Knooppuntenmilieus

Het Vlindermodel

Verkrijg inzicht in de relaties tussen knoop en
plaats
Netwerk en ruimte hebben een sterkte relatie met elkaar.
Een knooppunt is een plek waar je in, uit, en over kan stappen
op verschillende vervoermiddelen. Een knooppunt trekt ook
stedelijke functies en activiteiten aan.
Het knoop-plaats model (Bertolini, 1999) beschrijft de
samenhang tussen knoop en plaats. Dit model toont aan
dat er een verband bestaat tussen deze factoren en dat zich
situaties voordoen, waarin knoop en plaats niet met elkaar
in balans zijn. In deze situaties functioneren locaties niet
optimaal en kan winst worden behaald met het verbeteren
van de knoop of de plaats.
De knoopwaarde waardeert de kwaliteit van het netwerk.
Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van het knooppunt
via de verschillende vervoersnetwerken. Hoe beter het
knooppunt is verbonden met andere plekken en hoe beter het
dus bereikbaar is, des te hoger de knoopwaarde.
De intensiteit en de diversiteit van activiteiten die zich
rondom een knooppunt afspelen bepalen de plaatswaarde.
Hoe meer er rondom het knooppunt te doen is, des te hoger
de plaatswaarde. Als knoop en plaats met elkaar in balans
zijn wordt de bereikbaarheid van de plek goed benut en zijn
de functies voldoende bereikbaar voor de gebruikers. In de
praktijk blijkt echter, dat knoop en plaats lang niet altijd in
balans zijn.

Maar wat zijn de onderscheidende kenmerken voor
zowel de knoop- als de plaatswaarde, en hoe worden deze
waarden bepaald? De publicatie Ruimte en Lijn (Atelier
Zuidvleugel, 2006) beschrijft vier kenmerken, die van belang
zijn bij knooppuntontwikkeling: de positie in het openbaar
vervoersnetwerk, de positie in het wegennetwerk, de inwonersen werknemersdichtheid en de mengingsintensiteit. De eerste
twee kenmerken hebben betrekking op de knoopwaarde. De
inwoners en werknemersdichtheid en mengingsintensiteit
zeggen iets over de plaatswaarde.
In deze studie zijn aan deze vier kenmerken nog twee
onderscheidende kenmerken toegevoegd: de positie in het
langzaam verkeersnetwerk, inclusief de fietsvoorzieningen op
het station, en de nabijheid. Dat laatste geeft aan in hoeverre
het station zelf een centrum is in zijn omgeving.
Met deze zes kenmerken wordt een vlindermodel opgebouwd.
De linkervleugel zegt iets over de knoopwaarde, de
rechtervleugel over de plaatswaarde. De vlinder functioneert
pas goed als beide vleugels goed met elkaar in balans zijn.
De positie in het OV-netwerk en de intensiteit van inwoners,
werknemers en bezoekers, beiden in het midden van een
vleugel, zouden in ieder geval altijd in evenwicht met elkaar
moeten zijn. Hoe beter de positie in het OV-netwerk, hoe
groter de intensiteit rondom de knoop, en vice versa.
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Intensiteit van gebruik in de eerste 300 meter ten
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Verhouding inwoners en werknemers per ha

Twaalf knooppuntenmilieus

Gebruik de taxonomie van knoop-plaatsvlinders
om te ontdekken wat elk knooppuntenmilieu
nodig heeft
De relatie tussen knoop en plaats biedt uiteenlopende
kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Een Sprinter-station,
dat midden in het centrum van een dorp ligt, biedt andere
mogelijkheden dan een Intercity-station aan de stadsrand,
vlakbij een snelwegafslag.
Een verscheidenheid aan locaties waar knoop- en plaatswaarde
in balans zijn, gecombineerd met gewenste woon- en
werkmilieus, leveren de soorten (taxonomie) van kansrijke
vlinders op. Ze maken inzichtelijk welke ontwikkelingen
tegelijkertijd aansluiten bij de Nederlandse context en de
kwalitatieve marktvraag in de regio. Elk type vlinder staat
voor een specifiek knooppuntenmilieu: een plek waar wonen,
werken en voorzieningen op een bepaalde manier samen
komen. Behalve de vorm en kleur van de vlinders, hebben de
milieus ook een naam om ze zo goed mogelijk aan te kunnen
duiden. De variatie van knooppuntenmilieus langs een lijn
en in een netwerk kan bijdragen aan het beter functioneren
ervan, omdat de knopen zich complementair aan elkaar
kunnen ontwikkelen en elkaar daardoor aanvullen in plaats
van beconcurreren.
De twaalf knooppuntenmilieus zijn ideaaltypische situaties.
In werkelijkheid hebben veel knooppunten zich nog bij lange
na niet ontwikkeld tot een van de kansrijke ideaaltypes. Dit
schetst direct de opgave die er voor de knooppunten nog ligt.

