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1. Van openbaar vervoer naar mobiliteit
We integreren openbaar vervoer in de mobiliteitsketens van 
reizigers

2. Nieuwe mobiliteit bieden bij geringere vraag
Waar vraag naar en aanbod van klassieke openbaar vervoer 
tekort schieten, zorgen we ervoor dat flexibel, vraaggericht 
vervoer beschikbaar komt

3. Sneller verbinden van economische kerngebieden
Om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie 
te versterken, zorgen we voor snelle verbindingen tussen 
de belangrijkste economische kerngebieden door het hele 
land en over de grens

4. Versterken en integreren openbaar vervoer in stedelijke 
regio’s
Om bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom drukke 
steden en stedelijke regio’s te garanderen, versterken we 
het grootschalige collectieve vervoer

Toekomstbeeld OV
8 Vertrekpunten voor verbetering van openbaar vervoer tot 2040

5. Regionale centra en middelgrote steden blijven 
verbinden
We zorgen ervoor dat ook in 2040 een mobiliteitsnetwerk 
alle regio’s verbindt

6. Verder verduurzamen
We blijven werken aan het verduurzamen van de mobiliteit; 
het komend decennium al is een sterker collectief vervoer 
nodig om de klimaat- en luchtkwaliteitsdoelen te halen

7. Innovatie aanjagen
We stimuleren innovaties gericht op bereikbaarheid 
in grote steden, flexibele vraaggerichte mobiliteit en 
kostenreductie in infrastructuur, materieel en exploitatie

8. Slimmer samenwerken en financieren
Om goede en betaalbare deur-tot-deurreis mogelijk te 
maken, versterken we de samenwerking over de grenzen 
van modaliteiten en beleidsvelden heen.
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1

Samenvatting 
CONTOUREN VOOR EEN NIEUW 

NEDERLANDS  MOBILITEITSPLAN 
Mobiliteit staat onder druk: twee bereikbaarheidsopgaven

Het is druk in de Nederlandse steden en in de Randstedelijke gebieden in het bijzonder. Files en vertragingen 
behoren tot de dagelijkse realiteit. In de spits is het veelal dringen voor een zitplaats in trein, tram, metro of bus. 
Ondanks recente uitbreidingen van het wegennet nemen de fi les fors toe, met geschatte groei van congestie 
tot 2022 met 45%. TNO raamde in 2014 alleen al de kosten voor het bedrijfsleven op 800mln euro op jaarbasis. 
Deze groei is echter niet evenredig verdeeld, er is tegelijkertijd elders ook mogelijk krimp. De vervoerders zien 
twee grote bereikbaarheidsopgaven: 

1.  De Nederlandse steden worden alleen maar drukker. Zelfs in conservatieve scenario’s voor het Centraal 
Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving groei van mobiliteit per auto van 23% (bestuurders) en 
per trein van 20%. In hogere scenario’s stijgen deze percentages naar respectievelijk 58% en 42%.  

2.  Voor de rustigere gebieden – in én buiten de Randstad – wordt een krimp voorzien. In de randen van Nederland 
zelfs 10% en meer. Waar het druk wordt, wordt het drukker. Waar het rustig wordt, nog rustiger.

Leefbaarheid neemt af
Luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerproblematiek is ‘de normaalste zaak’ van de wereld. Naast schaarste 
in ruimte wordt vooral in de Randstad nog steeds te veel CO2 uitgestoten; Nederland is nu op schema om in 2020 
een reductie van 17% ten opzichte van 1990 te realiseren, de nieuwe doelstelling per juni 2015 ligt echter op 25% 
en ´Parijs´ geeft aanleiding voor nóg scherpere doelstellingen. Ook stikstofoxide blijft hardnekkig de norm over-
schrijden op een aantal binnenstedelijke locaties in de Randstad. Buiten de grote steden en buiten de Randstad 
speelt de problematiek rondom fi jnstof, stikstofoxide en schaarste minder, maar daar komt toegang tot noodzake-
lijke voorzieningen mogelijk onder druk.

