelwegennet. Het resultaat is een uitgestrekt stedelijk veld, dat niet meer goed is aangesloten
op het OV-netwerk. Vanaf eind jaren negentig werd steeds meer duidelijk dat knooppuntontwikkeling
belangrijk zou worden. De vijfde nota ruimtelijke ordening schrijft investeringen voor in het openbaar
vervoer tussen steden en in 2005 is besloten dat 40% van alle nieuwe gebiedsontwikkeling binnen het
bestaande bebouwde gebied dient te vallen. Recentelijk is daar het Programma Hoogfrequent Spoor
bijgekomen dat streeft naar een frequentie van zes keer per uur op een aantal belangrijke trajecten. De
vereniging Deltametropool stimuleert deze duurzame ontwikkelingen van de Deltametropool. Verbind
en verdicht de bestaande urbane centra en houd de groene ruimte groen.

Knooppuntontwikkeling omvat gemengd bouwen, in hoge
dichtheid op loop- en fietsafstand van openbaarvervoerknopen1. 1 H. Dittmar and G. Ohland. The new

transit town: best practices in transit-
oriented development. Island Press,
2003

Door gemengd te bouwen kunnen mensen wonen, werken en
recreëeren op dezelfde locatie. Het vervoersnetwerk kan optimaal
benut worden doordat elke bestemming evengoed een vertreklo-
catie is, zowel in de ochtend als in de avond.

Door de hoge dichtheid op loop- en fietsafstand van vervoers-
knopen, blijft de groene ruimte groen en verlaagt de congestie
op de weg. De kortere reisafstand heeft een positief effect op de
economie en verhoogt de kansen voor mensen om te participeren in
relevante sociale en economische activiteiten. Mensen zijn mobiel
zonder de negatieve effecten van auto-geörienteerde ontwikke-
lingen2. 2 L. Bertolini. Spatial development

patterns and public transport: The
application of an analytical model in
the netherlands. Planning Practice and
Research, 14(2):199–210, 1999

Het probleem van knooppuntontwikkeling is dat het vraagt
om een simultane aanpak van het netwerk en de plaatsen dat het
netwerk verbindt. Wanneer de netwerkcapaciteit omhoog gaat,
moet het landgebruik intensiveren en evengoed andersom: gebied-
sontwikkeling vraagt om het vergroten van de netwerkcapaciteit3,4. 3 Duffhues J. Mayer I.S. Nefs M.

van der Vliet M. The interplay
between rail transport and station
area development: Understanding
transit-oriented development through
the serious ganme sprintcity. in press
4 S. Handy. Smart growth and the
transportation-land use connection:
What does the research tell us? Inter-
national Regional Science Review, 28(2):
146–167, 2005

Een verregaande integratie van gebiedsontwikkeling en netwerkon-
twikkeling wordt breed erkend als een wenselijk proces5.

5 M. Te Brömmelstroet and L. Bertolini.
Integrating land use and transport
knowledge in strategy-making. Trans-
portation, 37(1):85–104, 2010

In de praktijk is deze wisselwerking vaak verstoord. Gebied-
sontwikkelaars, vervoerders en verschillende overheden werken
allemaal op verschillende schalen aan verschillende delen van
de cyclus. Knooppuntontwikkeling is een emergent systeem dat
ontstaat door gecombineerde acties van de losse partijen. Maar
verschillende organisaties hebben verschillende belangen in delen
van deze cyclus. Er is geen probleemeigenaar en geen systeembrede
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strategie. De individuele partijen mikken op hun eigen doelen en
negeren daarbij het collectieve karakter van een knooppuntstrategie,
waardoor kansen onbenut blijven.

Informatie speelt hierin een belangrijke rol. Partijen
hebben baat bij kennis over de potentie en benutting van het
netwerk, mogelijkheden en beperkingen in het gebied en belangen
en plannen van de partijen waar mee samengewerkt zou moeten
worden6. Dit kan gebruikt worden in het opstellen van hun eigen 6 P. Chorus and L. Bertolini. An

application of the node-place model
to explore the spatial development
dynamics of station areas in tokyo. The
Journal of Transport and Land Use, 4(1):
45–58, 2008

beleid als ook de communicatie met andere partijen. Relevante
gegevens hierover zijn deels beschikbaar en worden deels binnen de
vereniging Deltametropool verzameld, maar de benutting van die
gegevens kan beter.

In dit project is een prototype informatiesysteem on-
twikkeld om de gegevens op het gebied van knooppuntont-
wikkeling inzichtelijk te maken en kennis bij de relevante partijen
te verhogen. Wat dit systeem zou moeten doen wordt theoretisch
uitgewerkt aan de hand van de data – informatie – kennis piramide.
In het daar op volgende hoofdstuk wordt betoogt dat knooppunt-
ontwikkeling geen traditioneel probleem is, maar een wicked pro-
bleem dat niet met traditionele middelen opgelost kan worden. De
concepten uit deze hoofdstukken komen terug in verslagen van
gesprekken met experts en potentiële gebruikers. De conclusie
geeft op basis van deze concepten, de ervaring opgedaan in de
ontwikkeling en de gesprekken, antwoorden op de vragen wat een
informatiesysteem zou moeten doen, voor wie, door wie en hoe.



Van data naar kennis

Om de gegevens beschikbaar, inzichtelijk en bruikbaar te maken,
dient er een analyse en visualisatieslag te worden gemaakt. De
visualisatie moet een conversie maken van data naar informatie en
van informatie naar kennis bij de relevante actoren.

data

informatie

kennis

Figuur 1: Data, informatie
kennis piramide

Deze componenten vormen een hiërarchie. Hierbij is informatie
opgebouwd uit data en kennis uit informatie7. Wat data is, wanneer

7 C. Zins. Conceptual approaches
for defining data, information, and
knowledge. Journal of the American
Society for Information Science and
Technology, 58(4):479–493, 2007

data informatie vormt en informatie kennis, is onderwerp van
wetenschappelijke discussie. Zins (2007) geeft een opsomming van
een groot deel van de verschillende definities.

Een aantal van deze onderzoeken stellen dat kennis een combi-
natie van informatie is dat bestaat in het brein van de mens, waarin
geen invloed op uitgeoefend kan worden. Andere definities stellen
dat informatie en kennis synoniemen zijn. Beide definities zouden
betekenen dat er een stap gemaakt kan worden van data naar in-
formatie, maar er niet zoiets is als een stap van informatie naar
kennis.

In alle definities is data een representatie van objectieve feiten,
de bouwstenen van informatie. Data is datgene wat de potentie
heeft informatie of kennis te worden. Het wordt geassocïeerd met
objectieve statistische informatie, machine language, als in de taal van
computers, en extreem context- en betekenisloos. Data kan stromen,
je kan er in verdrinken, je hebt big-data en small-data8. 8 J. Hey. The data, information, knowl-

edge, wisdom chain: the metaphorical
link. Intergovernmental Oceanographic
Commission, 2004Informatie is een representatie van data. Het is een bericht van

een zender naar een ontvanger. Het is in tegenstelling tot data,
betekenisvol. Informatie is opgebouwd uit data en bevat metadata,
data over data. Waar komt het vandaan en hoe is het waargenomen.
Informatie is subjectief, het is afhankelijk van de interpretatie van
de ontvanger. Informatie kan gevoelig zijn, kan worden verspreidt, in-
formatie is kwantitatief of kwalitatief en betrouwbaar of onbetrouwbaar.

Kennis is een mate van bekendheid en ervaring met informatie.
Het is een assimilatie van informatie in het brein dat leidt tot een
generiek begrip en bekendheid van geässimileerde informatie, met
de potentie om nieuwe data in een andere context te plaatsen. Het
is de organisatie van data en hun relaties dat het mogelijk maakt
om conclusies te trekken en nieuwe vragen te formuleren. Kennis
leidt de vraag naar kennis. Waar informatie gaat over wat, waar en
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wanneer, gaat kennis over waarom en hoe. Kennis kun je bezitten,
kennis vorm je, kennis plakt en kan groeien.

data

informatie

kennis

to
eko

m
st

ve
rle

den

co
n

te
x

t

begrip

onderzoeken

doen
interactie

reflectie

delenverzamelen

delenverbinden

geheelvormen

het hele
verbinden

Figuur 2: Continuüm van be-
grip, vrij vertaald en aangepast
van Cleveland, 1982

Continuüm

Deze definities komen samen in het Continuüm van begrip (figuur
2)9. Cleveland (1986) stelt dat er voor de overgang van data naar 9 H. Cleveland. Information as a

resource. Futurist, 16(6):34–39, 1982informatie en kennis, twee dingen nodig zijn: begrip en context.
Context houdt in dat objectieve feiten en waarnemingen worden
verbonden met andere objectieve feiten en waarnemingen. Hier
moeten dan vervolgens abstracte gehelen, ideeën of conclusies van
kunnen worden gemaakt, die kunnen weer in verband worden ge-
bracht met andere concepten. Tegelijkertijd dient de ontvanger van
de informatie of kennis meer te werken met de data, de informatie
en de concepten die uit de syntheses komen. Het gaat erom dat de
ontvanger dingen kan doen met de informatie en interactie heeft
met ideeën van anderen. Hierbij doet de gebruiker informatie op
van het heden en het verleden en vormt kennis over het effect van
processen op de toekomst.

Van knooppunten data naar knooppunten kennis

Om van knooppuntendata naar knooppunteninformatie te gaan,
moet de data gevisualiseerd worden. Inherent aan deze stap is
een bepaalde mate van subjectiviteit. Om de data informatiever
te maken moeten de datalagen in zoveel mogelijk context worden
geplaatst, zowel thematisch als ruimtelijk. Hoe meer metadata
daarbij gepresenteerd, hoe informatiever. Verschillende datalagen
zouden daarbij gecombineerd moeten kunnen worden.

Om vervolgens van die informatie naar kennis te gaan, moeten
die datalagen samengevat worden in abstractere gehelen. Gebruik-
ers dienen daarbij zoveel mogelijk zelf te doen. Als laatste is het
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belangrijk gebruikers te prikkelen interactief met de informatie en
kennis om te gaan. Dit bevat een betrekking in het proces naar een
nationaal knooppunteninformatiesysteem en communicatie tussen
de partijen onderling om de gevormde ideeën te uit te wisselen.





Knooppuntonwikkeling als wicked probleem

“Wickedness isn’t a degree of difficulty. Wicked issues are different because traditional processes can’t
resolve them” – Rittel en Webber, 1973

Knooppuntontwikkeling is een gemeen probleem10. Wicked of 10 M. te Brömmelstroet. Making planning
support systems matter: improving the use
of planning support systems for integrated
land use and transport strategy-making.
2010

gemene problemen zijn anders dan traditionele problemen die var-
iëren van makkelijk tot moeilijk. Wicked problemen hebben geen
eenduidige oplossing zoals puzzels en mathematische problemen
dat wel hebben.

probleem traditioneel probleem 
probleem en mogelijke oplossingen bekend

complex probleem
probleem eenduidig, conflict over de mogelijke oplossingen

wicked probleem
conflict over het probleem en de oplossingen

macht centraal?

macht betwist?

ja

ja

autoritair

competitief

cooperatief

Figuur 3: Problemen en de
strategieëen om daar mee te
werken van Roberts, 2000

Rittel en Webber (1973)11 stellen dat een wicked probleem tien 11 H. W.J. Rittel and M. M. Webber.
Dilemmas in a general theory of
planning. Policy sciences, 4(2):155–169,
1973

karakteristieken heeft waar het in meer of mindere mate aan vol-
doet. Deze worden hier kort beschreven met cursief het effect op een
knooppuntontwikkeling informatiesysteem:

1. Er is geen definitieve formulering van een wicked probleem. De
grenzen van knooppuntontwikkeling zijn onduidelijk, als gevolg
kan het probleem nooit volledig benoemd worden. Het heeft geen
eenduidig doel

2. Het probleem zelf is oneindig. In tegenstelling tot een puzzel
of een ander tam probleem, heeft knooppuntontwikkeling geen
einde. Het is niet mogelijk een eindige hoeveelheid gegevens
te verzamelen die het volledige probleem beschrijven en een
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volledige oplossing zouden kunnen geven. Een informatiesysteem
is als gevolg nooit af

3. De oplossing is niet waar of onwaar. Wat voor systeem er ook
ontwikkeld wordt, het kan een vooruitgang of een achteruitgang
zijn, afhankelijk van wie je het vraagt. Het is nooit geslaagd of
gelukt

4. Een oplossing is niet valideerbaar. Er is geen test die bewijst dat
een oplossing voor een wicked probleem werkt. Een oplossing
kan door de tijd tegenstrijdige resultaten boeken. Het heeft deels
onmeetbare en onvoorspelbare effecten

5. Iedere oplossing is eenmalig. Het effect van een informatiesys-
teem kan niet onderzocht worden zonder het probleem te beïn-
vloeden. Het kan niet getest worden en heeft dus mogelijk nadelige
effecten

6. De mogelijke oplossingen zijn eindeloos. Een informatiesysteem
ontwikkelen is onderdeel van een lange en eindeloze lijst moge-
lijke oplossingen, er kan dus nooit een definitieve keuze worden
gemaakt uit een lijst met mogelijkheden. Het is niet eenduidig de
beste aanpak

7. Elk wicked probleem is uniek, er zijn geen vergelijkbare gevallen.
Het vraagt om een volledig nieuwe aanpak dat niet gebaseerd kan zijn
op andere systemen

8. Elk wicked probleem is een symptoom van een ander probleem.
Het probleem heeft geen hoofdoorzaak en sterk verbonden met
andere problemen rond planning in een pluralistische setting.
Het pakt niet de kern van het probleem aan, maar slechts een symptoom

9. Iedere speler in het probleem zal het probleem anders zien. Het
lost niet voor iedereen een probleem op, maar slechts voor een beperkte
groep

10. Uitvoerders van een mogelijke oplossing zullen verantwo-
ordelijk worden gehouden voor hun acties en kunnen hun keuze
nooit volledig verdedigen. Het ontwikkelen vormt een risico voor de
opdrachtgever

Roberts (2000)12 identificeert drie methodes om met wicked proble- 12 N. Roberts. Wicked problems and
network approaches to resolution.
International public management review, 1

(1):1–19, 2000

men om te gaan:

1. Autoritair. Vanuit een autoriteit wordt een kleine groep aangewezen
om het probleem op te lossen. Het is voor de hand liggend dat
dit een goedwerkende oplossing geeft, maar slechts voor een
beperkt deel van het probleem omdat het de aard van een wicked
probleem negeert.

2. Competitief. Vanuit marktwerking een oplossing te bedenken.
Door concurrentie zullen verschillende partijen het systeem
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naar zich toe trekken en proberen hun perspectief er in te ver-
werken. De concurrentie kan echter veroorzaken dat partijen
onwelwillend worden om hun kennis en informatie te delen met
anderen.

3. Coöperatief. Actief betrokken partijen mee te nemen in de
ontwikkeling. Gezamenlijk een systeem te ontwikkelen. Nadeel
hiervan is dat het proces traag is en kan resulteren in een log
systeem omdat alle partijen tevreden moeten worden gehouden.