Om de verschillende kwaliteiten en ontwikkelrichtingen voor
knooppunten te verzilveren, moeten ze wel afgestemd zijn op
de marktvraag.
Onderzocht is welke woon- en werkmilieus goed samengaan,
en welke kansen dit biedt voor elk van de knooppuntenmilieus.
Zo past het werkmilieu ‘binnenstedelijke centrumlocatie’
bij het woonmilieu ‘centrum stedelijk’ en ‘centrum stedelijk
plus’. Deze komen het beste tot hun recht bij de knooppunten
Grootstad en Binnenstad.
De kleur van de vlinders geeft aan wat wenselijk is bij elk
knooppuntenmilieu. De kleur van de knoopvleugel geeft aan
of het een internationale (Hsl), randstedelijke (Intercity) of
regionale (Sprinter) knoop is. De kleur van de plaatsvleugel
geeft aan of er vooral gewoond wordt (herkomst), of het een
plaats betreft waar het aandeel wonen en werken min of meer
gelijk is (herkomst en bestemming, oftewel gemengd), of dat
het een plaats is waar vooral gewerkt wordt en voorzieningen
te vinden zijn (bestemming). De groene vleugel is een extra
kans voor het knooppunt: dit betekent dat de knoop, door
de nabijheid van een bijzonder landschap, de kans heeft
om zich verder te ontwikkelen tot een Buitenpoort. Deze
landschappelijke hubfunctie kan zich binnen verschillende
milieus voordoen, met name Centrumdorp, OV-kwartier,
Hubdorp en Poortkwartier.
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Wereldstad
-

ingen

Van belang voor internationale
concurrentiepositie: (inter)nationale
hoofdkantoren
- Hoogwaardig gemengd stedelijk gebied met hoge
kwaliteit openbare ruimte
- Maximaal multifunctioneel:
o topsegment kantoren
o hoge kwaliteit wonen
o hoogwaardig voorzieningenniveau:
hotels, vergader- en congrescentra,
winkels, cultuur, horeca.
- Hoge dichtheid van wonen
in het centrum
grootstedelijke
stedelijk plus woonmilieu
toplocatie
- Zeer hoge dichtheid van werkgelegenheid
- Beeldbepalende kantoorgebouwen, landmarks
- Internationale aantrekkingskracht door goede
internationale bereikbaarheid:
o hsl station
o goed verbonden met vliegveld.
- Uitstekende autobereikbaarheid:
o snelwegafslag nabij,
o voldoende parkeergelegenheid
(ondergronds)
- Goed ontsloten door onderliggend openbaar
vervoer
VB kansrijk: Amsterdam Zuid binnenstedelijke

centrumlocatie

WERELDSTAD

cent

WERELDSTAD

grootstedelijke
toplocatie

Grootstad
-

voorzieningen

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht
Multifunctioneel:
o Wonen in hoge dichtheid in het centrum
stedelijk plus woonmilieu,
o Zeer hoogwaardig voorzieningenniveau
(cultuur, winkels, horeca etc.)
o Veel werkgelegenheid.
- Middensegment kantoren en kleinschalige en
middelgrote dienstverlening en instellingen
met een lokaal en regionaal verzorgingsgebied,
onderwijs.
- Diversiteit aan bezoekers:
toeristen,
binnenstedelijke
dagjesmensen, studenten, werknemers etc.
centrumlocatie
- Hoogwaardige uitstraling:
mix van historisch en
modern
- Autobereikbaarheid in dit type binnenstedelijke
centrummilieus is vaak slecht, vaak
onvoldoende parkeerplaatsen
- Uitstekende ov-bereikbaarheid (trein, metro,
tram, bus)
- Naast openbaar vervoer met name gericht op de
voetganger en het langzaam verkeer
VB kansrijk: Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal
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WERELDSTAD

GROOTSTAD

BINNE

GROOTSTAD

grootstedelijke
Binnenstad
toplocatie
-

Middelgrote tot grote stad
Multifunctioneel:
o Wonen in gemiddelde tot hoge dichtheid
in centrum stedelijk woonmilieu,
o Hoogwaardig voorzieningenniveau
(cultuur, winkels, horeca etc)
o Veel werkgelegenheid.
- Middensegment kantoren en kleinschalige en
middelgrote dienstverlening en instellingen
met lokaal en regionaal verzorgingsgebied,
onderwijs.
binnenstedelijke
- Diversiteit aan bezoekers: recreanten,
winkelend publiek, bewoners, werknemers.
centrumlocatie
- Hoogwaardige uitstraling: mix van historisch en
modern
- Autobereikbaarheid in dit binnenstedelijke
centrummilieus is vaak slecht, vaak
onvoldoende parkeerplaatsen
- Uitstekende ov-bereikbaarheid (trein, tram, bus)
- Naast openbaar vervoer met name gericht op de
voetganger en het langzaam verkeer
VB kansrijk: Hilversum, Haarlem, (Zaandam)