Veranderingen in mobiliteit
Ook gedrag verandert; het hebben van een eigen auto is niet langer een statussymbool. Deelconcepten voor auto, 
fi ets en taxi zijn succesvol. In 2014 vormden deelauto´s 3% van alle rijdende auto´s; indien de huidige trend door-
zet stijgt dit naar 17% in 2020. Dit betekent echter niet dat ook het aantal voertuigbewegingen daalt.

Ook de mogelijkheden van de digitale wereld groeien in rap tempo. Met smartphones heeft men tegenwoordig 
‘De wereld in je broekzak’. Ook dat zorgt voor een gedragsverandering; alles wordt ‘realtime’ en ‘on demand’. 
Met behulp van apps kunnen reizigers straks nog sneller bestaande en nieuwe vervoerwijzen zoeken, vergelijken, 
combineren en betalen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM) voorziet dat technologische ontwikkelingen zoals de zelfsturende auto 
grote impact kunnen hebben. Toch blijft er, zelfs in de meest verstrekkende scenario’s, een signifi cant aandeel 
weggelegd voor railgeleid OV aangevuld met hoogwaardige (‘HOV’) busverbindingen voor drukke trajecten en 
geconcentreerde gebieden.

Met de ontwikkelingen in gedrag en technologie komen er meer vervoeropties op de markt. 

Geïntegreerd mobiliteitssysteem 
Deur-tot-deur oplossing

7

Deur-tot-deur reistijd en capaciteit nader bekeken: contouren voor het OV-netwerk
Nederland is veelzijdig, met 17 miljoen inwoners verspreid over metropolitane steden, grote kernen, dorpen en 
buitengebieden. Voor al deze gebieden is er een onderscheidende bereikbaarheidsopgave:

1.  De hoog stedelijke gebieden met hoge concentraties 
van inwoners en arbeidsplaatsen met als primaire OV 
modaliteiten trein, lightrail, metro en trams in combinatie 
met bus en taxi. In deze gebieden kan groei op termijn 
resulteren in capaciteitsproblemen. 

2.  De steden en stedelijke gebieden met minder hoge 
concentraties inwoners en arbeidsplaatsen met als OV 
modaliteiten intercity’s, sprinters en bussen. In deze 
gebieden is goede verbinding met de omgeving en een 
goede interregionale verbinding met de naast gelegen 
grotere steden van groot belang.

3.  Dorpen en landelijk gebied, met sprinters, regionale 
stoptreinen en bussen. Hier is meer vraagafhankelijk 
met maatwerk voor specifi eke doelgroepen een goede 
invulling van het mobiliteitsaanbod.

Willen we de potentie van het hoogstedelijk gebied ‘de 
Randstad’ volledig benutten dan is het wenselijk dat de 
individuele grote steden meer kunnen functioneren als 
één geheel. Op die manier vergroten we de agglomeratie-
kracht van de individuele steden en daarmee de concur-
rentiekracht van de Randstad - en van Nederland - als 
geheel. Qua omvang en economische kracht houden 
we dan gelijke pas met de ons omringende gebieden als 
Londen, Parijs, Brussel en RheinRuhr. Één geheel komt 
binnen bereik indien de belangrijkste kernlocaties van de 
vier Randstadsteden binnen een uur deur-tot-deur reistijd 
bereikbaar zijn door een goede combinatie van voor-, hoofd- en natransport. Concreet betekent dit: binnen een 
half uur van een centraal gelegen station van de ene naar de andere stad en binnen een kwartier vanuit een eco-
nomische kernlocatie van een stad naar het centraal gelegen station in die zelfde stad. Voor deze gebieden moet 

Dit is geen lijnennet kaartje. Treindienst, stops e.d. worden veel 
later bepaald. Onder andere op basis van gezamenlijke studie in 
het programma toekomstbeeld OV.
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Geïntegreerd mobiliteitssysteem 
Aantal deelauto’s neemt exponentieel toe

Bron: Ritjeweg.nl. Geraadpleegd 1 oktober 2018
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Parkshuttle Cappele aan de IJssel