Iedere strategie heeft voor- en nadelen, maar zoals weergegeven
in figuur 3 kan een wicked probleem alleen coöperatief opgelost
worden als de macht niet gelijk verdeeld is en de machtsverhoudin-
gen en verwachtingen van partijen duidelijk zijn. Voor het goed
functioneren van een coöperatieve strategie moeten partijen afstap-
pen van het “mijn aanpak is beter dan jouw aanpak” en met veel
geduld gaan communiceren.





Methodologie

De methodologie is gericht op twee doelen waarbij het tweede
opgesplitst is in een aantal onderzoekvragen:

Eén: het ontwikkelen van een prototype knooppunten informatiesysteem
Twee: het onderzoeken van gebruikerseisen aan de hand van het prototype

1. Welke informatie is relevant?

2. Op welke schaalniveaus is deze informatie relevant?

3. Hoe wil de mogelijke gebruiker de applicatie gebruiken?

De doelen gezamenlijk leiden tot een toekomstvisie voor moge-
lijke doorontwikkeling en operationalisering van een landelijk TOD
informatiesysteem. Tijdens de duur van het project is aan beide
doelen synchroon gewerkt. De lijst geeft dan ook geen chronologie
weer en de resultaten van doel één zijn gebruikt voor doel twee en
vice versa.

Doel één: prototype ontwikkeling

De applicatie is ontwikkeld als een statische web-gebaseerde desk-
topapplicatie. De applicatie is gericht op het zo simpel mogelijk
weergeven van data rond knooppunten in hun ruimtelijke context.
Gebruikers kunnen op een kaart inzoomen en in het tweedimen-
sionale vlak scrollen. Hierbij kunnen ze zelf bepaalde data lagen
aan- en uitklikken en waar mogelijk door met de muis over de data-
lagen te bewegen (hooveren) de locatiespecifieke data raadplegen in
dynamisch aangemaakte grafieken.

Alle versies zijn gebaseerd op mapbox tilemill design,
een map design applicatie voor web-gebaseerde kaarten. Tilemill
importeert shapefiles met een web-mercator projectie die met
Cartocss vormgegeven kunnen worden. Cartocss is een mark-up
taal vergelijkbaar met css voor websites. De verschillende datalagen
worden geëxporteerd als tiles, beelden van 265 bij 265 pixels die
samen alle zoomniveaus voor de geografische omvang bedekken.
Waar noodzakelijk is data voor muishoovers en legenda’s mee
gecreëerd door tilemill in json formaat.

De applicatie wordt statisch gepubliseerd , alle data is
volledig gerenderd of verpakt in json’s en wordt gepubliceerd naar
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een browser met mapbox.js. Mapbox.js is een JavaScript library dat
aan de hand van gebruikersacties zorg draagt voor het downloaden
van de juiste json’s en tiles en dit weergeeft in de browser. De
lay-out op het scherm is vanaf versie 0.1 ontworpen aan de hand
van een template gebaseerd op de mapbox.js en jQuery library.

De tools zijn open-source en gratis beschikbaar. Door voor
de preprocessing van de shapefiles gebruik te maken van het
opensource en gratis QuantumGIS en R voor dataverwerking en
Ubuntu linux als besturingssysteem, is alle gebruikte software open-
source en gratis te downloaden. Kosten zijn alleen verbonden aan
het hosten van de data en de gebruikte hardware.

Doel twee: gebruikerseisen onderzoek

Het prototype is ontwikkeld middels een action research benader-
ing. Ontwikkeling vond plaats binnen VDM en was constant onder-
hevig aan verandering, gestuurd vanuit VDM en externe bezoekers.
Expliciet is versie 1 gepresenteerd bij de legenda knooppunten
werksessie op 11 december 2012 en versie twee bij de stadsregio
Arnhem-Nijmegen op 8 januari 2013. Versie drie heeft de naam
iNode gekregen en is gebruikt bij semi-gestructureerde interviews
bij de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer en bij vervo-
ersbedrijf NS. Versie vier is de laatste versie en is gebruikt bij het
interview bij adviesbureau ABF.

Bij alle versies hebben de interne gesprekken veel invloed gehad,
deze invloed op het ontwerp is echter zo continu dat dit niet ex-
pliciet is verslagen. De gesprekken die naar de derde versie leidde
zullen echter kort samengevat worden. De overige gesprekken
waren semi-gestructureerde interviews aan de hand van een vra-
genlijst die uitgebreid zullen worden verslagen in de volgende
hoofdstukken.

De interviews. Gestructureerde enquêtes worden voor deze
toepassing gezien als ongeschikt door de lage hoeveelheid moge-
lijke eindgebruikers en de lage toegankelijkheid van deze personen.
Semi-gestructureerde interviews van 60-90 minuten geven meer
mogelijkheden om de eindgebruiker beter te begrijpen en hun ge-
bruik van de tool te plaatsen in de context van hun werk en hun
organisatie.

Participanten zijn via email benaderd waarbij ook gevraagd is
voor aanvang naar de tool te kijken en of ze akkoord gingen met
opname van het gesprek. Na afloop zijn de gesprekken gedocu-
menteerd aan de hand van de opnames en samengevat in circa 2500

woorden per gesprek. Alle gesprekken volgden een zelfde lijn:

1. Voorstelronde

2. De geïnterviewden verteld over knooppuntenontwikkeling
binnen hun organisatie
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3. Inleiding in de tool en kort alle functionaliteit live doornemen

4. Welke informatie is relevant?

5. Op welke schaalniveaus is deze informatie relevant?

6. Hoe wil de mogelijke gebruiker de applicatie gebruiken?

7. Wie moet doorontwikkeling oppakken

8. Mogelijke interactie van de geïnterviewden en zijn organisatie
met de tool

De volledige vragenlijst die als basis gebruikt is bij de gesprekken
gevolgd is, is bijgevoegd als appendix 1.

De interviews zijn volledig uitgewerkt weergegeven. In
de uitwerking zijn de irrelevante gedeeltes weggelaten en vragen
ingekort of weggelaten. Het is geen transcript, maar wel leesbaar.
In de marges zijn interpretaties weergegeven. Het is mogelijk om
alleen de marges te lezen en de betreffende alinea’s alleen te lezen
als voor de lezer meer context noodzakelijk is.





Verslag korte gesprekken en bijeenkomsten

Voorafgaande aan de ontwikkeling is er gepraat met Marco te Brömmelstoet van de Universiteit van
Amsterdam, een vroege versie is gepresenteerd bij een ‘legenda’ werksessie’ op het ministerie van
Infrastructuur & Milieu en bij de stadsregio Arnhem Nijmegen. Van deze ontmoetingen wordt hier kort
verslag gedaan met het effect op de ontwikkeling in de marges.

Marco te Brömmelstroet, Geografie, Planologie & Internationale
Ontwikkelingsstudies, Universiteit van Amsterdam

Datum: 30-11-2012
Aanwezigen: Marco te Brömmelstroet, Merten Nefs en Ernst Kuilder

Te Brömmelstroet is een wetenschappelijk expert op het gebied De tool en de samenwerking is
gericht op welwillende partijen onder
gemeentes, vervoerders en gebiedson-
twikkelaars. Deze partijen nemen ook
echt beslissingen en hebben er baat
bij om zich te verdiepen in de andere
spelers. De knoop-plaats gedachte is
als uitgangspunt genomen. Daarnaast
ligt er een focus op het prikkelen door
een ranking te bedenken op hogere
schaalniveaus.

van gebiedsontwikkeling en knooppunten. Ieder knooppunten
informatiesysteem zou volgens te Brömmelstroet gericht moeten
zijn op de ‘strategische planners’ gemeentes, vervoerders en gebied-
sontwikkelaars. De vervoerder en de gebiedsontwikkelaar is in de
Nederlandse stationsgebieden deels dezelfde organisatie, NS. Focus
de tool op potentie, waar liggen de kansen. En focus op welwil-
lende partijen, organisaties die niet mee willen doen, kunnen daar
niet voor worden gedwongen.

De belangrijkste thema’s zouden moeten zijn:

1. Bereikbaarheid

2. Trends

3. Knoop-plaats model

Maar lijstjes, die hebben meer impact dan een kaart. Focus op ve-
randerbare gegevens. Vergeet ook niet dat de maker de expert is en
alles voor een gebruiker daarom ingewikkeld is, blijf de gebruiker
begeleiden. Corridors voor meer samenhang in beslissingen en
probeer vooral station met elkaar te vergelijken. Bij voorkeur in een
lijstje.

Voorbeelden:
http://copenhagenize.eu/index/ Een lijst met fietssteden in de

wereld. Werkt zeer prikkelend volgens te Brömmelstroet.
http://www.gapminder.org/ Een interactieve verkenning van

statistische gegevens. Een voorbeeld van hoe complexe gegevens
inzichtelijk gemaakt kunnen worden via interactieve tools en de
koppeling van grafieken met kaartgegevens.

http://copenhagenize.eu/index/
http://www.gapminder.org/
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Werksessie ‘legenda’ van knooppuntontwikkeling

Datum: 4-12-2012

De werksessie op het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Plannen zoals geïnventariseerd door
VDM voor Noord-Holland, zijn
toegevoegd en inzichtelijk gemaakt.
Corridorniveau wordt gezien als
belangrijk, maar is nog work in
progress

als doel: eenheid krijgen in taal, denken, concepten, analysemetho-
den en strategieën. Aanwezig waren verschillende overheden en
organisaties die zich bezig houden met knooppuntstrategieën en
analyses. Naast presentaties van deze partijen, is een vroege versie
van de tool hier kort plenair doorgenomen op de beamer.

Reacties:

1. Op locatieniveau is het interessant om een compilatie van de
plannen weer te geven.

2. Informatie aanbieden aan eindgebruikers, maar nog wel de slag
naar kennis maken.

3. Bruikbaar als argumentenfabriek, Joint Fact Finding, als infor-
matiebron bij gesprekken met stakeholders, als nieuwe mogelijk-
heid om met bestuurders te praten en om te beantwoorden aan
vragen of behoeften (door het bijvoorbeeld interactief te maken).

4. Rijk is geïnteresseerd in het corridorniveau en wil graag het nut
van corridors beter begrijpen.

In algemeenheid werd er na afloop van de werksessie gecon-
cludeerd: Er is in de breedte nagedacht over knooppunten, er
zijn een heleboel ideeën uitgewisseld. Woorden die steeds bleven
terugkomen en de opgave waarover wordt gesproken het beste
beschrijven zijn; het vinden van een ‘common ground’, Joint-fact-
finding en de behoefte om de informatie beschikbaar te maken om
het gesprek met de stakeholders te kunnen voeren. Ook een belang-
rijk aandachtspunt is het niet te vervallen in het ‘kringetje van de
knooppunt believers’. Het is belangrijk een gemeenschappelijke taal
te ontwikkelen, waarin de belangen en de terminologie van andere
partijen ook vertegenwoordigd zijn.

Cor Hartogs, projectleider verkeer en vervoer en Jorn Matthijse,
projectleider ov/ro knooppunten, stadsregio Arnhem-Nijmegen

Datum: 8-1-2013

De stadsregio Arnhem-Nijmegen is de eerste echte gebruiker Zelfs een intergemeentelijk orgaan
als een stadsregio houdt zich maar
beperkt bezig met strategisch interre-
gionaal beleid. Een stadsregio hoeft
niet te kijken naar hogere schaal-
niveaus of andere regio’s en zal dit ook
niet uit zichzelf doen. Het heeft dan
ook geen zin de tool daarop te richten.
Prognoses, plannen en potentie zijn
belangrijk, maar voor de stadsregio
Arnhem-Nijmegen vooral op een
gedetailleerd schaalniveau.

die bezocht is. De stadsregio is opgezet door het rijk en houdt
zich direct bezig bezig met knooppuntenontwikkeling in de S
van Wijchen tot Zevenaar, in de direct omgeving van Arnhem en
Nijmegen. Ze besteden vanuit het rijk ongeveer 100 miljoen per
jaar aan de ontwikkeling van bestaande stations en het openen van
nieuwe. De stadsregio overkoepelt 20 gemeentes. Het systeem is
gepresenteerd en er is gevraagd naar reacties.
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1. De hogere schaalniveaus zijn voor de stadsregio niet relevant. Er
wordt niet over de heg gekeken naar andere regio’s.

2. Regionaal en sub-regionaal werd wel veel potentie gezien, maar
dan zou er verder ingezoomd moeten kunnen worden en op de
kleinere schaalniveaus meer informatie moeten.

3. Het is nu een “foto van het heden”, prognoses voor projecton-
twikkelingen staan op de ‘wishlist’ en zou het geschikt maken
als afstemmingstool voor woningbouw.

4. Het gebruiksgemak werd gezien als een echt pluspunt en moest
zeker niet verloren gaan.

5. Inventarisatie en visualisatie van plannen zijn wenselijk.





iNode

Volgend en tijdens de bovenstaande gesprekken is iNode ontwikkeld. iNode valt te bekijken op www.

deltametropool.nl/iNode of 95.128.3.143/~ernst/inode/. Figuur 4 geeft een screenshot van iNode
versie 0.7a. De functionaliteit wordt aan de hand van dit screenshot in dit hoofdstuk beschreven.

Figuur 4: Screenshot iNode
v.0.7a

Er is gekozen om de focus op de stationsgebieden van 1200

meter rond het station te leggen. De rest van de gegevens zitten
achter een semi-transparante laag. Alle data ligt op een zwart-wit
achtergrondkaart dat tevens steden, wegen en rivieren van labels
voorziet. Afkomstig van Stamen maps: http://maps.stamen.com/
op basis van data van Openstreetmap: http://www.openstreetmap.
org/.

schaalniveaus In de linkerbovenhoek staat de scrollbar die ge-
bruikt kan worden om in- en uit te zoomen en tevens aangeeft op
welk zoomniveau de gebruiker zich bevindt. Er zijn drie schaal-
niveaus: nationaal netwerk en station verdeeld over 9 zoomstappen.
Veel datalagen zijn echter alleen op het meest gedetailleerde schaal-
niveau beschikbaar.

www.deltametropool.nl/iNode
www.deltametropool.nl/iNode
95.128.3.143/~ernst/inode/
http://maps.stamen.com/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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iNode versie 0.7a bevat negen datalagen naast de achter-
grondkaart. Deze worden weergeven bij verschillende zoom-
niveaus.

1. Regio’s beschrijven een mate van transit orientedness van bekende
vervoersregio’s. Dit is berekend door het aantal banen en inwon-
ers van CBS binnen de stationsgebieden delen door alle banen en
inwoners in een regio. Deze laag is beschikbaar op het hoogste
schaalniveau.

2. Balans beschrijft de relatieve balans tussen wonen, werken van
CBS en LISA en in-uitstappers van de NS. Deze laag is zichtbaar
als de gebruiker inzoomt tot de netwerk schaal.