WERELDSTAD

GROOTSTAD

randstedelijke
ov-knooppuntenlocatie

BINNENSTAD

BINNENSTAD

binnenstedelijke
Metropolitaan centrum
centrumlocatie
-

Multimodale knooppunten die zeer goed
bereikbaar zijn
o Per auto (ontsluiting en
parkeergelegenheid)
o Per openbaar vervoer(intercity stations)
- Middelgrote tot grote stad
- Multifunctioneel:
o Wonen in gemiddelde tot hoge dichtheid
in centrum stedelijk woonmilieu,
o Veel werkgelegenheid,
o Mix van detailhandel, horeca en leisure.
randstedelijke
- Hoge menging van wonen, werken en
voorzieningen op lokaal schaalniveau is gewenst
ov-knooppuntenlocatie
maar niet altijd mogelijk door bijvoorbeeld
infrastructurele barrières en hinderzones.
- Regionale hoofdkantoren en regionale
voorzieningen
- Diversiteit aan bezoekers: recreanten,
winkelend publiek, bewoners, werknemers
- Hoogwaardige en moderne uitstraling
- Zeer goed ontsloten door onderliggend openbaar
vervoer
VB kansrijk: Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam
Bijlmer-Arena

GROOTSTAD

regionale
ov-knooppuntenlocatie /
regionale voorzieningen

BINNENSTAD

METROPOLITAAN CENTRUM

METROPOLITAAN CENTRUM

randstedelijke
Regionaal centrum
ov-knooppuntenlocatie
-

Multimodale knooppunten die goed bereikbaar
zijn
o Per auto (ontsluiting en
parkeergelegenheid)
o Per openbaar vervoer (sprinter stations)
- Middelgrote tot grote stad
- Multifunctioneel:
o Wonen in gemiddelde tot hoge dichtheid
in centrum stedelijk of kleinstedelijk
woonmilieu,
o
Werkgelegenheid,
regionale
o Mix van detailhandel, horeca en
ov-knooppuntenlocatie
recreatieve /voorzieningen
- Multimodale bereikbaarheid biedt kansen voor
regionale voorzieningen
lokaal en regionaal georiënteerde kantoren en
regionale voorzieningen
- Diversiteit aan bezoekers: recreanten,
winkelend publiek, bewoners, werknemers
- Hoogwaardige en moderne uitstraling
- Goed ontsloten door onderliggend openbaar
vervoer
VB Kansrijk: Amstelveen busstation, Amsterdam RAI,
Hoorn (want ook goede autobereikbaarheid)

kleinschalige
bedrijvigheid
(in woonwijken)

METROPOLITAAN CENTRUM

REGIONAAL CENTRUM

REGIONAAL CENTRUM

Moderne stad
-

Goed bereikbaar
o Per auto (dichtbij snelweg en
parkeergelegenheid)
o Per openbaar vervoer (sprinter stations)
- Nadruk op wonen: vooroorlogse en naoorlogse
stadsuitbreidingen met hoge dichtheid
(woonmilieu stedelijk naoorlogs compact en
stedelijk vooroorlogs)
- Voorzieningen geclusterd in wijkwinkelcentra of
hoofdstraten.
- Door multimodale bereikbaarheid en hoge
dichtheid potentie voor lokaal en regionaal
georiënteerde kantoren en regionale
voorzieningen.
- Ontwikkeling is vaak herstructurering
- Indien grenzend aan recreatiegebieden/
landschap extra potentie als buitenpoort
- Goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
VB Kansrijk: Amsterdam Holendrecht, Winkelcentrum
Schalkwijk

METROPOLITAAN CENTRUM

REGIONAAL CENTRUM

MODERNE STAD

POOR

MODERNE STAD

Poortkwartier
-

Goed bereikbaar
o Per auto (dichtbij snelweg en
parkeergelegenheid)
o Per openbaar vervoer (sprinter stations)
- Nadruk op wonen: naoorlogse
stadsuitbreidingen met lage dichtheid
(woonmilieu stedelijk naoorlogs grondgebonden,
kleinstedelijk, groen-stedelijk, groenkleinstedelijk)
- Voorzieningen zijn geclusterd in
wijkwinkelcentra of hoofdstraten.
- Door multimodale bereikbaarheid potentie voor
lokaal en regionaal georiënteerde kantoren
en regionale voorzieningen, toeristische
voorzieningen
- Vaak grenzend aan recreatiegebieden/
landschap, dan extra potenties als buitenpoort)
- Goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
- Ontsloten door onderliggend openbaar vervoer
VB Kansrijk: Haarlem Spaarnwoude, Koog Bloemwijk,
Purmerend Weidevenne