Uiteenlopende voorspellingen

Geïntegreerd mobiliteitssysteem 
Zelfrijdend (electrisch vervoer)
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Geïntegreerd mobiliteitssysteem 
Nieuwe aanbieders
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Geïntegreerd mobiliteitssysteem
Mobility as a Service: Belang van soepel en overzichtelijk 
overstappen neemt toe
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Geïntegreerd mobiliteitssysteem
OV Knooppunt naar...
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Geïntegreerd mobiliteitssysteem
Mobiliteitsknooppunt
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Knooppunt ontwikkeling
Koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer; 
TOD-ontwikkeling
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Knooppunt ontwikkeling
De fiets-trein combinatie als sleutel voor succes toekomst stations
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Knooppunt ontwikkeling
Toename fietsgebruik betekent aantrekkelijke fietsroutes, 
hoogwaardig ingerichte knooppunten en comfortabele overstap van 
fiets naar trein.

Verdeling vervoerwijzen in het voortransport (links) en natransport (rechts) naar en van belangrijkste Nederlandse treinstations, 
2005-2014. Bron NS, bewerking KiM.
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Knooppunt ontwikkeling
Belang van e-bike neemt toe
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Knooppunt ontwikkeling
Nieuwe infrastructuur?
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Toekomstvisie BMW 2018

Knooppunt ontwikkeling
En opslagmogelijkheden?
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WONING WERKSTATION STATION

Knooppunt ontwikkeling
Veranderend gebruik ‘Third Spaces’

WERK WONINGSTATION
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Onderzoek karres+brands, spinunit en site (2017). Aantal Foursquare checkins

Knooppunt ontwikkeling
Station als stedelijk brandpunt

beeld: SPINUNIT
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Knooppunt ontwikkeling
Ruimte voor nieuw programma
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Knooppunt ontwikkeling
Ruimte voor nieuw programma
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Knooppunt ontwikkeling
Ruimte voor nieuw programma
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Jaarlijkse toename van 8%. Wat kan het station hierin 
betekenen

Knooppunt ontwikkeling
Mogelijkheden voor rol in stadslogistiek? 
Last mile als belangrijkste schakel in e-commerce
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Knooppunt ontwikkeling
Stedelijk knooppunt
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Knooppunt ontwikkeling
OV knooppunt huidige situatie
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Knooppunt ontwikkeling
Naar Stedelijk mobiliteitsknooppunt
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Station Schiedam als casus
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‘Wat voor stad willen we maken? Pas daarna 
komt de vraag welke plek mobiliteit hierin 

krijgt.’

of juist andersom redenerend?

Wat is de ruimtelijke neerslag van deze ontwikkelingen en 
concepten ?

Lodewijk Lacroix, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
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Wibautstraat, Amsterdam
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= Aantrekkelijke openbare 
ruimte (station en omgeving) 



63 OPGAVE OV TOEKOMSTBEELD 2040 Ontwerpend onderzoek over het functioneren en de positie van knooppunten in het kader van Toekomstbeeld OV 2040

Zoeken naar duurzaam ruimtelijk organiserend principe

31

Verbeelding concept Stationscarré op verschillende onderdelen.

Verstedelijking 
Hanzeland 

Stationsentrees

Openbare ruimte 
en verbindingen

Mutlimodaal 
Knooppunt

Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle, karres+brands 2017
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Samenvattend
Bouwstenen voor een duurzaam ruimtelijk raamwerk

Belang van soepel 
en overzichtelijk 
overstappen

Betrouwbaarheid, veiligheid, gemak, comfort, prettig 
wachten

Station als schakel in een 
netwerk van fiets- en 
voetgangersroutes 

Lokale barrieres opheffen en station goed aansluiten op 
omgeving en lokale en regionale netwerken

1 

2 

3 

4 

Ruimtelijke kwaliteit 
station en omgeving
Leesbaarheid, beleving, herkenbaarheid en inpassing van 
station en openbare ruimte

Multifunctioneel 
Programma 

Station en omgeving
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DIAGNOSE
FUNCTIONEREN STATION 
SCHIEDAM
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OV Toekomstbeeld 
Handelingsperspectief
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Schiedam Groot voorhalte station, 
vergelijkbaar met Blaak en 
Rotterdam Alexander. Tweede 
knooppunt in regio Rijnmond

De knooppunten in de Metropool kenmerken zich door 
verschillende modaliteiten (fiets, lightrail/BTM en deelauto) met 
per modaliteit verschillende aanbieders en diverse doelgroepen 
(toerisme, werken, wonen, dagjesmensen, etc.).
Er is een hoge verstedelijkingsgraad, hoge stationsdichtheid en 
weinig ruimte rondom de knoop.
De faciliteiten en services sluiten aan bij de stad. Dergelijke 
knopen hebben vanwege de hoge verstedelijkingsgraad een 
hoger potentieel aan voorzieningen.

Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Schiedam als knooppunt in Metropoolgebied

22.413 in-en 
uitstappers
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Legenda
Trein 

Metro

Tram

Bus
Kaart intensiteit openbaar vervoersnetwerk.

Stadsatlas Schiedam, karres+brands 2017
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Bus/Tram/Metro

Lopen

Fiets

K+R

P+R

Taxi

Voor Na

0102030405060

10 20 30 40 50 60

Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Overstapstation
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M

K+R

K+R

Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Overstapstation

Drie stations tegen elkaar geplakt, 
waardoor overzicht, met name in 
de tunnel, mist.
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Gebiedsopgaven en kansen

OPENBARE RUIMTE
Aantrekkelijkheid 
openbare ruimte, 
entreegebied en plinten 
versterken

RELATIE BINNENSTAD
Aantrekkelijke route-kades 
richting binnenstad

(FIETS) ROUTES 
VERBETEREN EN 
TOEVOEGEN

+ duidelijke (fiets)route 
naar Rotterdam West
+ duidelijke (fiets)route 
naar Midden Delfland
 

LEESBAARHEID EN 
RUIMTELIJKE KWALITEIT 
TUNNEL
Overzichtelijkheid tunnel 
verbeteren. De Hal is te 
krap en onsamenhangend. 
Ook overzicht naar de stad 
aan beide zijden.

PERRONS
Geen knelpunt op 
perrons, juist op tunnel, 
poortjes en stijgpunten. 
Waren 4 sporen, nu twee 
in gebruik

VERSTEDELIJKING 
SCHIEVESTE
Multifunctioneel stedelijk gebied, 
dat een bovenregionale potentie 
heeft, doordat hele Rijnmond regio 
binnen bereik is.

VOORZIENINGEN
Nu station met hoge 
frequentie, waardoor 
geen businesscase is voor 
retail. Moeilijk om geld te 
verdienen op het perron. 
Alleen AH to Go zit op 
looproute
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Kansen voor plaatswaarde ontwikkeling

metropolitaan centrum (knoop)
metropolitaan centrum (plaats)
knoop mogelijk
plaats mogelijk
Schiedam-Centrum huidig (knoop)

bron: Deltametropool
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Loopafstand tot tramhalte: 400mLoopafstand tot bushalte: 400m

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt sterk bepaald door de kwaliteit van het voor- en natransport. De afstand en tijd die met het voor- en 
natransport is gemoeid is een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit. Met het invloedsgebied van de bushalte wordt aangegeven hoe ver mensen 
bereid zijn te lopen naar de halte. Als het gaat om het invloedsgebied van een openbaar vervoerhalte is de gangbare theorie dat dit gebied groter 
is, naarmate het openbaar vervoer sneller is, de frequentie hoger en de reis over een grotere afstand gaat. Volgens deze principes maakt men in 
Nederland in de regel onderscheid naar het invloedsgebied van haltes van de verschillende openbaar vervoermodaliteiten:

• bus- en tramhaltes: max 400 meter
• metrohaltes: max 800 meter
• treinstations:  max 1200m 

(Bron: HOV op loopafstand - 2010, Van der Blij et Al.)