3. Wonen bevat de CBS data van 2011 dat aangeeft waar mensen
wonen op buurtniveau.

4. Werken bevat de LISA data van 2011 op buurtniveau.

5. Menging is de menging tussen wonen er werken per 200 meter
hexagoon. Deze data is berekend op basis van LISA data en CBS
adressenbestand.

6. Auto belangrijke A- en N-wegen en hun op- en afritten van
top10.

7. Plannen beschrijft alle plannen in de stationsgebieden van
gemeentes in de provincie noord-Holland zoals geïnventariseerd
door VDM.

8. Schiphol 20KE beschrijft de 20KE geluidsnorm contour rond
Schiphol

9. Unesco beschrijft de unesco wereld erfgoed gebieden in de
provincie noord-Holland

10. Natura 2000 en EHS bevat de Natura2000 en EHS gebieden in
de provincie noord-Holland

Laag drie tot en met negen zijn aan- en uitzetbaar via knop-
pen in de linkerhoek. Deze lagen zijn alleen beschikbaar op sta-
tionsschaal. Als de gebruiker zich daar niet al bevindt, daar wordt
daar naartoe gezoomd.

Punt zeven tot negen beschrijven bekende beperkingen voor
ontwikkeling. De gebruiker heeft de mogelijkheid al deze lagen
tegelijkertijd aan te zetten en te combineren met één van de assen
van de vlinder en de plannen.

De inhoud van de lagen wordt zoveel mogelijk beschreven met
een legenda in de linkeronderhoek die automatisch ge-update
wordt met het aan- of uitzetten van de datalagen.

Als gebruikers over sommige objecten gaan met de muis
(hooveren), wordt er extra informatie over deze informatie getoond
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in de rechterbovenhoek. Dit is de data van de regio’s in staaf-
grafieken, de vlinders voor de stations en de specificatie van de
plannen in noord-Holland.

Punt drie tot zes beschrijven assen van de vlinder van
VDM (figuur 5) zoals die berekend zijn voor alle stations in noord-
Holland. De vlinder beschrijft de knoopwaarde van een knooppunt
naar de bereikbaarheid van de auto, het ov en de fiets. Voor elk
van deze modi is een scoresysteem bedacht. Voor de auto is dat
onder andere gebaseerd op de aanwezigheid van op- en afritten van
snelwegen en de aanwezigheid van provinciale wegen.

De plaatswaarde wordt beschreven naar de hoeveelheid in-
woners, arbeidsplaatsen en bezoekers van belangrijke attracties.
Daarnaast is de menging tussen arbeidsplaatsen en inwoners, en de
nabijheid van het station een kwaliteit van een plaats.

Wonen WerkenOpenbaarvervoer

Nabijheid

Menging Auto

Fiets

Knoop Plaats

Figuur 5: Vlinder die station
beschrijft met zes variabelen,
van vereniging deltametropool

De vlinders zijn voor de stations binnen noord-Holland zichtbaar
als de muis boven een station wordt gehouden. Het idee was om
de data die aan alle assen ten grondslag liggen te visualiseren als er
verder ingezoomd wordt. Op dit moment is dat voor de menging
en de inwoners + arbeidsplaatsen duidelijk het geval. De op- en
afritten zijn ook weergegeven, maar het is voor de gebruiker binnen
iNode nog niet duidelijk hoe dat doorwerkt naar de waarde op de
as van de vlinder.





De grote gemeente: Bart van der Heijden, Planoloog
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO), gemeente Ams-
terdam

Interviewers: Merten Nefs en Ernst Kuilder

Recentelijk heeft DRO de structuurvisie Amsterdam 2040 opgesteld. Hierin staat beschreven hoe Am-
sterdam er in 2040 uit zou moeten zien en wordt slechts tweemaal over knooppunten gesproken en
knooppuntontwikkeling of TOD valt helemaal niet.

“Dat is een beetje een discussie die we op dit moment hebben: is DRO speelt vooral een faciliterende
rol in knooppuntenontwikkeling. Dit
ontwikkeld zich binnen verschillende
thema’s. Omdat andere partijen
vanuit de provincie en het rijk vooral
bezig zijn met grotere schaalniveaus
richt DRO zich op de stedelijke regio
en de ring als corridor waar alle
schaalniveaus bij elkaar komen.

het een op zich zelf staand verhaal. Ik denk het eigenlijk niet. We
zijn nu wel op die manier bezig omdat we merken dat verschillende
stationslocaties zich moeizaam ontwikkelen en dat er weinig af-
stemming ontstaat. Wij hebben zoiets van lokaal laten wat je lokaal
kan doen. Die faciliterende rol is bovenlokaal nodig, wij zijn vooral
op zoek naar wat die rol is. Waar ik heel erg mee bezig ben zijn de
verschillende schaalniveaus aan elkaar koppelen.”

Dit gebeurd op meerdere punten, van der Heijden spreekt van Het verschaffen van informatie via
tools als iNode ziet DRO als een be-
langrijk onderdeel van die faciliterende
rol

40 metrohaltes en NS stations waar DRO GIS data over heeft verza-
meld. Dit moet vertaald worden naar een handelingsperspectief.
“Om het handelingsperspectief goed in de vingers te krijgen hebben
we zes exemplarische knooppunten genomen. Dat traject zijn we
gestart samen met spoorpartijen omdat we meteen al zoiets hadden
van: wij zijn ook maar één van de partijen als gemeente, we hebben
het niet helemaal voor het zeggen. Wij kunnen wel via kaders een
beetje sturen en we hebben wat geld misschien hier en daar. Verder
is het ook vooral de markt en dat is natuurlijk ook een veelkoppig
monster. Ook binnen de markt zitten veel schaalniveaus met wezen-
lijk andere belangen. Dat is ook de kern en daarom is dit [iNode]
wel aardig om dat je de analyse voor een breder publiek toepasbaar
maakt.”

Omdat van der Heijden nog niet in detail naar de tool had Na een korte tour door de informatie
van de tool is de conclusie dat het een
hele mooie bruikbare tool is, verschaft
veel inzicht.

gekeken is het kort gepresenteerd waarbij alle schaalniveaus en
thema’s door zijn genomen. Al vrij snel gaat het over de informatie
die gepresenteerd wordt. Amsterdam Centraal scoort slecht op
nabijheid. “Dat is allemaal relatief, tenminste, de nabijheid hier is
anders dan op een andere plek. Dat is wel een belangrijke kant-
tekening.” Vervolgens komen er vragen over de menging en de



32 knooppunten ontrafeld: informatietool inode

ruimtelijke eenheid waarvoor dit bepaald is. “Dat is wel een aardig
detailniveau. Ik vraag me dan wel af hoe jullie zijn omgegaan met
bepaalde overlap.” Dat is op adresniveau gedaan. “Dus dat is echt
heel specifiek.” Vervolgens concludeert van de Heijden: “Dit is een
hele mooie tool, die heel bruikbaar is, die inzichtelijk geeft wat er
samenkomt en wat er speelt.”

“Maar, het is wel weer een soort inventarisatietool. Waar ik Toch zoekt van der Heijden ook
heel erg naar samenvattingen van
de data die nu gepresenteerd is.
Daarbij zouden ook meer kwalitatieve
gegevens moeten worden toegevoegd.
Dit zou volgens van der Heijden
voldoende stof creëren om een gesprek
op gang te krijgen en dat is wat deze
tool zou moeten doen.

heel erg naar op zoek ben, is hoe kun je nou dingen direct op
elkaar betrekken. Waar zit nou de samenhang.” Het gaat er om
dat investeringen elkaar kunnen versterken en hoe je dat aan
de wethouder kan uitleggen. “Om investeerders ook naar zo’n
gebied te trekken gaat het heel erg om kwalitatieve aspecten.”
Een voorbeeld van zo’n kwalitatief aspect is de transactiewaardes
van vastgoed wat tot op zekere hoogte valt te koppelen aan de
waardering van een buurt. “Daar kun je een kaart van maken en
dat hebben we gedaan. [...] De plaatswaarde die er nu in zit is
redelijk grof. De knoopwaarde is makkelijk kwantitatief te maken.
Ik ben op zoek om de plaatswaarde ook objectief te maken. Dat
zou een interessante laag zijn om hier aan toe te voegen. Een soort
waardering van de openbare ruimte.” Het liefst zou je weten hoe
mensen het beleven maar omdat dit moeilijk te vatten is moet je
dan grijpen naar bijvoorbeeld een vierkantemeterprijs. “Een andere
zou kunnen zijn, hoe levendig is het. We hebben ook kaarten
van de druk op de openbare ruimte.” Dat zijn dingen die voor
de gemeente Amsterdam interessant zijn. “Alleen al door dit
inzichtelijk te maken creëer je voldoende stof bij de stakeholders
om daar iets mee te doen. Je moet allereerst het inzicht hebben om
zo’n gesprek te kunnen voeren. Uiteindelijk moet je het gezamenlijk
doen en moet je partijen kunnen overtuigen daar zijn dit soort tools
heel handig voor.”

Over welke schaalniveaus gaat dit? “Dat is het lastige want je Schaalniveaus blijven lastig, eigenlijk
wil je elk schaalniveau bedienen.
Partijen weten vaak niet van elkaar
waar hun belang zit.

praat altijd over verschillende schaalniveaus. En ook grote partijen
zoals een NS of projectontwikkelaars weten vaak niet van elkaar
waar hun belang zit.” Van der Heijden ziet de tool dan ook vooral
als een communicatiemiddel om het gesprek te kunnen voeren.
“Iedereen roept nu van alles, puur op basis van wat die ziet. Dit
geeft natuurlijk wat meer inzicht over wat er echt gebeurd en welk
ambitieniveau ligt er wel of niet. Dat zie je niet als je over straat
loopt. Dat is interessant voor investeerders.”

Momenteel is iNode echt een desktopapplicatie. Moet dit zo Van der Heijden gelooft in iNode
als desktopapplicatie, vooral als het
specifiek op stationslocaties gericht is.

blijven? “Ik denk dat het goed is als het algemeen toepasbaar blijft
en dat mensen zelf kunnen grasduinen. Het uiteindelijke gesprek
moet je toch met de verschillende stakeholders om de tafel, rondom
zo’n tool. [ ... ] Het kan handig zijn om mensen dit mee te geven
om ze voor te bereiden op zo’n gesprek. Het kan ook heel zin vol
zijn om voor ons beleidstools te ontwikkelen. Zelf hebben we dit
soort kaarten ook wel, maar als je het specifiek op stationslocaties
richt, dan brengt dit wel heel veel helderheid en kun je je beleid er
op formuleren.”
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Over het scenario van een map-table met expert workshops: “Dit
zie ik als een hele goede basis om daar op door te redeneren en Een map-table achtige applicatie is

nog te ver weg voor van der Heijden
om dieper op in te gaan. Hij ziet meer
heil in het verder verdiepen van het
corridorschaalniveau, dat is theoretisch
nog wel erg ingewikkeld.

daarmee dat gesprek aan te gaan. Dit is wel de tool waarmee je
kan beantwoorden wat de verschillende stations op een corridor
nou verbindt. Je kan in ieder geval de vergelijking tussen stations
maken. Dat is nog wel lastig in het corridor te maken: wat heeft
Slotervaart nou met Uitgeest of Heerhugowaard. Er ligt een trein
en dat is dan de verbindende schakel, maar programmatisch heeft
het dan ook nog veel met elkaar te maken? Daar ben je binnen een
corridor heel erg naar op zoek.”

Corridors. “In het verhaal van Paul [ Paul Gerretsen, vereniging Veel stations horen bij verschillende
corridors en wat betreft corridors
gaat het lang niet alleen om trein-
verbindingen, maar misschien vaak
wel meer om lokaal ov. Dit zou vooral
op plaatskwaliteiten verder onderzocht
moeten worden.

Deltametropool ] is al eerder geconstateerd: die ring daar sluiten
meerdere corridors op aan. Het is niet alleen de Zaancorridor.
In feite zijn het vier verschillende corridors. Dat geldt eigenlijk
voor de hele ring. Nu wordt er nog heel erg vanuit spoorcorridors
gekeken, maar je kan natuurlijk ook allerlei stedelijke lijnen als
corridors zien. Zo kijken wij naar zo’n punt. Op zich is zo’n spoor
wel heel erg leading en het is logisch dat je daar begint. Maar
wat is dan de waarde van een bepaalde corridor? Een stadstraat
kun je ook als een bepaalde corridor zien. Wij zien een stadstraat
heel erg als een middel om je centrummilieu naar buiten uit te
rollen.” Zo is een corridor een lastig te bevatten eenheid. Stations
horen bij meerdere corridors en corridors gaan niet alleen over
spoor, die grens is heel fluïde. “Ik zit me steeds af te vragen: op het
moment dat je het een corridor noemt, wat zegt dat dan meer voor
de plaatswaarde. Voor die knoopwaarde is het duidelijk. Daar zit
een soort dienstregeling, dat is met een bepaalde frequentie met
elkaar verbonden, maar betekend dit dat ook dat die verschillende
plekken ook daadwerkelijk een andere uitwisseling krijgen? Of
dat die iets met elkaar hebben?” Die vraag beantwoord van der
Heijden zelf: “Dat kan en waar dat kan moet je dat opzoeken
en inzichtelijk maken, maar dat is niet per definitie voor de hele
corridor zo.”

Bruikbaarheid. Het is een vrij complexe tool en van der Heij- van der Heijden vindt het belangrijk
dat de tool simpel blijft, maar wil wel
graag dat er meer informatie op de
kleine schaalniveaus komt. En dat
er niet alleen naar de twaalfhonderd
meter rond stations wordt gekeken,
maar ook daarbuiten.

den draagt zelf nog een aantal lagen voor die voor hem er bij in
zouden kunnen. Wanneer wordt dit te complex? “Dat is het gevaar
natuurlijk, dat je teveel wilt laten zien. Dus misschien moet je het
alleen op een hele kleine schaal laten zien. Dat je het pas naar voren
laat komen op het moment dat je inzoomt op een bepaald station.
Eigenlijk wil je wel dat je het niet alleen beperkt tot de knopen. Die
twaalfhonderd meter, maar dat je ook ziet hoe dit in de omgeving
zit.”

Datasharing. Zou je bijvoorbeeld de transactiewaarden erin
willen zetten. “Het is vrij beschikbaar, het zit in de interactieve
kaart [ van DRO ] en dat kun je er gewoon uit halen. Dat zit in GIS Van der Heijden is heel enthousiast

over datasharing. Dit zou ook heel
erg interessant zijn voor verschillende
marktpartijen. Daarbij is het niet
belangrijk dat de data verder ontsloten
wordt door een downloadknop toe te
voegen, maar gaat het vooral over het
inzichtelijk maken voor bijvoorbeeld
projectdirecties.

formaat erin. Hier zouden eventueel met de GIS jongens een keer
naar kunnen kijken.” Zou deze data en de andere data in de tool
ook downloadbaar moeten zijn via de tool? “Dat kan handig zijn.
Ik denk dat bijvoorbeeld projectdirecties dit ook wel interessant
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zouden vinden. Ik weet niet of een ontwikkel of marktpartij dat
zou willen. Ik denk wel dat zij die marktwaarde interessant vinden.
Zij zijn heel erg bezig met risicomanagement en prioriteren op basis
daarvan hun investeringen.”

