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Inleiding
Ontwerpend onderzoek

Advies
Karres+Brands en Civic Architects hebben het 
ontwerpend onderzoek de afgelopen maanden in 
nauwe samenwerking met de betrokken partijen 
uitgevoerd. Het resultaat van de studie is samengevat 
in een powerpoint presentatie en een advies. Dit 
document betreft het laatste: We doen suggesties voor 
de ontwikkeling van knooppunt Schiedam Centrum, 
adviseren over de inhoud van het handelingsperspectief 
en trekken algemene lessen over de ontwikkeling van 
middelgrote stedelijke knooppunten.

Binnen het ‘Toekomstbeeld OV 2040’ 
hebben het Rijk, provincies, metropoolregio’s, 
vervoerders en ProRail in nauwe 
samenwerking een visie ontwikkeld op de 
rol van openbaar vervoer in het Nederlandse 
mobiliteitssysteem in 2040. Uitgangspunt 
is dat het OV steeds meer onderdeel gaat 
worden van bredere mobiliteitsketens waar 
ook bijvoorbeeld de fiets en automobiliteit een 
rol in speelt.

Ketens en Knooppunten
Als onderdeel van een van de werksporen - Ketens en 
Knooppunten - onderzoeken bovenstaande partijen 
samen met het College van Rijksadviseurs wat dit 
precies betekent voor de ruimtelijke organisatie van 
knooppunten in zowel haar stedelijke context als in het 
mobiliteitsnetwerk. Dit gebeurt op drie locaties, om zo 
de kansen, opgaven en (on)mogelijkheden verder te 
verkennen. 

Schiedam Centrum
Knooppunt Schiedam centrum is geselecteerd 
als representatieve plek voor een middelgroot 
station (en haar rol) in het verstedelijkt gebied. Het 
‘Handelingsperspectief’, dat is ontwikkeld door het 
projectteam Toekomstbeeld OV 2040, heeft als leidraad 
voor het onderzoek gediend. De huidige ontwikkelingen 
op het gebied van verstedelijking en mobiliteit zijn 
doorgedacht met als ijkpunt 2040. Het doel hiervan 
is om een beeld te vormen van de toekomst van 
knooppunt Schiedam Centrum in het bijzonder en 
middelgrote stations in het algemeen. Hoe zien deze 
plekken er in de toekomst uit? Welke zaken moeten 
nader worden onderzocht en uitgewerkt?



1. Toekomstbeeld OV 2040
Mobiliteit en ruimte

Ruimtelijke impact 
Verschillende adviesorganen en onderzoekers zijn het 
erover eens dat de relatie tussen mobiliteit en ruimte 
grondig gaat veranderen.2 Ze raken onafhankelijker van 
elkaar: iedereen kan iets ondernemen, waar, wanneer, 
met wie en hoe iemand maar wil. Tegelijkertijd weet 
niemand precies wat er gaat gebeuren. Eerdere 
voorspellingen over de impact van ICT op onze 
verstedelijkingspatronen zijn geen werkelijkheid 
geworden (bijv. ‘The death of distance’, Cairncross 
1997). Tegenover elke ontwikkeling die een ruimtelijke 
verandering impliceert (bijv. minder parkeerplaatsen 
met gedeelde zelfrijdende auto’s), staat een ander die 
dit weer ontkracht (bijv. zelfrijdende auto’s die meer 
kilometers maken omdat autorijden aantrekkelijker 
wordt). 

De toekomst valt, zoals altijd, moeilijk te voorspellen, 
maar over twee dingen zijn onderzoekers het eens. 
Zo weten we dat de ‘trage’ fysieke infrastructuur per 
definitie de snelle technologische ontwikkelingen niet 
kan bijhouden. Robuustheid & flexibiliteit is daarom 
van groot belang. Ook is er overeenstemming over het 
feit dat de comfortable overstap en synergie tussen 
het groeiende aantal verschillende vervoersmiddelen 
cruciaal is. Zo ontstaat een efficiënt multimodaal 
systeem zonder dat daarvoor veel nieuwe infrastructuur 
nodig is. 

Verder wordt breed onderschreven dat er geen naïeve 
hoop moet worden gevestigd op het oplossend 
vermogen van nieuwe ontwikkelingen. Ze leiden niet 
automatisch tot schonere lucht, een betere gezondheid 
en efficiënter ruimtegebruik. Mobiliteit is bovendien 
een middel, geen doel op zich. Ontwikkelingen 
moeten worden getoetst aan publieke doelstellingen. 
De vraag is niet: ‘Wat is de ruimtelijke neerslag van 
deze ontwikkelingen en concepten’, maar: ‘Wat 
voor stad willen we maken, en hoe kunnen nieuwe 
ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit daarbij 
helpen?’3   

De wereld van de mobiliteit is in beweging. 
De manier waarop we ons verplaatsen 
verandert. Het aantal afgelegde kilometers 
neemt gestaag toe, in stedelijke regio’s is 
de groei explosief. Ondanks investeringen, 
staat de bereikbaarheid in deze gebieden 
onder druk. Oplossingen hiervoor zullen de 
mobiliteit tegelijkertijd duurzamer, gezonder en 
schoner moeten maken. Vooral het openbaar 
vervoer moet een belangrijke bijdrage leveren 
aan het behalen van de doelstellingen op 
het vlak van klimaat en luchtkwaliteit. De 
vraag in dit onderzoek is welke rol de ruimte 
en de stedelijke context speelt in deze 
verschuivingen. 