Bron:   Berekening karres+brands op basis van wegennetwerk - TOP10NL 2015 en de OV haltes - Open OV 2015

Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Bepalen multimodale bereikbaarheid knoop

Loopafstand tot treinstation: 400m, 800m en 1200mLoopafstand tot metrostation: 400m, 800m
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Bepalen multimodale bereikbaarheid knoop

Optelling van het bereik 
van verschillende 
modaliteiten, geeft 
inzicht in de multimodale 
bereikbaarheid van een 
OV-knoop.
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Kansen voor plaatswaarde ontwikkeling
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Column1 in‐uit Tunnel Perrons TrapcapaciteLiften RoltrappColumn2 Tunnel2 Trappen Liften4
Schiedam 22413 6 3 10,7 3 ‐ 3736 2095 2,0
Zwolle 58535 17 3 27,6 3 6 3443 2121 5,7
Arnhem 50228 20 4 33,1 4 4 2511 1517 5,0
Ede‐Wageningen 19312 15 3 14,4 3 3 1287 1341 5,0

gemiddeld per strekkende meter

Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Transfercapaciteit tunnel, trappen en liften

- Bredere tunnel

- Bredere trappen

- Toevoeging roltrappen

Globale conclusie:
Schiedam Centrum t.o.v. Zwolle, Arnhem Centraal en Ede-Wageningen laat zien dat bij 
groei rekening gehouden moet worden met meer transfercapaciteit in de vorm van bredere 
tunnel, bredere trappen en toevoeging van roltappen. In de huidige situatie is onvoldoende 
ruimte tussen de perronkeerwand en de vaste trap voor roltrappen en liften.

Wanneer de huidige tunnel verdiept en verbreed zou gaan worden, dan betekent dit 
herontwerp voor de positie van de trappen en liften(incl. machine kamer in de tunnel wand). 
Indien de trappen worden verplaatst richting Rotterdam, moet gekeken worden naar het 
halteren van de trein, mogelijk is perronverlenging nodig, aan het einde van de perrons 
staan seinen en gaat het spoor over in een boog. Voor perrons gelden extra eisen, de mate 
van verkanting i.r.t. de perronhoogte moet veilige en drempelvrij zijn. 
Indien op perronspoor 1 langere treinen gaan halteren dan 10 bakken, is ook daar 
perronverlenging nodig.

Wanneer er meer treinen gaan halteren met meer reizigers dan moet kritisch gekeken 
worden naar de perroncapaciteit in zijn totaliteit, mogelijk moeten de opstallen op de 
perrons worden verwijderd, dit om de reizigersstroom veilig en vlot te kunnen afhandelen.

Een optie is om een extra tunnel toe te voegen, de positie moet gunstig gekozen worden 
i.r.t., treinhaltering, perroncapaciteit, de aansluiting op de stad en de loopverbindingszone 
tussen de andere vervoersmodaliteiten. Een extra tunnel moet passen binnen het 
stations concept, met twee tunnels ontstaat er een neven ontvangstdomein en een 
hoofd ontvangstdomein, het risico bestaat dat het neven ontvangstdomein een minder 
aantrekkelijk omgeving wordt.
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Transfercapaciteit tunnel, trappen en liften
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Transfercapaciteit tunnel, trappen en liften
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Transfercapaciteit tunnel, trappen en liften
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Transfercapaciteit tunnel, trappen en liften
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Stap 1. Huidige situatie van de knoop
Transfercapaciteit tunnel, trappen en liften
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Ombouw Hoekse lijn tot regionale 
trein/metroverbinding 

Station Kethel?

Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Regionale ontwikkelingen

4-sporigheid
Variant D

IC haltering in PHS

Ontwikkeling 
Merwe-
vierhavens

Schieveste 
ontwikkeling

Electrische bus 
terminal?

Ontwikkeling 
fietssnelweg

Mogelijke 
nieuwe brug 
Rotterdam Zuid

+ 1228-5000 
woningen

Plannen HOV Lijn 
Zoeteremeer – vliegveld RTHA 
– Schiedam Centrum

Ontwikkelings analyse kaart 
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Ombouw 

Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Schatting toename reizigers

Schiedam heeft, liggend aan de 
oude Lijn op het kruispunt met 
de Hoekse lijn een belangrijke 
netwerkfunctie in de verbinding 
tussen OV en de gebieden 