Vervolgontwikkeling. Wie moet dit gaan oppakken? “Dit zijn Zowel qua datasharing als inhoudelijk,
het landsdekkend verder ontwikkelen
van deze tool, is van der Heijden zeer
enthousiast. Eventueel in samenwerk-
ing met een landelijke partijen als
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

dingen die we bij DRO ook doen. Ik zie dit als een vorm van een
interactieve kaart. Dus dit zou een hele mooie tool zijn voor DRO
om op te pakken. Dit is in ieder geval wel de manier waarop wij
zeg maar naar beelden kijken en de verbeelding verzorgen binnen
Amsterdam. Daar zijn wij redelijk uniek in. Als je het heel erg
specifiek richt op infrastructuur en dat soort ontwikkelingen is dit
heel erg een tool voor de dienst verkeer en vervoer. Maar als het
op verbeelding aankomt gaat het toch vaak via DRO. Dus ik denk
dat DRO de eerste aangewezen partij zou zijn om dit te adopteren.
Ik denk dat dit interessant is voor de GIS jongens, maar ook voor
de provincie.” Heeft de gemeente Amsterdam een belang bij om
de tool landelijk uit te rollen? “Voor de vergelijking is dat aardig.
Als je wilt kijken hoe ze dat in Brabant hebben gedaan, waarvan je
weet dat het succesvol is. Die vergelijking is interessant. We kijken
ook heel veel naar buitenlandse voorbeelden et cetera. Daar is het
wel interessant voor. Het is interessant om het op een eenduidige
manier te kunnen agenderen. Hoe kun je een gemeenschappelijke
taal ontwikkelen, dat is wel belangrijk. Ook voor marktpartijen. Die
worden nu op verschillende manier bestookt. Met verschillende
plaatjes. Het kan helpen ook in de communicatie met het Rijk
waar we mee moeten onderhandelen. Of het ministerie het dan
meteen adopteert? Ik denk dat ze het wel aardig vinden, maar het
is voor de provincie en de gemeente. Maar die gemeenschappelijk
data is natuurlijk wel een punt in het regeerakkoord. Ik zou zeker
ook daar even langs gaan.” I&M in samenwerking met DRO?
“Dat zou op zich prima zijn. Maar al die publieke partijen die
iets met knooppunten doen, zouden er baat bij hebben als er een
gemeenschappelijke taal ontstaat.”

Interactie. “Wij zijn heel erg goed in het analyseren van station- Als laatste ziet van der Heijden vooral
potentie voor deze tool als procesmatig
communicatiemiddel. Data analyseren
kunnen ze bij DRO al, het proces
opgang krijgen en houden gaat nog
vaak mis om onduidelijke reden. Dan
zou je graag willen communiceren
over de aanpak en de mate van succes.
Maar het moet niet vertroebelt worden
door strategisch gedrag,“houd je tool
zuiver bij facts en figures”.

somgevingen en kunnen hier fantastische ontwerpen maken, maar
het voor mekaar krijgen en het goede proces optakelen, dat gebeurd
overal anders. Soms is dat succesvol soms helemaal niet. Daar zit
nog wel een soort opgave om verder te onderzoeken. Als je daar op
een gegeven moment dingen interactief zou kunnen uitwisselen.”
Wil je dan vlaggetjes plaatsen? “Voor de agendering van dilemma’s
of problemen kan dit een middel zijn.” Totdat het helemaal vol
staat met vlaggetjes. “Je zal nooit voorkomen, ook met zo’n tool,
dat er een soort strategisch gedrag is. Marktpartijen kijken wat
gemeentes willen en gemeentes kijken naar marktpartijen en er
ontstaat een onderhandeling op een gegeven moment. Als je niet
uitkijkt wordt zo’n tool vertroebelt door strategisch gedrag. Dat
moet je zien te voorkomen. Houd je tool zuiver bij facts en figures.
Op het moment dat er allerlei subjectieve dingen inkomen dan doet
het geen recht aan je tool.”



De kleine gemeente: Wim van der Lee, Stedenbouwkundige,
gemeente Haarlemmermeer

Interviewers: Merten Nefs en Ernst Kuilder

Van der Lee is eerder betrokken geweest bij het provincie Noord-Holland project van de vereniging
Deltametropool over knooppuntontwikkeling in Noord-Holland. De gemeente Haarlemmermeer heeft
recentelijk een structuurvisie opgesteld waarin specifiek aandacht aan knooppunten op lokaalniveau
wordt besteed. Dit gaat om HOV haltes maar ook over veel kleinere knopen. Hier is van der Lee nauw
bij betrokken.

“Het principe van de wijk moet je verlaten, dat is niet meer een vrij- Van der Lee is een echte volger van het
TOD paradigma en is er van overtuigt
dat ontwikkelingen zich moeten
afspelen in de “dagelijkse keten”

gestelde thuis die al die activiteiten doet op een dag, heen en weer.
Tussen huis en winkel, huis en school. Je moet een keten maken
en alle activiteiten moet je in die keten zien te krijgen. Daarin
vervullen de knooppunten een hele belangrijke rol. Dus, de wijkge-
dachte is achterhaald, want die wijk functioneert niet. Sociaal niet
en dus ook in het dagelijks leven niet.”

Belangrijke knopen voor de gemeente Haarlemmermeer zijn de Knopen zijn voor de gemeente Haar-
lemmermeer ook heel klein, bijvoor-
beeld rond belangrijke voorzieningen
en busstations. Schiphol is een hele
belangrijke, maar ook één waar ze
minder invloed op hebben, ze trekken
daarin hun eigen plan zonder daarbij
de samenwerking te verliezen. Dit
speelt zich op de corridor Amsterdam-
zuid - Schiphol - Hoofddorp af.

stations Schiphol, Hoofddorp daarnaast praat van der Lee veel over
knopen rond belangrijke publieke plaatsen. “Het Spaarnezieken-
huis, dat is een van de best bereikbare plekken in de Haarlemmer-
meer. Dat is een hele goede bereikbare plek in de Haarlemmermeer.
En dat is een plek waar je niet wilt zijn, dat is alleen een ziekenhuis.
Dus als het over plaatswaarde en vervoerswaarde gaat dan is daar
een hele belangrijke mismatch. En zo hebben we er nog wel een
paar.” Schiphol zelf is daarin van minder belang. “Wat Schiphol
doet kunnen wij niet. In een policentrische omgeving moet je
natuurlijk gewoon een positie kiezen en een kwaliteit kiezen en
daarmee aan de slag.” Wordt er dan met Schiphol samengewerkt?
“Schiphol is op een punt dat ze gaat overlopen, die moeten straks
van hun overstappers van ov af, anders dan loopt dat station vol
met mensen die eigenlijk niets met dat vliegveld hebben. Eigenlijk
zijn ze die intercityoverstap liever kwijt dan rijk. Dus wij moeten
met ze gaan praten: wat kan er nou voor en wat kan er achter
Schiphol en wat moet er op Schiphol. Dus dat wordt een hele belan-
grijke samenwerking tussen station Amsterdam-Zuid, Schiphol en
Hoofddorp.”

Op een kaart uit de structuurvisie staan alle knopen. Wijzend
naar de knopen is de vraag: wat zijn dit voor knopen? “Die je
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daar aanwijst is toevallig ons Spaarneziekenhuis. En we hebben Volgens van der Lee gaat het vooral
om“branding”: hoe zitten de knopen
van de Haarlemmermeer in het
palet van de knopen in de omgeving.
Karakteriseringen van knopen zoals
door VDM zijn daar belangrijk in.
Het gaat niet alleen om leegstand van
kantoren.

natuurlijk het midden van het dorp, en we hebben Hoofddorp en
Schiphol, en we hebben er ook nog een aantal in de werkgebieden
en wat kleinere die langs het AOV [Aanvullend Openbaar Vervoer]
liggen. En nog eentje in toekomstig park 21. Die hebben allemaal
een verschillend type programma om zich heen.” Dit zijn knopen
binnen de gemeente Haarlemmermeer. Het gaat er echter ook
om dit in de context van de knopen in de omgeving te zien? “Ja.
Dat is iets wat we nu moeten gaan onderzoeken. Op basis van die
verschillende knopen gaan we nu met Beukenhorst aan de slag.
Daar wil men het graag hebben over leegstand, maar hebben we
gezegd, dat is maar een segment van het vraagstuk. Want het poli-
centrische, hoe zitten we in dit veld? Dat is waar het natuurlijk om
gaat. Hoe zitten we in dat netwerk en vervolgens is de vraag: hoe
ga je je daar in branden. Wat voor kwaliteiten moet je aanbieden
om op dat palet een positie te krijgen en hoe kun je dat vervolgens
weer doorvertalen naar de positie van je station in je eigen gebied.
De informatie die jullie daar voor kunnen aanleveren is voor ons
natuurlijk fantastisch om dit soort dingen in te gaan vullen.”

Omdat van der Lee nog niet naar de tool had gekeken werd er De definitie van de knoop met de
twaalfhonderd meter cirkels is volgens
van der Lee te rigide. Dit werkt voor
de gemeente Haarlemmermeer anders.

een korte demonstratie gegeven. Hierbij werd door van der Lee
opgemerkt dat de data van Schiphol onjuist was. Er ontstond een
korte discussie waarna geconcludeerd werd dat de data onjuist
was. Bij Schiphol staan veel kantoren die ook nog eens voor bijna
honderd procent bezet zijn. De definitie van de knoop was daarna
wat van der Lee opviel: “Jullie gaan heel erg uit van het netwerk en
de stations die daarop zitten...” hierbij refereerde van der Lee naar
een studie van de Hoog (2012) De Hollandse Metropool13,“... hij 13 M. de Hoog. Interactiemilieus in

de hollandse metropool. S+ RO-
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, 93

(6):42, 2012

had het over de attractiewaarde van het gebied. Zij gingen uit van,
als er een aantal attracties bij elkaar zitten en zoveel bezoekers, dan
spreken we van een knoop. Dus zij kwamen van de plaatswaarde
naar de knoop.”

In iNode zit onder ander de UNESCO gebieden met de stelling Behalve die definitie is liggen sommige
datalagen gevoelig, van der Lee ziet
het UNESCO gebied zoals het nu is
weergegeven als een bedreiging.

van Amsterdam die door Haarlemmermeer loopt. Dit valt van der
Lee op: “Dat UNESCO-gebied staat er wel heel royaal op.” De
UNESCO-gebieden zoals ze er nu inzitten komen van de provincie.

Nadat deze verrassingen zijn geland, is gevraagd: wat zou u Direct aangeven waar de waarde van
deze tool zit, is lastig. De weergave
van de vlinders is in eerste instantie
lastig.

met deze tool doen? “Je kan heel snel dingen in beeld brengen. Ik
zal nog even op die vlinders moeten studeren om daar iets mee te
kunnen, conclusie uit te kunnen trekken, want je moet het nog wel Vervolgens is het voor van der Lee

belangrijk dat de data up-to-date blijft.
Wie dat moet doen blijft onduidelijk.
Het lijkt nu te specifiek voor de
gemeente om actief aan mee te gaan
werken.

interpreteren. En de vraag is, hoe dynamisch is dit systeem. Welke
data is gekoppeld en hoe dynamisch is dit. Hoe houd je dit up-to-
date. Dat je zegt: ik log nog even in, even kijken hoe het ervoor
staat met onze bereikbaarheid en onze ontwikkeling.” Zou je dit als
gemeente zelf willen doen? “Dan ga je een soort Wikipediastrategie
introduceren om iedereen zijn eigen data te laten invoeren?” Ja, of
zou het logischer zijn om dit bij een provincie neer te leggen? “Dat
weet ik niet. Data komt tegenwoordig toch uit de crowd, niet van
instanties.” Zou de gemeente zijn plannen willen communiceren
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via een tool als deze? “Dat weet ik niet want voor een deel is het
nog heel specifiek.”

Wat mist er dan om een interessant gesprek over knooppunten Er moet meer data in, bijvoorbeeld
de Schiphol contouren zijn maar
een klein deel van de beperkingen
die voor van der Lee relevant zijn.
Daarnaast is er bijvoorbeeld vraag naar
informatie over functie en leegstand
die nu jaarlijks door marktpartijen
wordt geleverd.

te kunnen voeren? “Wij krijgen elk jaar informatie uit de markt
over functies en leegstand. En daaruit worden ook allerlei dingen
gegenereerd die interessante informatie over de knoop oplevert. En
informatie van opstappers, van de NS. En die getallen die bewegen
ook. Nu zitten de contouren van Schiphol erin, over geluid, maar
er zijn nog een aantal waarden die van belang zijn over wat je wel
en wat je niet kan. Bijvoorbeeld als wij plannen gaan maken is de
hoogte ook belangrijk.”

Dan wordt voorgelegd dat dit een zeer complex systeem kan Voor de gemeente gaat het nu erg
over leegstand en hoe dat op te lossen.
De thema’s die in iNode naar voren
komen raken daaraan, maar het gaat
over veel meer. Het gaat erom dat je
de kwaliteiten dan kan hanteren in de
dialoog met alle partijen. Bijvoorbeeld
de leegstand gaat dan ook vooral over
wat er wel zit. En waarom zit dat er.
Voor de gemeente is het erg zoeken
naar hoe ze dat kunnen kwantificeren.

opleveren wat als gevolg weer te ingewikkeld wordt om als com-
municatiemiddel bij beleidsmakers te dienen. “Dus wat wil je nou
met elkaar paren en met welk doel? Ik denk dat het belangrijk is
dat je je van te voren een bepaald doel stelt van wat deze informatie
wil ik ontsluiten. Voor ons zijn veel dingen interessant. We vliegen
het nu aan van: we hebben een leegstand en daar moeten we iets
mee doen. Welke tools kunnen we aanwenden om iets aan die leeg-
stand te doen. Dat heeft te maken met de menging van functies, de
aantrekkelijkheid van het gebied, het station en het gemak waarmee
je dat kan gebruiken. Een aantal dingen komen dan hier [iNode]
aan de orde, maar als het over branding gaat. Welke activiteiten
moeten nu waar naar toe? Hoe kan ik plaatswaarde zo benoemen
dat ik daar wat mee kan. Dat het niet alleen over aantallen gaat,
maar dat het een kwalitatieve betekenis krijgt. Dat je die kwaliteiten
kan hanteren in de dialoog met alle partijen. Bijvoorbeeld me die
leegstand hebben we besloten niet alleen op de leegstand te fo-
cussen, maar vooral op wie er blijven. Wat zit er nou en wat kan
ik met jou opbouwen zodat je ook blijft. Wij hebben Sanoma hier
zitten, dat wil je niet kwijt. Maar dan moeten die dametjes niet elke
dag met hun naaldhakken over die olifantenpaadjes schuin over
de kruising moeten. Nee, dat wil je niet weten waar die overheen
moeten lopen.”