Nieuwe ontwikkelingen
Technologische en sociale ontwikkelingen vormen 
interessante aanknopingspunten voor nieuwe 
strategieën. Er ontstaan schonere vervoerswijzen 
(elektrisch), de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en 
bussen gaat door. Nieuwe apps en platforms maken 
het delen van vervoersmiddelen aantrekkelijker (bijv. 
Snappcar) of optimaliseren bestaande vervoersmarkten 
(bijv. Uber): Gevoed door data kunnen vraag en aanbod 
beter op elkaar worden afgestemd. Het belang van 
het bezit van een vervoersmiddel neemt af, in plaats 
daarvan gaat het om toegang tot vervoer (MaaS). Het 
bestaande onderscheid tussen openbaar vervoer (trein, 
tram, metro, bus) en individueel vervoer (auto, fiets, 
taxi) vervaagt en maakt de komende jaren plaats voor 
een combinatie van grootschalig collectief vervoer en 
kleinschalig vraaggericht vervoer.1  

OV toekomstbeeld 
In de visie op de rol van het OV in het mobiliteitssysteem 
in 2040, staat niet de modaliteit voorop, maar snelheid, 
gemak, betrouwbaarheid en betaalbaarheid waarmee 
reizigers van A naar B komen. Het toekomstbeeld 
bestaat uit 8 vertrekpunten. Uitgangspunt daarbij is 
dat collectieve vormen van openbaar vervoer nu en 
in de toekomst bij uitstek geschikt zijn voor twee 
dingen: het vervoeren van grote groepen mensen in 
drukbevolkte gebieden en het bieden van snelle hart-
op-hartverbindingen tussen verder uit elkaar gelegen 
stedelijke regio’s. Wat zijn de ruimtelijke consequenties 
van die inzet?

1. Toekomstbeeld OV ‘Overstappen naar 2040’
2. O.a. RLI – verkenning technologische innovaties in de 
leefomgeving, PBL – mobiliteit en elektriciteit in het digitale 
tijdperk
3. Quote van Lodewijk Lacroix, senior advies regionale 
strategie mobiliteit Gem Den Haag



1. Toekomstbeeld OV 2040
Knooppunten: publieke plekken en sleutels in het systeem

Knooppunten
Het belang van de overstap en de synergie tussen 
vervoerssystemen maakt knooppunten nog belangrijker, 
en verbreedt hun functie: van treinstation waar je 
ook met andere vervoersmiddelen kunt komen, tot 
echte knooppunten van trein, tram, metro, bus, auto, 
voetganger en fietser – met verschillende aanbieders en 
diensten. Stationsomgevingen worden nog meer dan nu 
publieke plekken in de stad, waar verschillende mensen 
elkaar kruisen. Daarbij past een buitengewoon goede 
openbare ruimte die plaats biedt aan verschillende (deels 
nog ongewisse) ontwikkelingen. Zo ver zijn we nog niet. 
Veel middelgrote stationsomgevingen zien er vandaag 
de dag uit als fysieke manifestaties van een sectorale 
aanpak: iedere betrokken partij definieert zijn eigen 
projecten, de samenhang ertussen laat te wensen over. 
Het toenemend belang van knooppunten vraagt om een 
duurzaam ruimtelijk organiserend principe dat structuur 
biedt aan de volgende principes: 

1.

2.

3.

4.

Comfortabel en overzichtelijk overstappen: 
Als de basisfunctie en het bestaansrecht van het 
station niet functioneert, dan vervalt daarmee ook 
de potentie van de andere aspecten.

Station als schakel in netwerk van fiets- en 
voetgangersroutes: Het station is de plek 
waar iedere reiziger voetganger wordt. De 
stationsomgeving is niet alleen een schakel in 
grootschaligere vervoersnetwerken, het is ook 
een belangrijke plek in de stad, en in de lokale 
netwerken. De infrastructuur die zorgt voor 
bereikbaarheid op grote schaal, mag geen te 
grote barrières opwerpen op lokaal niveau. De 
stationsomgeving moet goed worden ingebed in de 
omgeving. 

Ruimtelijke kwaliteit station en omgeving: Een 
stationsomgeving functioneert veel beter als het 
een leesbare, herkenbare en aantrekkelijke ruimte is. 
De stationsomgeving is bovendien een visitekaartje 
voor de stad en een publieke verblijfsplek en 
verdient daarom een hoge kwaliteit.

Multifunctioneel programma: Het groeiende 
belang van de overstap en de positie van het station 
in de stad brengt programmatische kansen met 
zich mee, met name in aanvullend programma 
dat inspeelt op de behoefte aan ‘third places’; 
betekenisvolle plekken naast woning en werk. Denk 
aan ontmoetingsplekken, fitness, kinderopvang, 
bibliotheken, etc. Daarnaast liggen er kansen 
voor stadslogistieke functies: het gebied is goed 
bereikbaar voor grootschalige logistiek, waarna 
kleinschalige (elektrisch) vervoer de stad kan 
bedienen. Tegelijkertijd kunnen reizigers op weg 
naar huis hun pakketjes ophalen.



2. Station Schiedam Centrum
Diagnose stationsomgeving

Station Schiedam dient in dit onderzoek als casus. 
In lijn met het concept-handelingsperspectief 
hebben we een analyse uitgevoerd en drie 
strategieën in beeld gebracht die het station 
gereed maken voor de toekomst.

Regionaal netwerk
Schiedam is een bijzonder station. Allereerst vanwege 
haar multimodaliteit. Het heeft meer metro- dan 
treinreizigers, het ligt aan de A20 en is er een drukke 
tram- en bushalte. Met de komst van de Hoekse Lijn 
en het PHS (met IC-status in variant 4b) neemt de 
knoopfunctie verder toe. Even bijzonder is het grote 
verzorgingsgebied van het station, opgespannen 
tussen Hoek van Holland, Den Haag en Rotterdam 
West. Wie vanuit Delft naar R’dam West wil, kan beter 
overstappen op de metro op Schiedam dan via R’dam 
Centraal te reizen. Station en omgeving zijn echter weinig 
uitnodigend en de aantakking op de lokale netwerken is 
onder de maat.

Lokaal netwerk
In potentie vormt het stationsgebied een scharnier tussen 
centrum, Schieveste en Spaanse Polder. De inrichting 
maakt het echter eerder tot struikelblok. Het aantal 
doorgangen onder het spoor en de A20 is beperkt en 
de kwaliteit en sociale veiligheid is onder de maat. De 
fietsroutes richting Rotterdam en Midden Delfland zijn 
moeilijk vindbaar. De Brandersbrug is niet toegankelijk voor 
fietsers vanaf het stationsplein en ook vanuit Schieveste 
takken de routes niet logisch aan.

