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Geachte heer Aarnink,  

Aanleiding: Ontwerpend Onderzoek Keten en Knooppunten Toekomstbeeld OV 
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. Binnen deze visie worden een aantal thema’s 
beschreven waarbinnen de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer 
naar voren komt. Daarbij is het uitgangspunt dat het OV steeds meer onderdeel gaat worden 
van de bredere mobiliteitsketens, waar ook bijvoorbeeld de fiets en automobiliteit een rol in 
spelen. Deze nieuwe mobiliteitsketen zullen samen met autonome ontwikkelingen op het 
gebied van verstedelijking en mobiliteit een impact hebben op het toekomstig functioneren 
van knooppunten (treinstations en andere overstappunten) waar de verschillende vormen van 
vervoer samenkomen.  

Om de mogelijke impact hiervan op knooppunten inzichtelijk te maken en een idee te vormen 
van de ruimtelijke kansen en opgaven voor deze plekken in de toekomst, heeft het College 
van Rijksadviseurs in samenwerking met de directie Openbaar Vervoer en Spoor van het 
ministerie voor IenW, een ontwerpend onderzoek opgestart naar de toekomst van het 
openbaarvervoerssysteem en haar knooppunten in relatie tot de lokale en regionale stedelijke 
dynamiek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op drie totaal verschillende locaties: 
knooppunt Schiedam Centrum als middelgroot station in een stedelijk gebied, Knooppunt 
Busstation Terneuzen als regionaal busstation, en knooppunt Eijsden als klein station in een 
internationale stedelijke regio. Per locatie is een ontwerpbureau gevraagd om middels 
verschillende scenario’s de kansen en opgaven voor 2040 inzichtelijk te maken. Daarbij is 
nauw samengewerkt met vertegenwoordigers vanuit de werkstroom Ketens en Knooppunten, 
gemeente, provincie en vervoerders. 
 
Dit document dient als input voor de verdere ontwikkeling van het Toekomstbeeld OV 2040 
en beschrijft de meer algemene observaties en bevindingen voortkomende uit het ontwerpend 
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onderzoek op de drie locaties. Daarnaast is het gebaseerd op eerdere projecten van het 
College van Rijksadviseurs waaronder het Loket Knooppunten1 en Panorama Nederland.2  
 
Algemene uitgangspunten 
Multimodale knooppunten zijn de best bereikbare plekken van het land, ze verbinden dorp, 
stad en regio, en zijn te bereiken met verschillende vervoermiddelen. Dat maakt 
stationsgebieden tot dé plekken waar infrastructuur en stedenbouw elkaar kunnen 
bevruchten. Niet ieder knooppunt is echter hetzelfde. De een ligt in een dorpse omgeving, 
terwijl de ander midden in het centrum van een grote stad is gesitueerd, en weer een ander 
ontsluit juist een bedrijventerrein. Deze hiërarchie en diversiteit is waardevol en maakt het 
mogelijk dat OV-structuren als ruggengraat van een regio kunnen functioneren. Zowel 
regionale busstations als hoogstedelijke intercitystations zijn in hun omgeving de meest 
multimodale plekken: je kunt uit verschillende vervoermiddelen kiezen en dragen daarom bij 
aan het vergroten van de keuzevrijheid. Bij het werken aan knooppunten is het dan ook van 
belang dat er voldoende inzicht is in het functioneren van zowel de (potentiele) 
vervoerswaarde van het knooppunt – ook wel de knoopwaarde genoemd – als de stedelijke 
omgeving en (potentiele)ruimtelijke kwaliteit van de plek – ook wel de plaatswaarde 
genoemd. Wij adviseren daarom om van deze knooppunten, behalve efficiënte 
overstapmachines, vooral ook aantrekkelijke plekken te maken waar mensen graag werken, 
verblijven, afspreken, wonen of recreëren. Het helpt daarbij om verstedelijking rond de OV-
hoofdstructuur van een regio te concentreren, zodat het openbaar vervoer wordt versterkt en 
de keuzevrijheid voor mensen om hun dagelijks leven ruimtelijk te organiseren, wordt 
vergroot.  
 
Observaties en bevindingen 
Naast bovenstaande meer algemene uitgangspunt met betrekking tot de positie van 
knooppunten binnen het Toekomstbeeld OV, adviseren wij specifiek aandacht te besteden aan 
de volgende punten: 
 
• Werk samen en deel 

Als het gaat om knooppunten, dan is er nooit één eindverantwoordelijke. Verschillende 
stakeholders zijn voor onderdelen verantwoordelijk. Zorg daarom dat alle betrokken 
partijen aan tafel zitten en dat relevante kennis en informatie met betrekking tot 
verstedelijking en mobiliteit direct beschikbaar is. Hierdoor kan een open gesprek worden 
gevoerd over de toekomst van het desbetreffende knooppunt. Met name informatie over 
de overstappers tussen modaliteiten (reisbewegingen in de keten) blijkt ingewikkeld te 
leveren, maar is van belang om een beeld te krijgen van het functioneren van het 
knooppunt, de relatie tussen de deelnetwerken en de herkomst en bestemming van de 
reizigers. 