Vervolgens laat van der Lee daar een aantal foto’s van zien. Hele Volgens van der Lee zijn veel van deze
dingen zo specifiek dat ze niet in zo’n
tool passen en zijn vak daarom dus
ook nog noodzakelijk is. Dit geeft
wel aan dat voor veel taken van een
gemeente iNode niet specifiek genoeg
is.

specifieke aspecten. “Ja gelukkig is mijn vak nog niet weg.” Zou
er dan verder ingezoomd moeten kunnen worden? “Ja, ik weet
niet.” Uiteindelijk gaat het om de details. “Dat krijg je in de soort
systemen niet ingevoerd.”

Om welke schaalniveaus gaat het? Gaat het over de hoge schaal-
niveaus en de abstracties? “Dat denk ik ook, zeker, en ik denk dat
daar ook iets van de belangrijkste trekkers iets over de kleuring
zouden kunnen zetten. Ik kan me voorstellen dat er in bepaalde
knopen een hoge concentratie ICTbedrijven zitten, in een ander Ook volgens van der Lee gaat het over

het samenvatten van de informatie,
maar uiteindelijk gaat het toch over
hele specifieke dingen zoals de vestig-
ing van Disney Europa, het boegbeeld
van de Haarlemmermeer. Dit cluster-
denken zou van der Lee graag zien
worden samengevat in iNode. “Waar
moet je voor wat naar toe?”

knoop zit een hoge concentratie film of media en weer in een
knoop... Dan kun je zeggen, sommige zijn heel erg gekleurd
en sommige zijn vreselijk grijs. En dan krijg je inzicht in welke
kwaliteit je in dat palet hebt. Of daar patronen in te ontdekken
zijn. Wat zijn de dragers van de omgeving?” Dan gaat het om hele
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specifieke dingen. “Wij hebben hier bijvoorbeeld het distributiekan-
toor van Disney. Wij hebben de aller allermooiste bioscoop van
Nederland bij Disney. Dat weet niemand, Disney Europa zit in
Hoofddorp. Wij zijn daar niet om bekend, Beukenhorst is absoluut
grijs. Daar zitten een paar hele grote spelers. Samen is het net niks,
maar hoe krijg ik nou inzicht waar je voor wat naar toe moet. Waar
je voor naar Beverwijk moet weten we allemaal. Het is interessant
in dat polycentrische waar je naar toe moet voor bepaalde dingen.”

Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat Hoofddorp daar ook een De regionale ruimtelijke context is
voor de gemeente Haarlemmermeer
zeer belangrijk. Haarlemmermeer
heeft een unieke locatie, omringd
door grote centra, dit wordt zeker
mee genomen in het beleid van de
gemeente Haarlemmermeer. Daarom
zijn de hogere abstracties en schaal-
niveaus ook interessant.

lastige positie in heeft. Het wordt omringd door grote fantastische
centra. “De metropolist woont in de Haarlemmermeer, die woont
niet in Amsterdam. De Amsterdammer komt de stad niet uit, die
hebben niet eens een auto. Maar diegene die in Haarlemmermeer
wonen gaan naar het theater in Leiden en in Haarlem en in Amster-
dam en die hebben zeven of acht ziekenhuizen ter beschikking. In
dat opzicht heb je een hele andere positie in het netwerk.” Waarom
is dit belangrijk om te visualiseren? “Daarom hebben wij kaarten
van de hoge en lage dynamische gebieden gemaakt. In de hoge dy-
namiek [Schiphol] kunnen we heel veel werkgelegenheid creëeren,
maar in het landelijk klimaat hebben we ook nog eens een gebied
dat voor het vestigingsklimaat ook heel interessant is. Je vestigt niet
alleen bedrijven, maar ook werknemers.”

Zouden burgers ook naar zoiets kijken? “Ik ben bang van niet. Van der Lee wil graag meer dy-
namische informatie over zachtere
(kwalitatieve) karakteristieken maar
huivert voor de interpretatie van deze
gegevens. Als voorbeeld noemt van
der Lee een knoop-plaats diagram die
een andere conclusie over de “balans”
van Hoofddorp trekt dan iNode, dit
vindt van der Lee storend en iedereen
zal de informatie pakken die op dat
moment gelegen komt. “Het com-
municeren kan nog heel erg tegen je
werken.”

Je probeert een tool te maken om informatie aan te reiken om
beleidsbeslissingen aan te reiken. Je zit heel erg aan de harde kant,
de statistische, niet de dynamische.” Wil je een schuifbalk om door
de tijd gegevens weer te geven? “Hoe zich iets ontwikkeld? Ja,
maar daar hoort dan altijd een interpretatie bij. En hoe meer data
je invoert hoe moeilijker het weer wordt om daar conclusies uit
te trekken.” Van der Lee refereert naar een knoop-plaats diagram
zoals eerder opgesteld. “Uit dat diagrammetje dat ik van jullie
heb zie je heel duidelijk een onbalans tussen bereikbaarheid en
inwoners en arbeidsplaatsen waaraan we kunnen zien dat we uit
balans zijn en dan komt er uiteindelijk op de kaart [iNode] een
stip te staan waaraan ik zie dat we in balans zijn. Dan houd ik
nog even vast aan dat ander diagrammetje om mijn verhaal te
vertellen, maar dan kan deze me behoorlijk in de wielen rijden.
Dus iedereen pakt de informatie eruit die op dat moment gelegen
komt. Het communiceren kan nog heel erg tegen je werken.” Dit
gaat over de genie-lijn van UNESCO en ook over de weergave van
Hoofddorp als een station in relatieve balans, terwijl van der Lee in
de veronderstelling was dat dit niet het geval was.

Misschien is het daarom beter om er een map-table achtige tool De informatie die er nu in zit en de
interpretatieslag die er over heen
gemaakt wordt, is nu al heel complex.
Een interactieve map-table appli-
catie is volgens van der Lee daarom
geen vooruitgang. Het is echter wel
belangrijk om de interpretatie te on-
derbouwen en daar gesprekken over
te hebben. Op dit moment is het voor
van der Lee niet volledig duidelijk
waar de data vandaan komt en hoe dat
binnen iNode wordt geïnterpreteerd.

van te maken? “Ja, dat zou kunnen. Maar kun je het zo interactief
te maken? Ik krijg de indruk dat je de behoefte om het interactief
te maken, maar dat er dan nog een interpretatieslag plaats vindt,
waarbij het heel erg de vraag is of de beelden die je genereert met
het interactieve, of die beelden de interpretatie dienen, of niet. Of
zelfs omgekeerd. Dat moet je je denk ik heel erg afvragen bij deze
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tool. Dat vraagt heel erg veel van je input, dat je heel goed ziet, hoe
zit die input er nou in om die interpretatie te kunnen onderbouwen.
Je hebt een paar van die vlinders laten zien, daar moet ik nog
heel erg over nadenken, van wat zie ik nou? Dat moet heel helder
zijn, van wat er onder in dat hoekje bedoeld wordt.” Wijzend naar
UNESCO“Dit beeld zou ik dus nooit gebruiken. Puur omdat dat
oranje vlak zo dreigend is, dat moeten we niet hebben. Vooral met
dat UNESCO monument heb ik hier brokken zien gebeuren. Dat
hele goede ideëen gewoon in de prullenbak gaan omdat het beeld
dan zo aankomt dat iedere bestuurder dan in de stress schiet. De
emotionele reactie op beelden is vooral in bestuurlijke kringen heel
gevoelig. Dat maakt of breekt dit soort functies.”

Denkt “Ik weet niet hoeverre overheden zich nog met datavoorzien- Verdere ontwikkeling van deze tool
zal volgens van der Lee vooral uit
marktpartijen moeten komen.

ing en interpretatie zou moeten bezighouden, maar ik zie nog niet
echt hoe een ministerie of provincie dit zou moeten oppakken?
Het kan een systeem opleveren waarin in de adviserende sfeer je Van der Lee is “het spoor een beetje

bijster over wat er nog publiek op het
bord ligt”. Het gaat om het organis-
eren van een uniforme taal, maar van
der Lee ziet toch het meeste heil in
een private partij als prorail, NS of een
adviesbureau.

wel wat hebt. En dan hoef je het helemaal niet vanuit een overheid
te doen. Ik ben wat dat betreft het spoor een beetje bijster over
wat er nog publiek nog op het bord ligt. Ik weet ook niet wat het
publieke belang is om dit soort dingen te ontwikkelen.” Het gaat
toch om een uniforme taal en werkt dat als het achter een gesloten
deur gaat? “Zeker. Je zou ook kunnen kijken wie er belang bij
heeft. Prorail en de ontwikkelpoot van de NS en misschien een
vereniging van makelaars en ontwikkelaars. Dus je zou veel meer
moeten kijken naar belanghebbenden om vervolgens te kijken, kan
ik een platform generen waarop we iets in elkaar sleutelen waarbij
iedereen inzicht krijgt in de knooppunten en het netwerk.”





De vervoerder: Alex Bruijn, Product manager Rand-
stad Zuid, NS

Interviewers: Paul Gerretsen (eerste 45 van de 90 minuten) en Ernst Kuilder

Alex Bruijn is binnen de NS verantwoordelijk voor de frequentieverhogingen in de zuidvleugel. Naast
deze directe werkzaamheden is Bruijn actief als project manager Stedenbaan waarin de samenwerking
met marktpartijen en regionale overheden wordt opgezocht om tot gezamenlijke acties te komen om het
reizigerspotentieel te verhogen. Dit maakt het voor de NS mogelijk om binnen de zuidvleugel met een
gesloten beurs de spoorfrequentie te verhogen.

De NS communiceert op de website over knooppuntontwikkeling De integratie tussen het vervoeren
en het creëeren van meer reizigers
wordt gezocht via het Stedenbaan
programma waar Bruijn prat opgaat.
De NS probeert zelf met de vast-
goedpoot de gebiedsontwikkeling te
richten op directe stationsgebieden
en is daarnaast bezig met het verder
ontwikkelen van de stationsterminals
zelf.

als zijnde ontwikkeling van stations en terminals. Volgens Bruijn
ligt het accent van de vastgoedontwikkeling tegenwoordig echter
wel echt op het ontwikkelen van de gebieden in de directe omgev-
ing van het het station. “Waar het vroeger ook denkbaar was dat
er op locaties waar geen trein te zien was ontwikkelingen zijn, zijn
dat nu locaties die toch op termijn als niet strategisch voor de NS
worden bestempeld en afgestoten worden.” Met medewerking van
Bruijn zijn er in het programma Stedenbaan afspraken gemaakt
met lokale overheden om een bepaalde reizigersgroei te creëeren
en vervolgens de frequentie op het spoor te verhogen. Dit is vol-
gens Bruijn een duidelijke afspraak met gesloten beurs waarbij alle
partijen duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden hebben.

De NS doet echter met de vastgoedpoot ook mee aan ontwikke- De NS is daarmee in Nederland de
enige partij die zowel aan gebiedson-
twikkeling als netwerkontwikkeling
werkt. Je zou dus verwachten dat die
integratie wordt opgezocht. Dit is
volgens Bruijn echter niet het geval en
zou leiden tot oneerlijke concurren-
tiebedingen. Voor de vervoerderskant
van de NS is er echter wel een direct
belang voor het ontwikkelen van
bepaalde stationsgebieden voor een
groter reizigerspotentieel.

lingen en heeft dus aan beide kanten verantwoordelijkheden. “Nee,
ik zie toch heel erg een scheiding. Het ontwikkelen is gewoon een
marktpartij. En natuurlijk zitten er strategische mogelijkheden met
directe stationsintegraties. Maar als je echt de fysieke locaties afgaat
is het voor mijn gevoel conform de marktregels en de marktparti-
jen.” Is de NS niet zelf ook een partij daarin? “De ontwikkelpoot
wel.” Op het station zelf of ook in het omliggende gebied? “Nee,
het omliggende gebied. Ik heb niet scherp of het een kringetje van
driehonderd of van twaalfhonderd meter is.”
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Het belang van gebiedsontwikkeling is voor het reizigersver- Om voor de NS echt winst te maken
op reizigersvervoer moet de trein in
alle richtingen constant vol zitten. Dus
gebiedsontwikkeling dient plaats te
vinden op de juiste plek in de corridor.

voer van de NS wel heel duidelijk. “Het is aantrekkelijk voor NS
als vervoerder om woningen rond den Haag centraal te bouwen
en kantoren in Dordrecht. Want in de ochtendspits heb ik treinen
vol van Dordrecht naar den Haag centraal rijden en die treinen
moeten leeg terug. Dus als wij groeien tussen Dordrecht en Den
Haag centraal betekend elke honderd reizigers is een extra bak, rij-
tuig is extra kosten. Als je kantoren op Dordrecht-zuid bouwt, met
woningen op den Haag centraal, met mensen die de lege trein ne-
men, dan kan ik die honderd reizigers kosteloos of voor marginale
kosten meevervoeren. En dat is dus business-case wise een veel
aantrekkelijkere uitgangspositie om ooit naar de frequentiesprong
naar zes keer per uur te komen.”

Dit is het belang van NS reizigersvervoer. “Het is absoluut niet Het is volgens Bruijn toch niet zo dat
om die reden de vastgoedpoot harder
aan bepaalde stationsgebieden trekt
dan andere marktpartijen.

zo dat om die reden NS-poort veel harder aan een ontwikkellocatie
in Dordrecht-zuid zou trekken dan een andere marktpartij zou
doen. Die hebben een eigen business-case, die delen niet mee
in onze winst of minder verlies rekening als de trein gunstiger
gevuld zou zijn. Ja, daar kun je iets van zeggen, maar anderzijds,
je komt er met regelgeving ook niet uit als dat kruisbestuift zou
worden. Binnen de kaders die er nu zo zijn, mogen we het ook
niet.” Van wie niet? “Zoals de aandeelhouders, zoals, volgens mij
ook concurrentiebedingen, Europese regelgeving.” Maar jullie zijn
toch één bedrijf, ik begrijp dat niet zo goed. “In principe hebben
de bedrijfsonderdelen hun eigen markten en over die markten mag
niet kruisbestoven worden, want dan heb je binnen die markten
oneerlijke concurrentiebedingingen.”

Dus u zoekt niet die integratie? “Ik zoek de integratie met Ste- Die integratie wordt volgens Bruijn
volledig gezocht, en gevonden, in
Stedenbaanverband.

denbaan plus verband, want ik kan dus wel met Stedenbaan plus
of Stedenbaan noord-Holland om de tafel zitten. Hee beste Ste-
denbaanvrienden, jullie willen zes keer per uur. Ik wil het ook,
want ik heb de ambitie mijn brood te verdienen met treinen rijden.
Dat hoeft geen dik belegde boterham ze zijn, maar ik vind het wel
leuk om meer boterhammen te verdienen. Ik heb de ambitie om
te groeien op die corridor, dat gaat makkelijker als er kantoren op
Dordrecht-zuid komen. Jullie als regionale overheden kunnen dat
beïnvloeden. Jullie kunnen vergunningen afgeven, ambities neer-
leggen, jullie kunnen ook nog dingen subsidiëren. Gaan jullie dat
bevorderen? Dan geef ik mijn collega’s van poort nog een zetje van
gaan jullie ook eens praten, maar ik kan niet het geld dat ik met de
trein zou verdienen in de kontzak van de poortcollega’s meegeven
omdat te doen, nee dat is echt gewoon level-playing field.”