De Schie-onderdoorgang is een gemiste kans. De bedachte 
afsluiting voor autoverkeer is nooit doorgezet waardoor er 
te weinig plek resteert voor langzaam verkeer. De route 
is donker en maakt geen contact met het water zoals de 
kade ten zuiden van het station. De fietsenstalling onder het 
viaduct oogt verommeld en slecht onderhouden. 

Stationspleinen
Er is afgelopen jaren stapsgewijs geïnvesteerd, waardoor 
het stationsplein en de route richting de binnenstad zijn 
versterkt. De aansluitingen tussen de deelprojecten zijn 
echter niet integraal ontworpen. De hele omgeving wordt 
gedomineerd door harde materialen en verkeerskundige 
ruimtes. Obstakels (bloembakken, paaltjes etc.) scheiden 
de verkeerssystemen van elkaar en het stationsplein 
nodigt niet uit tot verblijf. De noord- en zuidzijde kennen 
daarnaast specifieke opgaven.

Stationsplein Zuid
Het stationsplein kent geen heldere structuur, 
samenhang en oriëntatie. De kavel op de kop tussen 
de Singel en de Overschieseweg is leeg. Dit zorgt 
ervoor dat het stationsplein niet helder ruimtelijk 
begrensd wordt. Ook heeft het een negatieve impact 
op de aansluiting tussen het plein en de Singel en de 
Schiekade. De parkeerplaatsen aan de oostzijde van het 
kavel dwingen voetgangers de westzijde van de Singel 
te nemen, terwijl je juist aan de oostzijde een mooie 
oriëntatie op het centrum hebt door de zichtrelatie met 
de Liduina Basiliek. 

-

-

-

-

-

Stationsplein Schieveste
Het stationsplein Schieveste is een wachtlandschap: 
plannen voor de ontwikkeling zijn er al jaren, in de 
tussentijd ligt het gebied stil, het oogt – ondanks kleine 
ingrepen – onaantrekkelijk. 

-

-

-

De vele obstakels op het plein maken het plein 
onaantrekkelijk. Ze blokkeren bovendien de 
verbinding met de Schie. 
Het AMEC-gebouw is karakteristiek en zou het 
station een herkenbaar gezicht kunnen geven. De 
plint is echter onaantrekkelijk, bij de stationsentree 
en aan de Schiezijde zijn de gevels gesloten en 
slecht onderhouden. 
De fietsparkeergarage is moeilijk vindbaar, de entree 
ligt verstopt. De bewaakte fietsenstalling staat 
grotendeels leeg terwijl er overal zwerffietsen op 
het stationsplein zijn te vinden.
De tramhalte ligt verstopt achter parkeerplaatsen. 
De bushalte is lastig vindbaar. De luifel blokkeert 
het zicht en de buitentrap naar de Brandersbrug 
ligt verscholen. Het busstation is een stenige, 
onaantrekkelijke ruimte zonder relatie met de stad.

De route naar de Spaanse Polder via de Schie 
is moeilijk te vinden - de parkeergarage van de 
kantoorgebouwen werkt als blokkade en de 
voetgangers- en fietsbrug naar de Euroscoop, 
parkeergarage en restaurants aan de overzijde van 
de Schie takt niet goed aan op het stationsplein.
De OVCP zone in de buitenlucht, zwerffietsen en 
de kale plint van het station geven de stationsentree 
een onaantrekkelijk, niet uitnodigende uitstraling. De 
overbrugging van het hoogteverschil tussen plein en 
stationstunnel neemt veel plaats in.
Het stationsplein lijkt gemaakt voor auto’s, niet voor 
mensen. Het kent op wat gras na weinig groen en 
wordt gedomineerd door infrastructuur.



2. Station Schiedam Centrum
Diagnose stationsgebouw

Het station vormt een bijzonder ruimtelijk en logistiek 
type. De opgetilde ligging van trein, metro, bus en auto 
en de directe toegankelijkheid van deze modaliteiten 
via het interieur van het station, maakt in theorie een 
efficiënte overstap tussen de modaliteiten mogelijk. 
Ook stedenbouwkundig biedt de structuur voordelen: in 
potentie kunnen Noord en Zuid onbelemmerd onder de 
infrabundels door worden verbonden.

In de praktijk worden deze kansen niet benut. Het 
ontbreekt het station aan integraliteit. Het is stap voor 
stap gegroeid, de samenhang binnen het oorspronkelijke 
station is verloren gegaan. Het oogt als een soort 
‘Cadavre exquis’1; het metrostation is tegen het 
treinstation ‘aangeplakt’ en ook het busviaduct is volgens 
haar eigen verkeerskundige en constructieve logica 
ontworpen. Het gebrek aan samenhang verslechtert de 
leesbaarheid van het station. Het is voor de reiziger lastig 
de weg te vinden, zonder goed naar de borden te kijken:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Er zijn verschillende ‘relicten’ te vinden die hun 
functie inmiddels hebben verloren, bijv. de ronde 
glaserkers. 
Het materiaalgebruik en de verfijning van de 
architectuur verschilt overal in het station. De metro 
maakt gebruik van hout, het treinstation is gemaakt 
met beton, staal en glas, het busstation is een 
asfaltvlakte. Dit zorgt voor een rommelige uitstraling 
en het maakt de reizigerservaring gefragmenteerd.
Het busplatform en de fietsenstalling zijn ook vanuit 
het station zelf slecht zichtbaar. 
De OVCP zones zijn zonder aandacht voor de 
ruimtelijke kwaliteit en leesbaarheid geplaatst. Er 
staan overal poorten en glazen hekken omdat één 
duidelijke grens ontbreekt. De hoofdzone aan de 
zuidzijde is verdeeld in een zone voor trein en een 
voor metro. Dit leidt tot een grillig gevormde grens 
en extra hekken tussen de zones in. De OVCP-
sluis op het perron tussen trein en metro voorkomt 
het vergeten van in- en uitchecken, maar levert 
ook een ruimtelijke onwenselijke situatie op. De 
zone aan de Schieveste ligt in de buitenlucht heeft 
daar een negatieve impact op de kwaliteit van het 
stationsplein.
Voorzieningen/leefbaarheid: De belangrijke 
ruimte op de hoek van de spoortunnel en het 
stationsplein staat leeg, hier is een uitnodigende 
functie gewenst – bijv. een stationshuiskamer. Ook 
perronvoorzieningen staan leeg vanwege de hoge 
frequentie aan treinen.