Basis
Water

water
ov_haltes

Metro
Tram
Bus
Veerboot
FIETSnetwerk

shape_counter
METRO
TRAM
BUS
BOAT
Spoorvakken
Ruimte_Ruimte_WFS:Stedenbaanp

Legenda
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Basis
Water

water
ov_haltes

Metro
Tram
Bus
Veerboot
FIETSnetwerk

shape_counter
METRO
TRAM
BUS
BOAT
Spoorvakken
Ruimte_Ruimte_WFS:Stedenbaanp

Legenda

Voorne-Putten

Maassluis

Hoek van Holland

Rozenburg

Schiedam Centrum als OV-
knooppunt voor Rotterdam West, 
de Waterweggemeenten, Pernis, 
Hoogvliet, Rozenburg en Voorne-
Putten. Op Schiedam Centrum 
wordt de trein verknoopt met de 
Rotterdamse oost-west-metrolijn 
(lijn ABC), waaraan belangrijke 
bestemmingen liggen, zoals het 
Erasmus MC. (Directeurenoverleg 
4-sporig gebruik Schiedam (variant D))

Rotterdam West

Pernis

Hoogvliet

Delft

Invloedsgebied OV van knooppunt 
Schiedam. Het invloedsgebied is 
bepaald aan de hand van 
Google Maps; Wie maakt gebruik 
van station Schiedam in zijn deur 
tot deur reis?

Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Schatting toename reizigers
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Legend

Gebouwen

Water

Aantal toegevoegde huishoudens WLO scenario (2010-2040)_Hoog
-255,000000 - 0,000000

0,000001 - 500,000000

500,000001 - 1000,000000

1000,000001 - 2000,000000

2000,000001 - 3108,000000

Legend

Gebouwen

Water

Aantal toegevoegde huishoudens WLO scenario (2010-2040)_Hoog
-255,000000 - 0,000000

0,000001 - 500,000000

500,000001 - 1000,000000

1000,000001 - 2000,000000

2000,000001 - 3108,000000

2010: 213.500
2040: 267.500

2010: 165.400
2040: 185.400

+  1000-2000

+2000-3000

+ 54.000 
huishoudens

+20.000 
banen

2040 (0 scenario): Groei 
volgens WLO-scenario 
hoog

Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Schatting toename reizigers

Kaart door Vereniging Deltametropool

-255 - 0 -255 - 0

+0-500

+0-500

+0-500
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plancap_2017_2024_hov
aantal woningen

1

10

1.000

Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Schatting toename aantal reizigers

2040 (0 scenario): Groei 
volgens WLO-scenario hoog

Aantal woningen

In de verstedelijkingsagenda 
wordt ingezet op samenhangende 
verstedelijking en hoogwaardig OV 
langs Oude Lijn. Voor Schiedam wordt 
met name ingezet op Schieveste en 
Merwe4havengebied.

+ 1208 harde 
plannen (2030)

+ 5000 zacht
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Bron: Halmar Kranenburg (RET)

Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Huidig gebruik
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Stap 2. Transfercapaciteit en faciliteiten
Schatting toename aantal reizigers

bron: vereniging Deltametropool: bewerking k+B
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0‐scenario Rijnmondhub Schiedamstad

trein 30.000 35.000 31.000
100 117 103

metro 31.000 38.000 34.000

100 123 110

Scenario 2040
BIJ WLO HOOG

bron: vereniging Deltametropool
WLO Hoog

Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Service en faciliteiten

bron: vereniging Deltametropool
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Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Service en faciliteiten

bron: NS website (geraadpleegd 21-5-2018)
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22.413  in-uit treinreizigers

563 563

48 93 25
0
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GEBRUIK CAPACITEIT

3 44
105
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1495
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Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Ketenvoorzieningen 2018

Bron: NS Stations 2015 (Bewerking K+B)
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30.596 in-uit treinreizigers

927 927

54 79 153
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3 44
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Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Ketenvoorzieningen 2040

Bestaande capaciteit: 
betere benutting

Bron: Bewerking K+B
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1644 2362

49 178
2423

123 632

9540

4681

+ 1500 woningen

+ 30.000 m2

+ 36.000 m2
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35000
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Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Verstedelijking stationsgebied 2040
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Bron: Bewerking K+B

Stap 3. Bepalen toekomstige gap
GAP ketenvoorzieningen: 2,2 voetbalvelden
GAP verstedelijking: 18 voetbalvelden