Vervolgens laat Bruijn het model zien waarmee prognoses wor- Bruijn laat het model zien waarop hij
beslissingen over frequentieverhogin-
gen baseert. Dit wordt berekend op
basis van prognoses van reizigersgroei
aan de hand van gebiedsontwikkeling.
Het heeft geen ruimtelijke componen-
ten. De resulterende grafieken worden
tevens gebruikt om de ideale wereld
van de vervoerder te communiceren.

den gemaakt voor reizigersgroei op corridors en wat de basis
vormt voor beslissingen over frequentieverhogingen. “Hij is nog
gemaakt in de periode dat beeldschermen niet breed maar vierkant
waren, de lay-out komt heerlijk uit dat je ruimte mist aan de on-
derkant hier houd ik rechts ruimte over, dat komt vast nog wel eens
goed.” Het model bevat gegevens over de stations en de corridors
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en prognoses van stedelijke groei en berekend op basis daarvan
reizigerspotentieel. Alles bij elkaar opgeteld komt er dan een prog-
nose voor reizigers uit dat uitgezet wordt tegen een target voor het
kiet draaien van een frequentiesprong. “Daarmee maak ik mijn
ideale wereld duidelijk, een projectontwikkelaar maakt zijn ideale
wereld duidelijk, van ‘ik wil geen hoofdkantoor op Dordrecht-zuid
bouwen, dat wil ik op den Haag centraal.’ Vroeger leefden we
alle twee op andere werelden, nu kan ik in ieder geval uitleggen:
in mijn optiek is dit de ideale wereld. Ik weet dat de wereld niet
ideaal is, maar je raakt wel met elkaar in gesprek.”

De oorzaak van de reizigersgroei wordt verder uiteengezet in het Belangrijke eye-opener van het model
van Bruijn is dat de groei vooral
veroorzaakt wordt door de frequentiev-
erhoging en slechts in beperkte mate
door de relatief kleine groei in huizen
en kantoren rond een station.

model van Bruijn. Hieruit komt naar voren dat ontwikkelingen een
beperkt effect hebben: “Je moet je wel realiseren dat als je hier naar
Rotterdam kijkt, 95% van de stad is er en zal er over tien jaar ook
nog zijn. Je bent relatief gezien met kleine delen bezig. Als je er in
Rotterdam in slaagt om vijf procent meer woningen te bouwen, dan
ben je met een mega project bezig. Terwijl die frequentiesprong is
er niet alleen voor die vijf procent, maar voor de hele stad. Je effect
is daardoor voor de frequentiesprong best wel groot.”

Vervolgens is er een korte presentatie gegeven van iNode. Meng- De introductie van iNode geeft vragen
over wat iemand zou moeten met
zoiets als ‘menging’. Hetzelfde zegt
Bruijn over de plaats-knoop denkwijze.
Conclusie is in eerste instantie dat het
interessant is, maar niet nodig, want
Bruijn heeft al de Stedenbaanmonitor
en zijn eigen model. Bruijn ziet wel
een wetenschappelijke waarde, maar
ziet geen mogelijke toepassingen in
zijn werk.

ing kwam daarin naar voren als een bijzondere kwaliteit. “Ik zit
te denken of ik ooit menging ben tegengekomen. Voor een leuke
sociale aantrekkelijke omgeving is menging goed. Voor een ver-
keer en vervoerssysteem maakt het op zich niet uit of kantoren
links staan en huizen rechts of dat ze door elkaar staan.” Na een
verdere tour gaat Bruijn vragen naar de knoopplaatssystematiek.
“Binnen de NS is Bertolini bekend, maar wordt er niet op gestuurd.
Gebeurd dit bij gemeenten wel?” Ja, maar hoe zou u het binnen
uw organisatie gebruiken? “Nou ja kijk, ik ben vooral thuis in het
Stedenbaan gebeuren en daar hebben we een custom-made tool die
op dit moment onze ambities en vragen al prima afdekt. En dat
we onze afspraken kunnen monitoren. Inhoudelijk heel interessant,
knoopplaatswaarde, ik vind ook leuk om te zien hoe verschillende
stations hier zo gaan scoren. We weten eigenlijk dat soort dingen
als Schiedam meer of minder wordt bediend dat leidt ook nog wel
tot visie om daar meer of minder te gaan rijden. Daar kunnen dit
soort dingen helpen. Aan de andere kant denk ik voor de vragen
die heb ik kan ik al met de grafieken die ik heb, er zijn voor mij al
voldoende tools om te gebruiken voor lijnvoeringen. Los van dat
ik dit op informatieve in wetenschappelijk niveau heel interessant
vind, denk ik niet dat ik op korte termijn zo’n tool zal gebruiken in
mijn dagelijks werk en beleid.”

Wat zou er dan aan moeten veranderen? “Wonen, werken en In eerste instantie ziet Bruijn ook
weinig mogelijkheden om het voor
de NS interessanter te maken. Miss-
chien dat het voor de vastgoedpoot
geschikter is.

in-uitstappers geeft voldoende informatie voor mij en dat zit erin.
Wellicht dat de vastgoedcollega’s vanuit de andere kant mee bezig
zijn. Maar als reizigersbedrijf zal ik niet meer dan alleen die mod-
ule gebruiken. Uit die verhoudingsgetallen heb ik al voldoende.”

En bijvoorbeeld een communicatie van plannen vanuit gemeentes
zoals nu weergegeven wordt voor Noord-Holland? Dat zijn getallen
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die in uw excel model zitten, is het interessant om dat ruimtelijk De implementatie van plannen zoals
ze ruimtelijk gevisualiseerd zijn in
iNode voor Noord-Holland is niet
iets wat Bruijn echt interesseert, de
Stedenbaanmonitor bevat dit al in
tabelvorm en dat is voldoende. Als
de lokale overheden dit echter als
communicatie- en inventarisatietool
gaan gebruiken, dan gaat de NS dit
wel gebruiken.

te bekijken? “Heel praktisch gezien, voor de dingen die ik nodig
heb, zitten ze al in mijn model ingebouwd. Als informatiebron über-
haupt om die plannen te achterhalen en te kijken wat er gebeurd
kan dit wel leuk zijn. Maar als we echt eerlijk zijn zullen we die
analyse niet zo vaak doen dat we zo’n tool dagelijks gebruiken.
Als dit onderdeel wordt van de Stedenbaanmonitor wordt dit het
platform waar we over praten. De stedenbaanmonitor is dan wel
meer in tabel zin dan in grafische zin, maar dat zijn de formats
waar de regionale overheden mee werken. Als regionale overheden
echter deze tool gaan gebruiken om te rapporteren, dan gaan we
mee.” Dan zou het echt nodig zijn om de integratie met de steden-
baanmonitor. “Dan zou dit de tool zijn om zowel de knoopkant als
de plaatskant weer te geven.”

Als die plaatskant gecommuniceerd gaat worden vanuit de Het wordt door Bruijn wel onder-
schreven dat het voor de hand ligt
dat de NS dan ook prognoses voor de
vervoerderskant zou toevoegen. Maar
dit ligt erg ingewikkeld omdat er nu
nog geen verkeersmodel achter zit.

lokale overheden, interactief, zou u dat dan ook willen doen? “Het
belang is een stukje uniformiteit. Als alle regionale overheden deze
tool zouden gebruiken en hun actuele ontwikkelplannen daarin
zouden zetten, dan zou integratie om met zo’n tool naar prognose
te komen voor de hand liggen. Maar op dit moment is dat een
grote stap. Er worden gewoon individuele modellen per zonaal
niveau aangeleverd en dan is er een landelijk verkeer- en vervoer-
prognosemodel waar per zone die input in wordt gestopt, dat zijn
dan de prognoses. Hier zit geen verkeer- vervoersprognosemodel
achter. Het zou een mooie extra laag kunnen zijn aan het bestaande
verkeer- en vervoermodel.”

“De link van: Delft is nu een plaats. Zit hoog op de plaats en is De abstracties op hogere schaalniveaus
zeggen volgens Bruijn niets over het
directe werk van Bruijn, frequentiever-
hoging.

lager op de plaats. En als we dat gaan veranderen, komt die zes
keer per uur dan dichterbij of raakt het verder weg? Daar helpt dit
op dit moment niet in.”

Watmoet er dan aangekoppeld worden omdat wel zo te krijgen? Er zou een koppeling met de modellen
van de NS moeten komen om dit wel
interessant te maken, dit ligt echter
moeilijk omdat de NS deze informatie
niet wil delen. Dit zou volgens Bruijn
voor de Stedenbaanpartners wel goed
zijn, maar dient geen belangen van de
NS.

“Het integreren van dit model met een verkeer en vervoerprognose-
model en voor mijn zes keer per uur frequentiemodel zou er dan
ook nog een exploitatiemodel en een kostenmodel onder moeten
hangen. Dat zou op dit moment absoluut mijn ambitie niet zijn.
Ik heb voor de frequentiesprong Stedenbaan een adequaat model
tailor-made, maar is ook heel erg gericht op die vraag. Gelukkig is
het een vrij universele vraag want dit gaat dus wellicht ook naar
noord-Holland. Maar wil je echt gaan dat alle lagen aan elkaar
gekoppeld zijn? Idealiter is het hier een klik en in mijn grafieken
schuiven de lijnen op, maar dat vind ik op dit moment nog zo
complex. En daar zit dan ook nog een stukje gevoeligheid bij,
want zodra het het exploitatiemodel in gaat, zijn het niet meer
openbaar toegankelijke gegevens. Dan zouden wij separaat op-
drachtgever moeten zijn voor een module die hieronder ligt, terwijl
de bovenkant door ons niet heel intensief gebruikt gaat worden.
Wel door onze Stedenbaanpartners in de analyse, maar als het niet
gebeurd, met alle respect, zou voor de Stedenbaanfrequentiesprong
geen drama zijn.”
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Maar als dit niet alleen in de Zuidvleugel maar landelijk wordt, Landelijk zouden de hoge schaal-
niveaus wel interessant zijn voor
mogelijke marktverkenningen.

zou het dit interessanter maken? “Waarom zijn bijvoorbeeld Nij-
megen en Breda even groot in inwoners en hebben we in Breda
drie keer zoveel reizigers, dat vind ik wel interessant. Zou ik dan
in Nijmegen ook nog drie keer zoveel reizigers uit de markt kun-
nen slepen en waar komt dat dan door, daar zou zo’n tool wel bij
kunnen helpen. Dat zijn dingen die wij al wel heel grofweg doen,
wij hebben wel eens in- en uitstappers en inwoners per gemeente
tegen elkaar uitgezet. Dan ga je eens kijken wat zie je daar en
waarom is dat zo. Ik denk dat de keuze voor Rotterdam Blaak in
het intercitynet impliciet ook wel uit dat gedachtegoed voortkomt.”

Daar gaat het om, dat je dit soort dingen kan ontdekken en iNode gebruiken om te communiceren
over bepaalde aspecten van de gepre-
senteerde informatie is wel interessant,
maar alleen als het gemeenschappelijk
opgepakt wordt.

dat alle partijen kunnen zien waarom dat is. Zou je dan ook een
vlaggetje willen planten en kunnen zeggen, ‘hier is iets aan de
hand’? “Misschien wel, zo doorpratende zijn dat wel mogelijk-
heden. Maar die zou ik dan nadrukkelijk met de regio op willen
pakken. Het regelen van de bus, of het regelen van meer woningen,
gaat mijn verantwoordelijkheid als vervoerder ver te boven. Ik wil
misschien weten waarom dingen zo zijn en waarom ze afwijken,
maar in heel veel gevallen moet je daar gezamenlijk wat mee doen.
Voor mij als separate vervoerder zit er pas meerwaarde als je het
gemeenschappelijk oppakt.”

Maar los van dat andere partijen meedoen en er voor de NS Volgens Bruijn gaat de NS hier in
eerste instantie geen energie in steken.
Het is geen verkeer- en vervoersmodel
en dus niet interessant voor de NS.

meerwaarde ontstaat, wat zouden de kosten zijn? Wat verlies je als
je als NS gaat communiceren via deze tool en je gegevens hiermee
openbaart? “Nee, ik denk dat de opzet nu is dat het een opper-
vlaktesysteem is met ruimtelijke ontwikkeling, het is geen verkeer
en vervoer netwerkmodel. Ik denk als je dat gaat doen zou je het
moeten integreren met een bestaand verkeer- en vervoermodellen.”

“Als ik er naar kijk, dan doe ik dat nooit alleen, als ik er naar Alles wat in Stedenbaanverband
gebeurd is heel interessant voor de
NS. Maar verdere verkenningen zijn
volgens Bruijn niet relevant: “mij is is
gevraagd: rijd een zo efficiënt mogelijk
product”

kijk dan doe ik dat met de bestuurder van de stadsregio waar die
plaats bij hoort. Ik ga niet een analyse plegen op Delft-Zuid terwijl
ik met de beleidsambtenaar eens in de vier weken rond de tafel zit,
dan doen we dat samen. Sterker nog, dan is het waarschijnlijk in
Stedenbaanverband. Dan zeggen we: het lijkt interessant om alle
voorstations a la Delft-zuid eens even te laten onderzoek en dan:
‘Hee Delft-zuid doet dit, Rotterdam Noord, kun je vergelijken met
Delft-zuid doet dit, dat ziet er anders uit.’ In zoń platform zou het
een handige analyse tool zijn. Maar als ik het puur voor mezelf zou
gebruiken, en niet in gesprekken met gemeentes, dan wil ik gewoon
dat er meer mensen gaan in die richting en niet die richting. Ik
optimaliseer niet naar naar knoop en plaats, mij is gevraagd: rijd
een zo efficiënt mogelijk product.”

Hoe denkt u over een verdere ontwikkeling van dit systeem
richting een map-table achtige applicatie. Zodat u samen met
bestuurders van stadsregio’s en gemeente rond een soort reuze-
iPad hier mee kan werken? “Dat is leuk. Alle ontwikkelen die rond
informatiesystemen ontstaan, ja leuk.”





De expert: Léon Groenemeijer, Adviseur, ABF research

Interviewer: Ernst Kuilder

ABF research is een adviesbureau voor de gebieden: demografie en wonen, ruimte en economie en
zorg en voorzieningen. ABF verzameld data en verwerkt dit, deels gestandaardiseerd, en levert afgeleide
producten en advies aan voornamelijk publieke opdrachtgevers. Groenemeijer is zelf betrokken geweest
bij de vereniging Deltametropool en heeft toen aan knooppuntenprojecten gewerkt. ABF heeft geen di-
recte rol bij knooppunten, maar heeft wel dingen voor de projecten als Stedenbaan gedaan. Op verzoek
van opdrachtgevers wordt er ook aan deze onderwerpen gewerkt. Groenemeijer is ook persoonlijk lid
van de vereniging en van daaruit betrokken bij het idee om knooppunten verder te ontwikkelen.