Het maaiveldniveau verspringt. Reizigers moeten 
een trap op richting treintunnel en een trap af om 
de Schieveste te bereiken. Ook de plafonds lopen 
nergens in dezelfde hoogte door. Hierdoor wordt de 
leesbaarheid, het doorzicht en de verbinding tussen 
Noord naar Zuid belemmerd.
De entreezone is (te) laag, ter plaatse van het 
busviaduct en de treintunnel en staat vol met 
kolommen, outillage en andere objecten van de 
verschillende reisaanbieders.
De aansluitingen tussen de onderdelen is niet 
ontworpen. Er zitten letterlijk kieren tussen.
De gevels van het interieur verspringen, waardoor 
zichtlijnen niet goed doorlopen en er ongebruikte, 
verommelde hoekjes ontstaan. Deze blijken moeilijk 
schoon te houden. 
De afstand tussen de entree van het station 
en reizigerszone is groot omdat het busviaduct 
ertussen ligt. Deze afstand lijkt nog groter omdat 
het station donker is. Licht wordt niet ingezet om de 
oriëntatie van de reiziger te begeleiden. 

1. Het cadavre exquis is een surrealistische techniek waarin 
een gedicht door meerdere dichters wordt geschreven, zonder 
dat zij op de hoogte zijn van de delen die door de anderen 
worden beschreven. 



2. Station Schiedam Centrum
Toekomstperspectieven: stationsomgeving

Station Schiedam Centrum kan een flinke groei 
verwachten. Het aantal huishoudens in het 
verzorgingsgebied groeit volgens het ‘WLO-
scenario hoog’ met 25%. Volgens een inschatting 
van de Vereniging Deltametropool neemt het 
aantal treinreizigers toe van 18.581 in 2013, tot 
39.596 in 2040. Het aantal metroreizigers stijgt 
nog sterker, van 15.543 tot 33.102.1 De groei van de 
Hoekse Lijn moet hier nog bij worden opgeteld. 
Hoewel het hier om een ruwe schatting gaat, is 
de trend duidelijk. Er moet over de toekomst van 
het station worden nagedacht.

In het onderzoek zijn drie ruimtelijke scenario’s ontwikkeld. 
Het eerste vertrekt vanuit een stapsgewijze verbetering 
van het station. Het tweede zet in op een efficiënte 
reizigersmachine; alle modaliteiten worden gefaciliteerd 
in één overzichtelijke stationshal. Het derde maakt van 
het station een publiek interieur waarin de toegang tot 
vervoer wordt gecombineerd met een gevarieerd stedelijk 
programma. Alle scenario’s maken het station gereed voor 
de toekomst en bouwen voort op de 4 geformuleerde 
principes: comfortabel overstappen (1). Het station als 
schakel in de omgeving (2), ruimtelijke kwaliteit (3) en een 
multifunctioneel programma (4). De scenario’s vormen 
geen integrale oplossingen maar verkenningen. Ze tonen 
mogelijkheden en zetten keuzes op scherp. De studie 
heeft geleid tot een aantal overkoepelende conclusies. 

Het carré
Het stationsgebied vraagt om een integraal herontwerp. 
Een nieuwe carréstructuur geeft het gebied richting en 
maakt het station tot een scharnier tussen centrum, 
Schieveste en Spaanse Polder. Het carré bestaat uit 
de stationstunnel, de Schie-onderdoorgang en de 
stationspleinen. Hieraan worden alle voorzieningen en 
entrees gekoppeld. De stationstunnel dient primair als 
reizigerscorridor, de Overschieseweg vormt een openbare 
verbinding. De structuur vergroot de leesbaarheid van het 
station en geeft het door de koppeling van de Schie een 
herkenbare identiteit. 

Stationspleinen
Een goed stationsplein is helder gedefinieerd, sluit goed 
aan op de omgeving en is prettig om te verblijven. Aan 
beide zijdes moet de relatie tussen openbare ruimte en 
verkeersontwerp opnieuw worden bekeken. De ruimte 
voor auto’s kan worden ingeperkt en de scheiding tussen 
de verkeersstructuren worden verzacht. Een Shared Space-

concept lijkt kansrijk, zeker als de onderdoorgang langs 
de Schie wordt gevrijwaard van autoverkeer. Vergroening 
vergroot de verblijfskwaliteit en het uitnodigende karakter 
van het station. Ook eenduidige materialisering ondersteunt 
dit doel. Het verwijderen van alle niet goed functionerende 
elementen in de stationsomgeving, is een quick-win.

Aan de zuidzijde moet de verbinding met de Singel en de 
Schie worden verbeterd door obstakels te verwijderen 
en zichtlijnen te herstellen. Het leegstaande kavel 
tussen de Singel en de Schie vormt een sleutelstuk. 
Aan de Schieveste kan multifunctionele nieuwbouw 
het stationsplein beter ruimtelijk definiëren, het gebied 
verlevendigen en de verbinding met de Schie en de 
Spaanse polder verbeteren. De Schieveste heeft een 
bovenregionale potentie omdat de hele Rijmond binnen 
bereik ligt. Het verdient de aanbeveling de sloop van de 
eenlaags parkeergarage te onderzoeken omdat deze een 
barrière vormt tussen Schie en stationsplein.

Schiekade
Een aantrekkelijke LV-route langs de Schiekade heeft veel 
potentie en moet nader worden onderzocht. Het idee 
om het station een gezicht te geven langs de Schiekade 
lijkt een kansrijke variant (zie ‘stationsgebouw’). Wij 
adviseren een ‘knip’ van de Overschieseweg. Zo ontstaat 
een prettige stadsas van hoge kwaliteit, in plaats van een 
nauwe tunnel voor autoverkeer. Denk aan het A8ERNA 
project onder de A8 in Zaanstad of de Willem II passage in 
Tilburg. Op grotere schaal moet ook de aansluiting van de 
Schiekade ter plaatse van de Emmastraat en de route in 
de Spaanse Polder worden verbeterd. 