WONEN
192 verdiepingen WERKEN

102 verdiepingen

FIETSEN

FIETSEN

K+R

OV-FIETS

P+R

K+R

FIETSEN

DEELAUTO’S

Voetbalvelden aan ketenvoorzieningen
2040: 4,3
GAP ten opzichte van 2018: 2,2

VOORZIENINGEN
109 verdiepingen

Basis

Water

water

ov_haltes

Metro

Tram

Bus

Veerboot

FIETSnetwerk

shape_counter

METRO

TRAM

BUS

BOAT

Spoorvakken

Ruimte_Ruimte_WFS:Stedenbaanplus_traject

Legenda
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Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Versterking infrastructuur voor fiets

1.912.500 fietsen
28.602 e-bikes

Fiets is sowieso kansrijk voor Schiedam, de Zuidvleugel 

loopt nog achter op het vlak van regionale bereikbaarheid 

per fiets. Met de e-fiets is een straal van 15km prima 

haalbaar. ‘In het MIRT-onderzoek hebben we gevonden 

dat de bereikbaarheid van banen per openbaar vervoer 

met de fiets als voortransportmiddel gemiddeld 50% 

hoger ligt met uitschieters tot 100% en zelfs 2-3x zo groot 

is als de fiets ook als natransportmiddel wordt gebruikt.’

15 minuten fietsen met 25 km/u (e-bike)= 6 km
15 minuten fietsen met 14 km/u (normaal) = 1,5 km
16% van inwoners heeft e-bike
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Stap 3. Bepalen toekomstige gap
Vermindering gebruik auto

75.000 auto’s
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Diagnose: Belang van soepel 
en overzichtelijk 
overstappen
Betrouwbaarheid, veiligheid, gemak, comfort, prettig 
wachten

Station als schakel in een 
netwerk van fiets- en 
voetgangersroutes 
Lokale barrieres opheffen en station goed aansluiten op 
omgeving en lokale en regionale netwerken

1 

2 

3 

4 

Ruimtelijke kwaliteit 
station en omgeving
Leesbaarheid, beleving, herkenbaarheid en inpassing van 
station en openbare ruimte

Multifunctioneel 
Programma 
Station en omgeving
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
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AANSLUITING STATION EN OMLIGGEND 
GEBIED
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Karakterisering station 
Direct invloedsgebied

Overschie

Rotterdam West

MW4 Havens

Spaanse polder

1500 m

1500 m
10 minuten fietsen
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Karakterisering station 
Fietsroutes en stallingen

1500 m
10 minuten fietsen
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Schieroute

Nieuwland

Integratie station en stad  
Lange lijnen versterken

Vergroten bereik door lange lijnen in 
fietsnetwerk richting station te versterken

4

6

71

2

Overschie

3

Rotterdam West

MW4 Havens

5

Spaanse polder
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Integratie station en stad 
Kansen in netwerkverbetering

1

5

3

3
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Karakterisering station 
Potentieel bereik

Overschie

Rotterdam West

MW4 Havens

Spaanse polder

Potentie
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Integratie station en stad 
Kansen in netwerkverbetering
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Integratie station en stad 
Kansen in netwerkverbetering

Schieroute
MW4 - Spaansepolder 
- Overschie
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Fietsenstalling Utrecht

+ openbare toiletten
+ luchtpompen
+ informatiepanelen met real-time  
 info over treinen en bussen 
+  fietsenwinkel
+ opslagkluisjes 
+  wacht/werkkamers 
+ douches
+ pakketophaalpunten

Integratie station en stad 
Comfortabele overstap trein-fiets

Ondersteunende functies

Fietsenstalling Malmo, Zweden
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Integratie station en stad 
Open ruimte 
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Integratie station en stad 
Aanhelen fijnmazig stedelijk systeem

Aanhelen stadsdelen
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Integratie station en stad 
Introductie stationscarré