Groenemijer heeft vooraf al naar de tool gekeken en begint Groenemeijer heeft zelf al even naar
de tool gekeken: het geeft een goed
overzicht. Maar het bevat geen infor-
matie voor directe beslissingen. Uit
eigen ervaring weet Groenemeijer
ook dat dit niet makkelijk is, iedere
gebruiker heeft zijn eigen specifieke
wensen.

met een korte samenvatting van zijn bevindingen: “In de wereld
waarin wij verkeren [ ABF en ook iNode ] weet je, elke gebruiker
heeft zijn eigen belangen en wensen en vindt dus gewoon andere
dingen belangrijk. Wat ik er toe nu toe van gezien heb is, het laat
mogelijkheden zien van wat je zou kunnen doen. Maar het is nog
niet echt informatie op het niveau van: op basis van dit kan die of
die beslissingen gaan nemen. Op mij maakt het in ieder geval de
indruk dat dit wel heel goed een overzicht van dichtheden et cetera
geeft rondom die stations en brengt het probleem goed in kaart.”

Op een grote scherm in een vergaderzaal bij ABF wordt kort de Als we gezamenlijk de tool doornemen
komen er wel direct vragen. De
TOD score is onduidelijk en zou een
gebruiker direct willen zien. Daarnaast
vindt Groenemeijer het onverstandig
om de toekomstvisie van de PHS te
mengen met een score van het huidige.
Eigenlijk verwacht Groenemeijer
internationale verbindingen. Deze
keuzes zijn nu niet duidelijk genoeg
binnen iNode.

tool doorgenomen. Op het hoogste schaalniveau heeft Groenemeijer
direct vragen. “Wat is hier binnen range van het station? Want dat
zie ik zo niet. Dat is in ieder geval iets wat gebruikers snel willen
weten, dat zou je dan tussen haakjes ertussen moeten zetten. De
vraag is, wat wil je met zo’n kaartje laten zien? De kaartjes zie je
alleen voor Nederland. Die PHS corridors, dan denk ik, dat is leuk,
dat is toekomst, en dat is iets anders dan die kleurtjes die je nu laat
zien hoe het nu is. Dan wordt de gewilde toekomst gemengd met
het huidige beeld. Daar zou je nog eens over na kunnen denken,
wat wil ik hier nu eigenlijk laten zien. Er staat wel zo’n programma
hoogfrequent spoor, maar als ik zo’n internationaal kaartje zie,
verwacht ik eigenlijk de TGV lijnen of zo, de snelle verbindingen
naar het buitenland, dat je die er op ziet.” Op het grote beeld-
scherm zie je inderdaad een view met noord-Frankrijk en Lille tot
oost-Duitsland en bijna Berlijn. “Ja, dit is internationaal perspectief,
dus dan verwacht je die TGV-lijnen en je verwacht eigenlijk als er
iets te zien valt met TOD-score, dan verwacht je eigenlijk misschien
eerder de TOD-score rondom Lille en bij ons, zoiets.”
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Vervolgens wordt er doorgesrolld naar de netwerk-view. “Je laat Ook in de netwerk view is het on-
duidelijk hoe dingen precies berekend
zijn.

eigenlijk de balans in knoop- en plaatswaarde zien. En dan is de
vraag, hoe is dat berekend.” Hierover vraagt Groenemeijer wat
er voor data achter zit en gaat het veel over wat er in de vlinders
zit. “Omdat ik onderzoeker ben is op zo’n website voor mij de
eerste vraag, wat is hier precies berekend. Ik begrijp dat je een soort
typologie geeft.”

Om uit te leggen waar dat op gebaseerd is, wordt er verder De vlinder is nieuwe informatie
voor Groenemeijer, bij de assen
van de vlinder heeft Groenemeijer
vergelijkbare vragen. Wat is het en hoe
heb je het berekend.

ingezoomd en onder andere een vlinder getoond. “Oh, dat had ik
nog niet ontdekt. Die vlinder, wat laat die zien?” De nabijheid is
daarbij een punt van discussie: “Maar nabijheid van wat?” Alles,
LISA, adressen en bezoekers. “Dan vind ik het wel gek” Dat heeft
erg te maken met de definitie van nabij “Dat is een definitie kwestie
dus.”

“Bij dit soort dingen spelen afstandscirkels dus een hele sterke Uiteindelijk gaat het om keuzes die
gemaakt zijn in de analyse. Maar
sommige keuzes zijn niet handig voor
bepaalde toepassingen. Voorbeeld: bij
grote knopen is de twaalfhonderd me-
ter misschien niet zo’n gepaste maat.
Voor het zoeken naar woningbouw
mogelijkheden dan weer wel.

rol. Dat is puur naar waar je zit te zoeken. Als je zit te zoeken naar
waar is het verstandig om meer in te zetten op wonen, dan spelen
die driehonderd en twaalfhonderd meter een belangrijke rol. Het
oogt allemaal heel mooi, maar het roept heel veel vragen op. Hoe is
het gedefiniëerd, wat zit er achter. Wat wil je nou laten zien.”

“Het mooie zou eigenlijk zijn als je als gebruiker daar nog aan Het zou voor gebruikers goed zijn
als ze dit soort definities zelf aan
kunnen passen. Dit zou je op deze
schaalniveaus goed kunnen doen.
Dan zou je partijen op een hoger
schaalniveau zoals de rijksoverheid
en de provincie goed bedienen. Voor
gemeentes moet je het dan verder
uitzoeken in GIS.

kan sleutelen. Of definities aanpassen, dat is natuurlijk het ultieme
walhalla voor de gebruiker, maar dan ben je wel echt aan het GIS-
sen. Dat is natuurlijk heel lastig om om te zetten in een webtool.”
Maar dit is ook meer een voorbeeld om te laten zien waar het naar
toe kan. “Ja, maar er zijn zoveel uiteenlopende vragen, dat loont
dus niet om voor elke vraag daar apart een traject voor te doen,
want wie gebruikt het nu? Dat zijn bijvoorbeeld op een hoger ab-
stractieniveau rijksoverheid, provincies, die kun je met dit soort
dingen redelijk goed bedienen. Maar als je verder gaat inzoomen,
op gemeenteniveau of projectontwikkelaars, dan gaat het toch vaak
over hele specifieke vragen. Dan is dit het opstapje, om als je het
verder zou willen weten, verder te gaan uitzoeken. En dat zit je in
gis te doen.”

Maar het gaat er vooral om, om een uniforme taal te ontwikkelen Het zoomniveau met de meeste detail
is goed. Er kan nog wat aan geschaafd
worden en er kunnen prognoses in
zodat het niet alleen over het heden
gaat.

en dus niet voor elke partij een nieuw traject te starten. “Het niveau
waar op het nu is. Daar valt natuurlijk nog wat aan te sleutelen.
Van belang is voor planning in het algemeen, en of je nou wel of
niet met de knooppunten werkt, welke wel welke niet. Dan zijn er
zaken die je er bij kan bedenken. Dit gaat over situatie nu, dus wat
je eigenlijk zou willen weten: wat weten we nu al over de toekomst.
Bevolkingsprognoses en plannen die er nu al zijn.”

De plannen zitten er al deels in en worden getoond. “Oh, ik
neem aan dat dit de plannendatabase van de provincie is?” Dit is
afkomstig van gesprekken met alle gemeentes in Noord-Holland
vanuit het project in de gemeente. “Dus jullie hebben het nog
eens over gedaan? Want ik werk met de plannendatabase van de
provincie en die vragen dus elk jaar aan de gemeentes wat ze voor
plannen hebben. Ik zie hier hele andere dingen, dat is wel grappig.”
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“Het niveau waarop het nu zit, is het denk ik heel erg geschikt iNode is zoals het nu is, geschikt voor
strategie op een hoger niveau. Dat
zou een provincie of een regio kunnen
gebruiken en dan zou je eventueel nog
wat kunnen sleutelen aan definities

voor strategie op een hoger niveau.Hoe kun je binnen het veld van
alle stations in Nederland bepalen waar je op moet inzetten? Wat
zijn vanuit knoop- en plaatswaarde de handige plekken. Dat zou
een provincie of een regio kunnen gaan gebruiken en dan zou je
misschien nog wat aan moeten sleutelen en met definities spelen.”

“Wat er nog niet in zit is de capaciteit. Je kan wel constateren dat Wat er nog mist is de capaciteit. Als je
kansen identificeert wil je wel weten of
er ook capaciteit op het netwerk is.

er ergens, volgens de definitie zoals die nu gebruikt is, een relatief
overwicht op plaatswaarde is, maar wat betekend dat voor de
ontwikkelmogelijkheden. Je wilt eigenlijk weten, is het verstandig
om alle ballen op die knoop te gooien, en daar meer te ontwikkelen.
Maar dan wil je ook weten, is er wel de capaciteit op het netwerk.”
Dan moet er ook potentie in komen? “Ja, dus aan de ene kant
breng je in beeld hoe zijn de dichtheden nu, dus, waar zou je er
verstandig aan doen om te verdichten. Maar dat moet eigenlijk wel
goed gebalanceerd zijn met de capaciteit en de plannen die er zijn.”

“Een hele andere is: er zijn heel veel plekken waar nog geen Een totaal andere ontwikkelrichting
die Groenemeijer ziet is het zoeken
van nieuwe ontwikkellocaties, nieuwe
stations.

station is, maar waar een ov-lijn een grote weg kruist. En als je het
hebt over hoe moet dit land zich verder ontwikkelen, dan zijn dat
de interessante plekken om te ontwikkelen. Dat voegt een andere
dimensie toe, namelijk, wat zijn slimme plekken om eventueel te
gaan ontwikkelen. Dan wil je allebei weten, van wat kan hier qua
plaatswaarde en aan de andere kant wat je dan wilt weten, wat is
eigenlijk de capaciteit op de spoorlijn, is het überhaupt mogelijk om
hier te stoppen. Op dat soort strategisch niveau zou zoiets ook heel
interessant kunnen zijn.”

Als laatste worden de beperkingen zoals in het systeem zitten,
doorgenomen. Dit geeft voor een groot deel weer waarom dingen
die als kansen overkomen, niet benut kunnen worden. “Er zijn
natuurlijk zat plaatsen rond Nederlandse stations die gewoon
weiland zijn, waar in feite gewoon ontwikkelruimte zit.” Welke
partij moet dit weten, maar weet dit niet? “In principe kan iedereen “heel veel mensen weten wel dat

er informatie is, maar ze doen er
niets mee want het is veel te moeilijk
om het handzaam te presenteren.”
Als voorbeeld noemt Groenemeijer
topografische informatie die vrij
beschikbaar is. Als je daar nog wat
analyses overheen doet kun je via
iNode visualiseren waar onbenutte
ruimte ligt. Dat kan bijvoorbeeld de
provincie gebruiken in gesprekken
met de gemeente. Als dat er al in zit
wordt het daarna wel ingewikkeld.
Een niet functionerend bedrijventerrein
identificeren is al lastiger.

het weten, want die kaarten zijn tegenwoordig vrij toegankelijk.
Maar heel veel mensen weten wel dat er informatie is, maar ze
doen er niets mee want het is veel te moeilijk om het handzaam te
presenteren. Voor een knooppuntenstrategie is het natuurlijk ook
handig om te weten, wat zit er nou binnen twaalfhonderd meter
om het station, waar geen natura2000 beperking of geluidhinder
of weet ik veel zit. En vanuit de data weet je een aantal dingen.
Heel bekend, kantoren die leeg staan, dat zijn kansen die je wilt
gebruiken. En tegenwoordig is ook de hele topografische kaart
beschikbaar en daar zou je ook nog eens naar kunnen kijken, van
wat halen we daar nu uit over de stedenbouwkundige inrichting.
Dan kun je zo’n weiland langs een station er zo uithalen en als
provincie met de gemeente zo’n discussie gaan voeren. ‘Jullie
zeggen wel dat er binnenstedelijk niets meer mogelijk is, maar
waarom ligt dat grasveld daar nog?’ Zo’n grasveld is nog makkelijk
uit de kaarten af te leiden, maar of een bedrijventerrein functioneert
of niet, of leegstand. Dan moet je dus nog meer informatiebronnen
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aan elkaar weten te rijgen.”
Dan hebben we straks veertig knoppen die het hele scherm Dan wordt het complex, maar zolang

het doel duidelijk is, kun je daarnaar
toe werken.

vullen. “Ja dat is de taak van degene die het systeem dan maakt,
hoe kan ik in alle mogelijkheden die er zijn, nog iets overzichtelijks
presenteren of c.q. de gebruiker zelf laten selecteren wat wil ik
wel of niet zien. Maar, zolang duidelijk is, wat het doel is kun je
daarnaar toe werken. Dus als het doel is ‘knooppuntenstrategie op
regionaal niveau’ Dan wil je dus weten van capaciteit. Doe ik er wel
verstandig aan die knoop te ontwikkelen? Nee liever niet, want die
lijn zit al helemaal vol. En aan de andere kant als je weet van er kan
hier best nog wel wat gebeuren, dan wil je verder weten van wat zit
hier nou precies.”

“Er komt steeds meer informatie vrij beschikbaar, maar dat roept
ook steeds meer vragen op.”

Zo wil de NS vervoersmodellen toevoegen. “Dat is een hele be- Je hebt te maken met verschillende
partijen met verschillende belangen.
Die partijen zien hun belangen het
liefste direct terugkomen. Dat is
moeilijk, want dan moet je er een
model onder hangen en dan gaat het
niet meer alleen over het ov, maar ook
over het wegennetwerk.

langrijke. Wat betekend het als je plaatswaarde gaat toevoegen, wat
betekend dat voor het vervoerssysteem. Zij zitten nog een stapje
eerder, kunnen we er nog een extra treintje neerleggen.” Zou het
niet beter zijn om niet meer complexe materie toe te voegen maar
meer op te sturen dat het een communicatietool wordt en dat de
NS kan zeggen: ‘hee we hebben hier naar gekeken en een vlaggetje
planten en er iets van zeggen.’ “Ja, maar aan de andere kant, het is
een communicatietool, maar het is communicatie tussen verschil-
lende partijen met verschillende belangen. Dus het is logisch dat
iedereen zijn belangetje het liefst meteen ziet terugkomen zonder
dat ze daar zelf iets aan hoeven te doen. Het blijven aan de ene
kant vervoerders en aan de andere kant planologen en mensen die
overal voorzieningen neer willen neerzetten. Die willen beide zien
wat zijn wederzijds de effecten. Dat is moeilijk want dan moet je er
een model onder hangen die dat kan berekenen. Dan heb je het in
eerste instantie over het ov-netwerk, maar voor het auto netwerk
heeft het ook heel veel consequenties.”