Overige verbindingen
De infra-barrières kunnen worden beslecht door betere 
dooradering. Nieuwe onderdoorgangen ter plaatse van de 
Spoorstraat en/of de Celiusstraat moeten nader worden 
verkend. De laatste kan aansluiten op de doorgang onder 
de A20 t.p.v. de Hoopstraat. Ook de fietsroutes in oost-
west richting vragen om verbetering.

Stedelijke ontwikkeling onder infrastructuur
De ruimte onder de spoor- en snelwegviaducten wordt 
op dit moment niet benut. We zien kansen om deze 
plekken in te richten met functies. Op die manier worden 
de (nieuwe) onderdoorgangen een natuurlijk onderdeel 
van de straten in de stad. Denk aan de invulling van de 
Hofbogen in Rotterdam of de Hakischer markt in Berlijn.

1. Het onderzoek gaat uit van behoud van de IC-status in PHS 
(variant 4b). Verlies van IC-status maakt Schiedam minder 
goed bereikbaar en de belasting op R’dam CS neemt toe. 



2. Station Schiedam Centrum
Toekomstperspectieven: stationsgebouw en programma

Stationsgebouw
Een opwaardering van het station heeft alleen zin in 
samenhang met de omgeving. De volgende onderdelen 
vragen om transformatie, ongeacht het scenario:

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma
De ideale programmamix voor het stationsgebied is 
afhankelijk van de strategie die gekozen wordt.

-

-

Los van de keuze van een scenario liggen er de volgende 
programmatische kansen:

-

-

-

Transformatie stationstunnel: Op één niveau 
brengen van het maaiveld van het station zodat er 
ruimtelijke continuïteit en een vrij doorzicht ontstaat 
van noord naar zuid en vice versa.
Uitlijnen van het interieur van het station, inclusief 
herinrichten van commerciële ruimtes zodat strakke 
zichtlijnen ontstaan. Bij voorkeur ook treintunnel 
verbreden zodat één heldere lijn ontstaat.
Op lange termijn: de busbaan mogelijk vervangen 
door minder hoge constructie zodat een 
overzichtelijkere ruimte ontstaat. Onderzoeken van 
de mogelijkheid om lichthoven te introduceren. Dit 
verbetert ook de zichtbaarheid van het busstation 
vanuit het stationsgebouw.
Integreren onderdoorgang Schie als integraal 
onderdeel van het station, inclusief entree tot het 
station en herinrichting fietsenstalling
Herinrichting stations-façades: Uitnodigende 
zuidfaçade met beter zichtbaar fietsentree, integratie 
van het AMEC-gebouw en doortrekken façade tot 
aan Schiekade. Ook de Schieveste verdient een 
nieuwe uitnodigende façade. 
Herinrichting busplatform tot aantrekkelijke groene 
ruimte met zicht over de stad.
Verplaatsing tramhalte: een locatie onder het viaduct 
aan de heringerichte Schiekade lijkt interessant.  Dit 
zorgt voor nieuwe activiteit onder het viaduct en 
verbetert de relatie tussen stationsplein en Schie.
Benutten van ruimtes onder de infra-kunstwerken 
t.b.v. kansrijke programmatische uitbreidingen.

Reizigersmachine:  Dit scenario vraagt om 
voorzieningen die een efficiënte reis ondersteunen; 
‘to-go’ concepten, maar ook logistieke diensten.  
Reizigers die lang moeten wachten kunnen het 
stationsplein bezoeken. Daar ontstaat ruimte 
voor nieuw stedelijk programma omdat het plein 
wordt gevrijwaard van taxi’s en trams. Op veel 
reizigers hoeven deze functies niet te rekenen, de 
meeste reizigers blijven in het reizigersdomein, 
maar de fantastische bereikbaarheid maakt de plek 
interessant voor appartementen en kantoorfuncties. 

Publieke OV-kathedraal: Dit scenario biedt kansen 
voor publieke functies: Bijv. een crèche, fitness, een 
bibliotheek en ontmoetingsruimtes voor de vele 
verschillende mensen die het station gebruiken. Het 
station wordt een levendige publieke ruimte. Ook 
(regionale) functies zijn interessant: denk aan een 
IKEA of recreatieve centra.

 
Stationsplein zuid: de levendigheid kan worden 
vergroot met lokale voorzieningen als horeca, 
winkels, woon- en werkruimtes. De opwaardering 
van de stationsomgeving maakt het gebied 
aantrekkelijk voor starters, expats en jonge 
gezinnen, zeker nu Rotterdam snel duurder wordt. 
De ontwikkeling van het kavel tegenover het station 
biedt kansen. Het programma in de plint kan de 
aansluiting tussen stad en station verbeteren. Ook 
een transparantere, uitnodigende plint van het 
AMEC gebouw draagt hieraan bij. Aan de Schiekade 
is een (horeca)paviljoen met aanmeerplaats voor 
kleine boten interessant. Op die manier wordt de 
Schie ook programmatisch benut. 

De Schieveste kent een unieke multimodale 
bereikbaarheid en volop ontwikkelmogelijkheden. 
De gemeente beoogt een ontwikkeling van 400.000 
m2 met 90% wonen. In dit project hebben we 
dit niet in detail onderzocht. We stellen vast dat 
het gebied zich goed leent voor regionale functies 
als scholen, winkel- en recreatieprogramma en 
innovatie-instellingen. Dit programma kan aanhaken 
op clusters langs de Oude lijn: de DSM campus 
en de Leidsche biocampus liggen in reistijd vlakbij. 
Ook woningen zijn interessant met de hele regio 
binnen bereik - maar de geluidsbelasting is een 
aandachtspunt. De realisatie van nieuwe kantoren 
moet op regionaal niveau worden afgewogen. 
Nieuwe functies moeten een beperkt aantal 
parkeerplaatsen accepteren, het stationsgebied kan 
de druk van veel auto’s niet aan. 