Samenhangende stelstel 
van (publieke) ruimtes 

Representatieve kant 
richting Schie

Door de toevoeging van een 
stationscarré, worden station en 
stad optimaal geintegreerd. Een 
samenhangend vormgegeven 
stelsel van (openbare ruimtes) 
geeft het gebied herkenbaarheid 
voor de reiziger. Iedere zijde van 
het carré vertegenwoordigt een 
functie met een toegevoegde 
waarde voor het geheel. De kade 
langs de Schie, de stationstunnel 
en de stationspleinen.
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Integratie station en stad  
Kansen voor stadsdistributie, logistiek en opslag

Bestaande ruimtes onder spoor 
inzetten voor programma

Eventueel onder snelweg
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Integratie station en stad  
Kansen voor stadsdistributie, logistiek en opslag
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Integratie station en stad 
Huidige situatie
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Integratie station en stad 
Huidige situatie - Analyse maaiveld, zonder bovengrondse infrastructuur

Stationscarré

Wat als je alleen het maaiveld in beeld brengt 
in het stationsgebied? De bovenliggende 
infrastructuur (weg en spoor) geeft kansen om op 
maaiveld niveau nieuwe (fiets) verbindingen te 
maken. 

Dit raamwerk vormt de basis voor een goede 
integratie van de toekomstige ontwikkeling van 
Schieveste. Op dit moment ligt het gebied namelijk 
geisoleerd (zo is er één tunnel richting Spaanse 
Polder).

Toevoeging van programma is dus één kant van 
de medaille om Schieveste een levendig stuk stad 
te maken, de andere is verdere integratie met het 
omliggende gebied.
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Integratie station en stad 
Illustratie verdichtingsmogelijkheden

Op de lange 
termijn is het 
tevens interessant 
om onder de A20 
programma toe 
te voegen, voor 
verdere integratie 
tussen binnenstad, 
Schieveste en 
Spaanse Polder

In bestaande ruimtes 
(parkeergarages) onder het 
spoor en busstation liggen 
mogelijkheden voor nieuw 
programma welke bijdragen aan 
zowel een goed functionerende 
OV Knoop als een levendig stuk 
stad.

Binnen het raamwerk liggen er in 
Schieveste mogelijkheden om sterk te 
verdichten naar een gemixt stedelijk milieu
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief 2040- Maaiveld situatie

Langs het stationscarré wordt 
programma geordend, welke 
zowel voor stad als OV-knoop een 
bijdrage zijn. In de stationstunnel 
krijgt programma een helder front 
en uitlijning. In het volgende deel 
transformatie Station wordt dit 
preciezer uiteengezet. Een directe 
doorbraak richting Schie bevordert 
de integratie verder. 
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief 2040
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief, Maaiveld
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief

Huidige situatie
Stationsplein Zuid
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief, Stationscarré
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief, Stationscarré

Doorbraak naar Schie

Houten vlak onder infrastructuurbundel
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Integratie station en stad 
Illustratie stedenbouwkundig toekomstperspectief, Stationscarré

Stationsplein Noord
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TRANSFORMATIE STATION
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Opgave station 
Stationscarré
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Stationsconcept 2018
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0 scenario toekomstperspectief
0 scenario - fase 0
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0 scenario toekomstperspectief
0 scenario - fase 1
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0 scenario toekomstperspectief
0 scenario - fase 2
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Mobiliteit: nieuwe aanbieders
Variant D

Alternatief toekomstperspectief
Nieuwe programma’s
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Alternatief toekomstperspectief
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Alternatief toekomstperspectief
Reizigersmachine
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Alternatief toekomstperspectief
Reizigersmachine
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Alternatief toekomstperspectief 
Publieke Mobiliteitskathedraal
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Alternatief toekomstperspectief 
Publieke Mobiliteitskathedraal



215 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN Ontwerpend onderzoek over het functioneren en de positie van knooppunten in het kader van Toekomstbeeld OV 2040



Colofon

Ontwerpend onderzoek: 
Karres+Brands en Civic Architects 

Met medewerking van:
Vereniging Deltametropool

Studio Bereikbaar

In opdracht van:
College van Rijksadviseurs

Toekomstbeeld OV
Gemeente Schiedam

Met medewerking van:
MRDH

Provincie Zuid-Holland
RET

NS Reizigers en Stations
ProRail

Bureau Spoorbouwmeester

Toekomstbeeld OV 2040 
colofon