En de gemeente heeft het ook over de straat door de stad en Om dat allemaal te bedienen moet er
heel veel data in, en modellen onder.
Maar praten doen de partijen toch wel,
dat hoef je niet te faciliteren. Het gaat
erom om ook op een hoger abstrac-
tieniveau met de meest realistische
veronderstellingen te werken. Dan is
het een constante zoektocht om het
uit te breiden. “Vaak is het ook allerlei
informatie die iedereen al weet, maar
je brengt het wel in beeld.”

de metro’s en de trams. En als je al die partijen wil bedienen, dan
wordt het heel technocratisch. Dan is een echte communicatietool
misschien beter, dan gaan die partijen echt met elkaar praten. “Dat
blijft heel moeilijk. Maar praten doen ze altijd al. Dat gesprek wil
je bevorderen en dan is de volgende stap toch de modellen die
er achter liggen, prognoses en exploitatiemodellen, toevoegen.
Dan wordt het heel erg ingewikkeld. Op een hoger schaalniveau
wil je ook zo veel mogelijk met realistische veronderstelling en
berekeningen te werken. In hoeverre je dat in een web-tool kan
pakken, dat is een ander punt. Je zit steeds te zoeken, hoe kan ik
dit uitbreiden en inzichtelijk maken. Het goede hiervan is dat je
zeg maar heel makkelijk allerlei informatie nu toegankelijk hebt
gemaakt. Vaak is het ook allerlei informatie die iedereen al weet,
maar je brengt het wel in beeld.”

Een nationaal belang is een knooppuntstrategie op regionaal Omdat knooppuntstrategie op region-
aal niveau in het nationale belang is,
zou het rijk dit moeten oppakken. En
samenwerken met regionale overheden
die het moeten gebruiken. “Dat is
waar beslissingen moeten worden
genomen.”

niveau. “Ja klopt, daarom zou het rijk dit moeten faciliteren.” Dit
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zouden ze kunnen maken? “Nou hier zouden ze aan moeten
bijdragen. Waar dan mee gewerkt moet worden is de provincie
noord-Holland, of de metropoolregio Amsterdam, of de regio
Eindhoven, dat is waar beslissingen moeten worden genomen.”

We zoeken een partij die dit dan gaat oppakken, allerlei dingen Er moet informatie in over de bereken-
ingsmethodes. En er moeten dingen
in over het openbaar vervoer en de
capaciteit. Dan is het geschikt voor
een strategisch niveau bij regionale
overheden en misschien de hele grote
projectontwikkelaars. Op projectniveau
moet je het over laten aan gemeentes,
dat gaat te diep voor deze tool. Dan
zou je het kunnen testen op een casus,
zoiets als het PHS programma. Hoe
zou deze tool daar effect op hebben?

zitten er in, maar er moet heel veel bij. “Er moet informatie over
hoe het allemaal berekend is. Want zodra je in een sessie dingen
onder de loep gaat nemen, dan wil iedereen dat weten.” Er zijn
dingen die moeten bijgeschaafd worden en er moeten ding echt bij
in. “Het zou prettig zijn dat bijvoorbeeld de berekening van het
openbaar vervoer ook anders kan.” Ja, en wie gaat dit doen, willen
jullie dit doen? “Geen idee, ik heb zoiets van, het ziet er mooi uit,
het oogt goed en er zit potentie in om er iets mee te doen, maar je
moet het ook gewoon testen.” Hoe bedoel je? “Er zijn verschillende
niveaus, dus zeg maar op rijksniveau zou je met zo’n programma
hoogfrequent spoor of dat soort kwesties zou je kunnen kijken
wat heb ik hier nu aan. Dan gaat het er echt om van is het nou wel
verstandig om alle ballen te ontwikkelen en wat kiezen we dan. En
dan zou je kunnen kijken wat kunnen we met deze informatie. Op
projectniveau wil je al snel meer detail dingen weten. Dat is logisch,
voor zo’n vereniging gaat dat te diep, dat zou een ontwikkelaar of
gemeente zelf moeten uitwerken. Maar de wereld van gebruikers
van dit soort informatie beperkt zich toch heel erg tot regionale
overheden. En wat betreft strategische afwegingen misschien
nog bij de hele grote bouwbedrijven. Maar welke knopen wel of
niet, speelt voor hen ook een rol, maar is misschien te specifiek.
Veel gemeentes hebben maar één of twee knopen en dit regionale
niveau is voor hen niet belangrijk. Ik zie het vooral in de sfeer van
discussie op strategisch niveau, daar kun je het voor gebruiken.”





Conclusie en aanbevelingen

Het ontwikkelen van knooppunten is een wicked probleem, zowel de doelstellingen als de aanpak zijn
complex. Dit kan alleen goed verlopen als een grote hoeveelheid betrokkenen, kennis hebben van een
grote hoeveelheid processen. De theorie, de ontwikkeling van iNode en de gesprekken vormen de basis
voor een actieplan om van het prototype tot een operatief informatiesysteem te komen:

1. Visualiseer de overige assen van de vlinder van vereniging deltametropool.
De huidige versie van iNode bevat goede visualisaties van twee
van de zes assen van de vlinder van VDM. Door de andere
vier assen te visualiseren wordt de tool voor een bredere groep
gebruikers geschikt.

2. Koppel deze visualisaties aan hogere schaalniveaus. Deels binnen
de vereniging beschikbaar en deels nog in ontwikkeling, is een
samenvatting van de zes assen van de vlinder in één waarde of
kwalitatieve klasse per knoop. Deze knopen hebben weer een
ruimtelijke samenhang in een corridor, regio en internationale
context. Definieer en karakteriseer deze eenheden. Dit creëert
context waardoor het begrip bij gebruikers wordt verhoogd en er
is uit gesprekken gebleken dat hier een behoefte aan is.

3. Maak de interpretatieslag inzichtelijker. Voor gebruikers is het bin-
nen iNode nog vaak onduidelijk hoe er tot bepaalde informatie is
gekomen. Uit de gesprekken bleek dat de informatie onbetrouw-
baar wordt gevonden en dit verstoord de discussie. Verbeter de
legenda’s en voeg uitgebreide toelichting op de vlinder toe.

4. Maak de interpretatieslag variabel. Laat gebruikers zelf de variabe-
len van de berekeningen aanpassen. Bereken server-side deze
waarde door en stuur dit naar de browser van de gebruiker. Dit
vergroot het begrip en bedient een bredere groep gebruikers. Ge-
bruikers kunnen dan zelf met de gegevens werken en denken er
daardoor meer over na. Daarnaast is bijvoorbeeld de 1200 meter
rond het station voor bepaalde partijen te groot en voor anderen
te klein.

5. Verbeter de browser ondersteuning. iNode werkt niet onder internet
explorer. Om de prototype operationeel te maken is ondersteun-
ing voor deze browser vereist wegens het grootschalig gebruik
van IE bij overheden.

De precieze invulling van deze stappen zal voor een groot deel
trial and error zijn. Het is niet gelukt om op basis van het proto-
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type met de gesprekken tot een soort recept te komen voor een
operatieve knooppunteninformatietool. Het zal tijdens een dooron-
twikkeling dan ook vooral zaak zijn constant met de gebruikers
in gesprek te blijven. De bovenstaande stappen kunnen echter wel
aangevuld worden met een aantal meer algemene observaties.

Vanuit de data–informatie–kennis hiërarchie, zoals in
dit rapport beschreven, lijkt het een logische stap om data over
knooppunten te ontsluiten via een informatiesysteem. Zo een
informatiesysteem heeft de potentie de data in een ruimtelijke en
thematische context te plaatsen. Tegelijkertijd kan het systeem en
de ontwikkeling van het systeem zelf, bijdragen aan het begrip van
de processen doordat partijen met de data en de concepten kunnen
werken. Op die manier kan volgens figuur 2 data omgezet worden
naar informatie en kennis.

Vanuit de ‘wickeddenkwijze’ komt naar voren dat het belangrijk
is belangen te openbaren en de verschillende partijen met elkaar te
laten communiceren. Alleen op die wijze kan er gekomen worden
tot een coöperatieve knooppuntenstrategie. Het ontwikkelen van
een informatiesysteem zou daar aan bij kunnen dragen. Omdat
knooppuntontwikkeling een wicked probleem is, blijft het echter
moeilijk om aan te geven wat het systeem zou moeten doen en of
dit een positieve bijdrage zou leveren.

Met uitzondering van het gesprek bij de stadsregio Arnhem
Nijmegen, werd in het begin van alle gesprekken het idee van het
ontwikkelen van een informatiesysteem als een welkom initiatief
gezien. iNode werd tevens bij alle presentaties in eerste instantie
positief ontvangen.

Op welke partijen zou deze tool zich moeten richten?
Vanuit de experts is tijdens en voorafgaande aan de ontwikkeling
geadviseerd het systeem te richten op welwillende strategische
beslissers op regionale schaal. Volgens Groenemeijer is de tool daar
nu ook het meest geschikt voor. Op een kleinere schaal gaat het
over individuele projecten en dat moet overgelaten worden aan
gemeentes. Dit kwam ook naar voren uit het gesprek met van der
Lee van de gemeente Haarlemmermeer. Bij gemeentes gaat het over
processen die op een significant kleiner schaalniveau spelen dan de
schaalniveaus die bedient worden door iNode.

Het belang van de verschillende thema’s en de schaal-
niveaus zijn voor alle partijen anders. Bij de grotere gemeente
Amsterdam werd vooral het meest gedetailleerde schaalniveaus
gewaardeerd. Een verdere verdieping van deze schaalniveaus in
de richting van meer kwalitatieve beschrijvingen van plaatswaarde
kwam uit het gesprek met van der Heijden naar voren als wenselijk.
Om dit echter verder in een context te kunnen plaatsen en speci-
fieke vraagstukken rond regionale strategieëen te bedienen zouden
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hogere abstracties verder uitgewerkt moeten worden. Het gaat er
dan vooral om hoe individuele knooppunten in het netwerk liggen.
Dit kwam zowel bij de experts als de gemeentes naar voren als
wenselijk.

Uiteindelijk gaat het om communicatie tussen de parti-
jen, dit kwam uit alle gesprekken naar voren. Een informatiesys-
teem zou dit kunnen stimuleren door partijen de mogelijkheid te
geven hun belang te communiceren. Dit kan door organisaties zelf
de mogelijkheid te geven informatie toe te voegen, vergelijkbaar
met de plannen van de gemeentes in Noord-Holland zoals dat er
nu in zit. Zowel Brömmelstroet als van der Heijden waarschuwen
echter wel voor strategisch gedrag dat vertroebelend kan werken.
En Groenemeijer stelt dat een informatiesysteem toch vooral infor-
matie moet presenteren en dat partijen toch wel met elkaar praten,
dat hoeft iNode niet te faciliteren.

Nieuwe informatie die uit de gesprekken naar voren kwam als
wenselijk maar nog niet beschikbaar zijn, zijn prognoses. iNode
geeft een beeld van het heden, terwijl de gebruikers vooral willen
weten hoe de plannen en de modellen voorspellen dat het gaat wor-
den. Dit leidt tot beter onderhandelbare belangen en een verdere
toename van het inzicht.

Als landelijke vervoerder zou de NS ook bij het gebruik
en ontwikkeling van een informatiesysteem betrokken moeten en
moeten willen worden. Uit het gesprek met Bruijn van de NS werd
echter duidelijk dat de NS niet welwillend is om er aan mee te
werken en geen direct gebruiksmogelijkheden ziet, althans wat
betreft Bruijn. Dit lijkt competitief gedrag. De vervoerder betwist
gelijke belangen en macht, en denkt het zelf wel te kunnen doen.
Deze partij heeft weinig geduld voor een coöperatieve strategie. Dit
was vergelijkbaar met de stadsregio Arnhem-Nijmegen dat meent
machtig genoeg te zijn om binnen een afgebakend domein hun
eigen aanpak uit te kunnen voeren.

Door dergelijk gedrag van spelers in het veld van knooppun-
tenontwikkeling komt een coöperatieve strategie slechts beperkt
van de grond. Voor een positief effect van een knooppunteninfor-
matiesysteem dienen deze partijen dus juist betrokken te worden.
Er is een collectieve baat als ze mee doen omdat ze strategische
beslissingen maken op regionale schaal en omdat ze met competi-
tief gedrag een coöperatieve strategie verstoren.

Knooppuntontwikkeling is voor het Nederlandse metropoli-
tane gebied een belangrijk onderdeel van een verdere verstede-
lijking. De grenzen van het metropolitane gebied (of gebieden)
zijn ambigu, maar in grote mate interprovinciaal. Omdat knoop-
puntontwikkeling provincieoverschreidend is, zou het rijk hierin
een faciliterende rol moeten spelen. Het ontwikkelen van een
platform voor knooppuntinformatie is zo’n faciliterende rol. Het
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rijk is daarom de aangewezen partij om dit verder te ontwikke-
len. Eventueel in samenwerking met welwillende partijen zoals
de gemeente Amsterdam, private adviesbureaus en vereniging
Deltametropool.
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Appendix: vragenlijst

knooppunten

1. Op welke schaalniveaus wordt hier naar gekeken (omliggende
steden, randstad, buiten randstad)?

2. Met welke partijen wordt samengewerkt?

3. Welke thema’s/informatie zijn dan belangrijk?

4. Op welke manier wordt dit proces gemonitord, welke data
wordt verzameld?

5. Hoe wordt dit intern gecommuniceerd?

De tool (heb je er mee gewerkt?)

1. Welke informatie vind je bijzonder interessant?

2. Zit er informatie in die nieuw voor je is?

3. Van de drie schaalniveaus in het systeem (regio, netwerk, sta-
tion) welke zijn het interessants?

4. Zoals het nu is, wat kan je er mee, hoe zou je het gebruiken?

5. In welke samenwerking die jullie aangaan is deze tool bruik-
baar?

6. Welke informatie denk je dat interessant is voor andere partijen?

7. Denk je dat het bijdraagt aan een gezamelijke taal (intern en
extern)?

8. Zie je het als een decision support of een communicatie tool?

9. Is het (of zou het moeten worden) een ad hoc communicatietool
tussen partijen / binnen organsiaties zelf of als structureel
informatietool voor een level-playing field / gezamelijke taal?

10. Hoe zou je verdere ontwikkeling willen zien gaan en hoe zie je
toekomstig gebruik

11. Welke schaalniveaus zie je graag verder doorontwikkeld wor-
den (Corridors?)

12. Wat voor informatie zie je graag toegevoegd worden?
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13. Benchmarking vs informatie (regio scores/ rankings of meer
(lokale) datalagen)

14. Dataverspreider of monitor (wil je er data uit kunnen halen
of wil je echt hapklare informatie) (Tijd, ontwikkelrichting van
TOD)

15. Database vs kennis (meer lagen of meer verhaal: simpel versus
complex)

16. Zou het een monitoring tool moeten worden dat tot een ken-
nisverhoding leidt of moet het een informatietool worden dat
belangen onderhandelbaar maakt

17. Meer interactie? (nieuwe kaart achtig, vlaggetjes planten)

18. Meer interactie tussen gebruikers of zo min mogelijk

19. Koppeling met verkeersmodellen, voorspellingen?

20. Map table achtige workshops vs desktop cloud

21. Wie moet verdere ontwikkeling oppakken
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