Stationsgebouw: het programma in het 
station is afhankelijk van het ontwikkelscenario. 
Bijzondere aandacht vraagt het programma langs 
de Schiekade, zodat deze doorgang publiek, sociaal 
veilig en aantrekkelijk wordt. De realisatie van een 
aantrekkelijke fietsenstalling die een transparante en 
publieke uitstraling lijkt kansrijk. 



2. Station Schiedam Centrum
Vervolgstappen

Vervolgstappen
De scenario’s zijn niet bedoeld als integrale 
oplossingsrichtingen. Dat betekent dat de ideeën op de 
voorgaande pagina’s nader moeten worden onderzocht 
en uitgewerkt in een samenwerkingsverband van alle 
betrokken partijen (zie Deel 4). Nu de kansen en opgaves 
scherp op de radar staan, en de oplossingsrichtingen zijn 
geïnventariseerd, lijkt de tijd rijp voor volgende stap:

-

-

Een gedetailleerde studie van het station, inclusief 
onderzoek naar de (transfer)capaciteit van de tunnel, 
trappen, perrons en de voorzieningen + financiële 
haalbaarheid en architectonische kwaliteit.
Een masterplan voor de hele stationsomgeving, 
inclusief een masterplan voor het station zelf.



3. Algemene bevindingen
Het OV toekomst 2040 handelingsperspectief

Het ontwerpend onderzoek schetst een 
toekomstbeeld voor knooppunt Schiedam 
Centrum, maar heeft ook algemene conclusies 
opgeleverd: over vergelijkbare stations  en over de 
methodologie van het OV Toekomstbeeld 2040 
Handelingsperspectief.

In onze visie vormt het Handelingsperspectief een goede 
basis om de opgave voor een knooppunt in beeld te 
brengen. Wij ontvingen het Handelingsperspectief nadat 
we onze eigen methodologie in de stijgers hadden gezet. 
Onafhankelijk van elkaar bleken we een vergelijkbare 
aanpak te hebben gekozen. Het handelingsperspectief is 
echter – menen wij – te beperkt kwantitatief ingestoken. 
Wij hebben een aantal bedenkingen:

-

-

-

In het licht hiervan hebben wij een aantal suggesties:

Stap 1: Deze stap is summier. Het ‘knooppunt’ wordt 
voorgesteld als een geïsoleerde plek, terwijl de essentie 
ligt in de ‘verknoping’ van verschillende netwerken, 
schaalniveaus én gebruikers. Wij stellen een aantal extra 
deelstappen voor:

-

-

-

-

-

-

-

-

Stap 2:
-

-

Een kwantitatieve aanpak lijkt objectief maar 
is dat niet perse. De keuze wat wel, en wat 
niet kwantitatief te analyseren heeft invloed 
op de formulering van de opgave en dus op de 
oplossingsrichting. De gevraagde data in het 
handelingsperspectief doet onvoldoende recht aan 
de 8 vertrekpunten van het OV toekomstbeeld. De 
kwalitatieve kant en de (ruimtelijke) integratie van 
de verschillende aspecten is even relevant als het 
kwantitatieve perspectief. 
Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse 
moest gestoeld zijn op criteria. Die criteria blijven 
nu impliciet. Wij stellen voor deze duidelijker 
te formuleren. In onze studie hebben wij de 
eerdergenoemde criteria gehanteerd: Soepel 
overstappen (1), station als schakel in de omgeving 
(2), ruimtelijke kwaliteit (3), multifunctioneel 
programma (4).

Multimodaliteit: welke modaliteiten faciliteert de knoop, 
wat is de verhouding? Welk percentage van de reizigers 
gebruikt het station om over te stappen, en voor 
hoeveel mensen is het de herkomst/bestemming?
Type gebruik(ers), functie in het netwerk + 
verzorgingsgebied: heeft het station vooral 
een lokale, een regionale of een nationale 

netwerkfunctie? Hoeveel mensen maken van 
het station gebruik, waar wonen zij en hoeveel 
arbeidsplaatsen maakt het station bereikbaar? Zijn 
er ook mensen die het station gebruiken niet om te 
reizen, maar bijv. om anderen te ontmoeten?
Analyse mobiliteitsnetwerken: Hoe zitten de 
netwerken rondom het station in elkaar, hoe worden 
ze benut en wat is hun capaciteit. Waar liggen de 
knelpunten en waar de kansen?
Stedenbouwkundige analyse stationsomgeving: hoe 
zit het gebied in elkaar, waar lopen de belangrijke 
structuren (mobiliteit, water, groen, bebouwing), 
hoe ziet de programmamix eruit in de omgeving. 
Waar liggen de knelpunten en waar de kansen?
Definieer ruimtelijk type station: klein station 
zonder gebouw, klein/middelgroot station met 
stationsgebouw, station met reizigerspassage, 
interwijkroute, multimodale OV-terminal
Ruimtelijke analyse station: Hoe zit de 
stationsomgeving ruimtelijk in elkaar, hoe zit het met 
de leesbaarheid en oriëntatie, de herkenbaarheid en 
identiteit, de levendigheid en sociale veiligheid, het 
comfort en het programma-aanbod? Waar liggen de 
knelpunten en waar de kansen?  
Transfercapaciteit station: o.a. perrons, stijgpunten, 
tunnel en stationsomgeving
Voorzieningen en services station: uitbreiding van 
benoemen voorzieningen, naar ruimtebeslag in m2

De ‘landelijke netwerkuitwerking’ is noodzakelijk 
maar niet eenvoudig. Voor Schiedam hebben we de 
netwerkuitwerking moeten benaderen door middel 
van een planologische analyse: Op basis van een 
WLO-extrapolatie van het huidige verzorgingsgebied 
(wonen en werken) hebben we een onderbouwde 
schatting van de groei van het aantal reizigers in 
2040 kunnen maken. Deze verbinding tussen de 
demografie/planologie en mobiliteit is ons inziens 
nodig om een handelingsperspectief te schetsen 
dat recht doet aan de 8 vertrekpunten.
Onder ‘regionale ontwikkelingen’ denken wij dat 
het van belang is een beeld te schetsen van de 
geplande en verwachte ontwikkelingen. Zowel 
ruimtelijk/stedenbouwkundig als op het vlak van 
infrastructuur. Gedetailleerd in de directe omgeving 
van het station (straal van +/- 1km), iets globaler op 
de schaal van de regio.