TRUM

MODERNE STAD

POORTKWARTIER

HUBD

POORTKWARTIER

Hubdorp
-

Goed bereikbaar
o Per auto (ontsluiting en
parkeergelegenheid)
o Per openbaar vervoer (sprinter stations)
- Ontsloten door onderliggend openbaar vervoer
- Zeer goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
- Dorpscentrum
- Multifunctioneel:
o Wonen in lage dichtheid (woonmilieu
centrumdorps),
o Mix van dagelijkse voorzieningen en
horeca
- Multimodale bereikbaarheid biedt kansen voor
lokaal en regionaal georiënteerde kantoren
en regionale voorzieningen, toeristische
voorzieningen
- Als grenzend aan recreatiegebieden/landschap
biedt dit extra potentie als buitenpoort
VB Kansrijk: Halfweg, Uitgeest

MODERNE STAD

POORTKWARTIER

HUBDORP

BUITE

HUBDORP

Buitenstad
-

Herkomststation
Kleine stad, kleinere stedelijke kern
Multifunctioneel:
o Wonen in vrij lage tot gemiddelde
dichtheid (woonmilieu centrum
kleinstedelijk),
o Mix van detailhandel, horeca
- Kleinschalige bedrijvigheid vooral lokaal
georiënteerd
- Diversiteit aan bezoekers: bewoners, fiets- en
wandeltoerisme
- Bereikbaar per openbaar vervoer (sprinter
stations) maar minder goede autobereikbaarheid
- Fiets en onderliggend openbaar vervoer
belangrijk
VB Kansrijk: Naarden Bussum, Den Helder, Heemstede
Aerdenhout

REGIONAAL CENTRUM

MODERN

BUITENSTAD

BUITENSTAD

OV kwartier
-

Herkomststation
Nadruk op wonen: Naoorlogse
stadsuitbreidingen met lage dichtheid
(woonmilieu stedelijk naoorlogs grondgebonden,
kleinstedelijk, groen-stedelijk, groenkleinstedelijk)
- Lokale voorzieningen (bijvoorbeeld zorgcentrum,
kinderopvang) geclusterd bij het station
- Vaak grenzend aan recreatiegebieden/
landschap, dus extra potenties als buitenpoort)
- Bereikbaar per openbaar vervoer
(sprinterstations), maar minder goede
autobereikbaarheid
- Goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
- Aangesloten op onderliggend openbaar vervoer
VB Kansrijk: Hoorn Kersenboogerd, Heemskerk

MODERNE STAD

BUITENSTAD

POORTKWARTIER

HUBD

OV KWARTIER

CENT

OV KWARTIER

Centrumdorp
-

Herkomststation
Dorpscentrum
Multifunctioneel:
o Wonen in lage dichtheid (woonmilieu
centrum dorps),
o Mix van dagelijkse voorzieningen en
horeca
- Kleinschalige bedrijvigheid vooral lokaal
georiënteerd.
- Als grenzend aan recreatiegebieden/landschap
biedt dit extra potentie als buitenpoort
- Bereikbaar per openbaar vervoer
(sprinter stations), maar minder goede
autobereikbaarheid
- Zeer goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
- Aangesloten op onderliggend openbaar vervoer
VB Kansrijk: Bovenkarspel Grootebroek, Wormerveer,
Obdam

MODERNE STAD

POORTKWARTIER

HUBDORP

OV KWARTIER

CENTRUMDORP

BUITE

CENTRUMDORP

Buitenpoort *
-

-

Is altijd een extra * op een van de andere
milieus
Landschap/recreatiegebied is vrijwel direct
vanaf het station toegankelijk en beleefbaar:
recreatieve bestemming
Sterke (visuele) relatie tussen station en
landschap
Station meestal gelegen op overgang tussen
stedelijk gebied met woon/werkfuncties en
landschap
Voorzieningen gericht op recreatie
(parkeervoorzieningen, fiets- /bootverhuur,
informatievoorziening, café, pannenkoekenhuis
etc.)
Bij goede autobereikbaarheid is ook combinatie
met regionale voorzieningen bijvoorbeeld op
gebied van leisure mogelijk
Bereikbaar per openbaar vervoer
(sprinterstations)
Zeer goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
Heldere routeaanduiding

POORTKWARTIER
-

HUBDORP

VB Kansrijk: Haarlem Spaarnwoude, Halfweg,
Santpoort Noord, Castricum, Bussum Zuid, Zandvoort
aan Zee

BUITENPOORT

BUITENPOORT
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