3. Algemene bevindingen
Het OV toekomst handelingsperspectief

Stap 3: 
-

-

-

-

-

Stap 4 
Wij denken dat het zinvol is een vierde stap toe te 
voegen waarin middels een ‘vingeroefening’ gezamenlijk 
wordt nagedacht over meerdere toekomstscenario’s 
waarmee de ‘gap’ kan worden overbrugd. Deze 
ruimtelijke verkenning – zo leert de ervaring – draagt sterk 
bij aan een scherpere analyse van de opgave, het brengt 
partijen nader tot elkaar (omdat zaken concreet worden), 
en het leidt tot een scherper gevoel van de bandbreedte 
waarbinnen gedacht moet worden.

Voor het bepalen van de kloof tussen de huidige 
en toekomstige situatie is een benchmark met 
vergelijkbare stations nodig. Een station met 30.000 
reizigers midden in een historisch centrum zonder 
metro, is iets heel anders dan een station met 
een regiofunctie met evenveel reizigers dat wordt 
gedomineerd door de metro. 
Het begrip ‘transfercapaciteit’ impliceert dat er 
slechts naar de capaciteit van het station zelf 
gekeken wordt. Gezien het toekomstperspectief 
dat wordt geschetst, adviseren wij het begrip 
‘capaciteit’ te verruimen en ook te kijken naar de 
draagkracht van de netwerken, parkeerplaatsen 
en pleinen rondom het station (bredere 
knoopwaarden) én naar beschikbare m2’s voor 
gebouwde ontwikkelingen, functiemenging etcetera 
(plaatswaarde).
Het bepalen van de (transfer)capaciteit 
van het station (tunnel, trappen etc.) en 
de stationsomgeving (capaciteit wegen, 
parkeerplaatsen, fietspaden etc.) is een tijdrovende, 
specialistische bezigheid. Het handelingsperspectief 
vereist een sneller inzicht. Het is daarom aan te 
raden de capaciteit te bepalen in multidisciplinair 
teamverband op basis van ‘expert judgement’, 
goed onderbouwde schattingen en quickscan-
vergelijkingen met andere stationsomgevingen. In 
een latere fase kan de exacte capaciteit worden 
bepaald.
We adviseren om de geprognotiseerde hoeveelheid 
voorzieningen te vertalen van ‘aantal’, naar vierkante 
meters. Op die manier ontstaat er een beter beeld 
van de ruimtelijke impact van de ontwikkelingen
Naast de kwantitatieve kloof, is het essentieel 
een kwalitatieve analyse te maken. De 
stedenbouwkundige en ruimtelijke kansen en 
knelpunten uit stap 1, moeten worden getoetst 
aan de verwachte ontwikkelingen. Worden de 
knelpunten groter of kleiner gezien de ontwikkeling 
van het station, welke kansen kunnen worden 
benut?



3. Algemene bevindingen
Het station van de toekomst

Het denken over stationsomgevingen wordt 
gedomineerd door de trein. Onze studie 
versterkt het beeld dat stations een multimodale 
rol hebben. Ze verbinden de verschillende 
vervoerswijzen en aanbieders tot één systeem. Ze 
koppelen de nationale, regionale en lokale schaal 
met diverse gebruikers. Naast scharnierpunten in 
het mobiliteitssysteem, zijn knooppunten fysieke 
manifestaties van de ontmoeting tussen mobiliteit 
en verstedelijking; het zijn publieke plekken met 
een betekenis voor de stad. Dit betekent dat het 
perspectief op het station verbreed moet worden. 

Omgeving en het station zijn niet los van elkaar te zien. 
Analyse, visievorming en ontwerp moeten op beide 
niveaus in samenhang worden bekeken. Vanuit het 
perspectief van de reiziger én de stedeling.

Het Stationsconcept
Het ‘Stationsconcept’ ProRail, NS en de 
Spoorbouwmeester dat de gewenste beleving, 
uitstraling en inrichting van stationsomgevingen 
beschrijft, is geformuleerd vanuit het perspectief 
van NS en ProRail. Het spoor staat centraal. Het 
‘reizigersdomein’ is nu alleen bestemd voor de trein, de 
(overstap op) andere modaliteiten staat op het tweede 
plan. Hiervoor dient het omgevingsdomein. Dit strookt 
niet met de toekomstige rol van het station uit het 
Toekomstbeeld OV 2040. Met de komst van nieuwe 
aanbieders en modaliteiten dreigt het omgevingsdomein 
– waar stad en station worden verbonden – bovendien 
vol te lopen. Het ‘Stationsoncept’ verdient een update 
zodat de multimodaliteit en relatie met de stad beter tot 
uiting komt. Ons onderzoek schetst 2 (provocatieve) 
suggesties die de discussie op gang willen brengen: 

1. De multimodale reizigersmachine
In deze denkrichting worden alle modaliteiten en 
reisaanbieders even serieus genomen. Trein, tram, metro, 
bus, (deel)auto en fiets, publiek en privaat: Ze worden direct 
ontsloten vanuit het reizigersdomein dat via één OVCP 
zone te bereiken is. Ook P+R plekken en verschillende 
autorit-aanbieders worden direct aan het reizigersdomein 
gekoppeld. Zo transformeert het reizigersdomein van 
monomodaal naar multimodaal. Dit speelt ruimte vrij in het 
omgevingsdomein: de vierkante meters die ingenomen 
werd door alle andere modaliteiten van het station kunnen 
worden gebruikt om stad en station beter op elkaar aan te 
sluiten en een levendige, aantrekkelijke omgeving te creëren.

2. De publieke reizigerskathedraal
Een nadeel van de ‘multimodale reizigersmachine’ is 
de isolatie van het station. De reizigersdynamiek vindt 
plaats achter de deuren van het reisdomein. De stad 
profiteert er relatief weinig van. In het tweede scenario 
wordt ingezet op de benutting van de publieke waarde 
van het station. In een tijd waarin meer mensen naar 
stedelijke regio’s trekken maar publieke ruimte wordt 
geprivatiseerd, is het station een prachtige publieke 
ruimte waar verschillende mensen elkaar tegenkomen. 
Die menging en activiteit wordt benut door het station 
te ontwerpen als een continuering van het stedelijk 
weefsel: een openbaar domein met straten en pleinen. 
Iedereen die het station betreedt of overstapt, komt 
samen in de publieke OV kathedraal. Ook voorzieningen 
hebben hun adres aan deze ruimte, die kan worden 
gezien als een groot stedelijk ontvangstdomein. Het 
ruimte bieden aan dergelijke functies gaat wel ten koste 
van de beschikbare ruimte voor bijv. P+R: hiervoor moet 
langere afstanden te voet worden afgelegd.

OVCP
De invoering van OV-Chipkaart en Poortjes (OVCP) is 
in veel opzichten een succes. Station zijn veiliger en 
de beheer- en onderhoudskosten zijn gedaald. Ook 
het aantal zwartrijders is lager. OVCP kent echter ook 
nadelen: de functie van het station als publieke plek en 
knoop in het lokale netwerk wordt belemmerd. Over 
dit onderwerp is al veel gediscussieerd. In veel nieuwe 
stations en transformaties van (grotere) bestaande 
stations is een omgang gevonden: bijv. door de 
toevoeging van een extra ‘interwijkverbinding’ (bijv. 
in R’dam CS en A’dam CS), of door een alternatieve 
inrichting van de OVCP-zone in een extra brede tunnel 
(Tilburg, Breda). Een nadeel dat minder aandacht krijgt, 
is de complexiteit bij verschillende OVCP-zones per 
modaliteit. Schiedam is hiervan een voorbeeld, de 
verschillende OVCP-zones voor metro en treinmaken het 
station ingewikkeld: reizigers moeten in- en uitchecken 
om over te stappen, er zijn OVCP sluizen op het perron 
en het bekende glazen OVCP-hekwerk domineert 
het stationsinterieur. Mocht een OVCP systeem in de 
toekomst noodzakelijk blijven, dan adviseren wij energie 
te steken in een systeem waarin alle vervoerders een 
OVCP zone delen, zodat de reiziger slechts een keer 
hoeft in te checken en het station rustig en leesbaar blijft.



3. Algemene bevindingen
Cybernetica

Een goed station vraagt om meer dan een slim 
ontwerp. De samenwerking bij de ontwikkeling 
en het functioneren van de stationsomgeving 
(cybernetica) is van even groot belang. Het 
ontwerpend onderzoek heeft hierover een 
aantal zaken aan het licht gebracht.

Organisatie
Er bestaat momenteel geen platform waarin 
vertegenwoordigers van de verschillende netwerken, 
schaalniveaus en gebruikers van stationsomgevingen 
elkaar ontmoeten. Georganiseerde samenwerkingen zijn 
incidenteel en komen pas tot stand als er budget is. De 
partijen maken los van elkaar analyses van de voor hen 
relevante problematiek en implementeren geïsoleerde 
strategieën. Daardoor ontstaat er een complex van slecht 
aansluitende ruimtelijke oplossingen.

De overkoepelende en conflicterende belangen komen 
pas in beeld wanneer er een gezamenlijk project 
wordt gestart. Op dat moment zijn de posities vaak al 
ingenomen en worden er ‘publieke’ kansen gemist. 
Succesvolle stationsontwikkelingen kenmerken zich juist 
door hechte samenwerking en de verbinding van schalen 
en belangen. De opbouw van een overlegplatform 
waarin kennis en ideeën worden gedeeld, moet in onze 
visie een plek krijgen binnen het handelingsperspectief. 
Het samen en integraal werken aan het gebied is de 
manier om maatschappelijke meerwaarde te creëren. 
De inschakeling van een onafhankelijke partij (bijv. het 
CRa) die helpt bij het inzichtelijk maken van de kansen en 
opgaven en adviseert over de afweging van belangen, 
kan de samenwerking versterken. 

Informatievoorzieningen 
Gebrekkige samenwerking wordt in stand gehouden 
door slechte informatievoorziening. Het is vreemd dat de 
partijen die betrokken zijn bij de stationsomgeving moeite 
hebben up-to-date gegevens op tafel te krijgen over het 
gebruik van het station, laat staan de stationsomgeving. 
Er is o.a. slecht zicht op:
-
-
-

-
-
-

Veel van deze gegevens worden verzameld middel 
de OV-chipkaart. De uitvoering van de kaart is echter 
geprivatiseerd. Ondanks dat het bedrijf dat de kaart 
exploiteert gesubsidieerd wordt, kan de overheid niet 
voldoende over de data beschikken. De situatie is sinds 
2016 verbeterd maar het blijkt nog steeds erg moeilijk 
om goede reizigersgegevens te verkrijgen. 

Verder beschikt geen enkele publieke partij 
over de ruimtelijk-planologische data van het 
verzorgingsgebied die zo belangrijk is voor de prognose 
van reizigersaantallen. Denk hierbij aan de woon- en 
werkplaats van reizigers, het percentage mensen dat 
binnen het verzorgingsgebied gebruik maakt van het 
station en de ontwikkeling van het aantal inwoners en 
arbeidsplaatsen binnen het verzorgingsgebied.

Er is dus slecht zicht op het integraal functioneren van het 
station. Juist in een situatie waarin kwantitatieve analyse 
de meest objectieve aanpak wordt geacht, is dit een 
probleem. De analyse kan nu alleen worden uitgevoerd 
door gespecialiseerde bureaus in kostbare trajecten. Wij 
denken dat het zinvol is een gedeelde data-infrastructuur 
op te bouwen om effectieve schattingen te maken.

Aantal reizigers per modaliteit
Herkomst en bestemming van reizigers
Onderscheid herkomst/bestemming & overstappers 
m2’s programma  en benuttingsgraad
Benuttingsgraad fietsenstalling en OV-fiets
(Transfer)capaciteit stationsomgeving (trappen, 
tunnels maar ook infrastructuur in de omgeving)
Parkeerplaatsen