                                                
1 Het Loket knooppunten is een programma van het College van Rijksadviseurs met als doel gemeenten en lokale partijen te 
helpen bij het verbeteren van hun stationsomgeving. Het programma liep van 2014 tot 2018 en heeft naast concreet advies 
per locatie geresulteerd in de publicatie ‘Naar een alzijdig station’. Meer informatie is te vinden op: 
www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten  

2 In Panorama Nederland schets het College van Rijksadviseurs een optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief voor 
de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen 
zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Meer informatie is te vinden op: 
www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten 
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• Benut ontwerpkracht  
(Stedenbouwkundig) ontwerpers zijn in staat om verschillende, op het eerste oog 
onsamenhangende opgaven en ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen en 
hiervoor meer dan één oplossing te bedenken. Door de ontwerper in een onafhankelijke 
positie te brengen wordt het proces tussen verschillende partijen het best bediend. 

 
• Ontdek het gemeenschappelijk verlangen en oordeel niet te snel 

Het helpt vaak om meerdere narratieve varianten of scenario’s te ontwikkelen en serieus 
te doordenken en te bespreken. Zo maak je bespreekbaar wat voorstelbare 
ontwikkelrichtingen zijn. Een overzicht van ‘wat we zouden kunnen willen’, zonder 
vooringenomenheid. Door het gezamenlijk bespreken van de varianten wordt inzicht en 
draagvlak verworven welke ontwikkelrichting het meest kansrijk en reëel is. 

 
• Maak een actuele analyse 

Maak een goede analyse van de plek die het knooppunt inneemt in het dorp/stad en de 
regio, want stedelijke patronen zijn sterk in beweging en oude hokjes en indelingen 
kloppen vaak niet meer. Betrek daarin zowel het fysieke als de sociaal-maatschappelijke 
positie van het knooppunt in haar omgeving.  
 

• Beschouw de plek in de ruimtelijke ontwikkeling van de regio [regionale 
plaatswaarde]  
Zorg voor een goed inzicht in de regionale verstedelijkingsdynamiek; is er spraken van 
krimp, sterke bevolkingsgroei, of juist stabilisatie? Kijk daarbij over (bestuurs)grenzen 
heen. In de context van grensgebieden is het noodzakelijk om ook inzicht te vergaren in 
de economische en geografische ontwikkelingen en plannen aan de andere zijde van de 
grens. De WLO-scenario’s zijn niet waterdicht, maar helpen om een beeld te vormen. 
Maak daarbij een overzicht van de geplande woon- en werklocaties. Dit vergroot het 
inzicht over de toekomstige vervoersvraag. Daarbij helpt het om publieke voorzieningen 
die grote stromen reizigers genereren, zoals onderwijs en ziekenhuizen, te koppelen aan 
hoogwaardig openbaar vervoer: een randvoorwaarde bij nieuwbouw. Onderzoek daarnaast 
hoe bij huidige locaties de koppeling verbeterd kan worden.  

 
• Beschouw de knoop in het regionale OV-netwerk [regionale knoopwaarde] 

Bekijk knooppunten in regionaal perspectief en maak vervolgens een afweging om tot de 
beste mobiliteitsmix te komen om gebieden bereikbaar en leefbaar te houden. Kijk daarbij 
niet alleen naar de kosten, maar neem ook sociaal-maatschappelijke argumenten mee in 
de afweging. Bepaal op die manier, wat regionaal de beste oplossing is voor hoogwaardig 
collectief vervoer. Zorg daarbij dat het regionale OV goed aanhaakt op het nationale 
netwerk.  
 

• Maak een veerkrachtig en robuust ruimtelijk ontwikkelkader  
Ontwikkel een heldere ruimtelijke hoofdstructuur voor het stationsgebied, die houvast 
biedt voor de ruimtelijke- en mobiliteitsontwikkelingen op korte en middellange termijn, 
maar die voldoende opties openhoudt voor de lange termijn. 

 
• Stel verblijfskwaliteit boven bereikbaarheid  

Een goed knooppunt is niet alleen een efficiënte overstapmachine, maar een levende plek 
in de stad of het buitengebied. Het moet dus alzijdig zijn ingebed en voorzien van 
bestemmingen en plekken met verblijfswaarde. Beschouw het knooppunt als een centrale 
plek in het weefsel en niet louter als een toegangspoort, want daarmee doe je zijn 
potentie te kort. Maak bereikbaarheid daarbij ondergeschikt aan verblijfskwaliteit. Het 
station is de plek waar iedereen voetganger wordt. Zorg dat de ruimtelijke inrichting 
daarop wordt ingericht.  
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• Stel voetganger en fietser centraal 

Leg nadruk op de ontsluiting voor het langzaam verkeer. Maak circuits voor voetgangers 
en fietsers, zo blijven knooppunten bereikbaar, toegankelijk en inclusief. Koppel dit waar 
mogelijk aan het verbeteren van de interwijkverbinding voor langzaam verkeer (goede 
doorwaadbaarheid van het spoortracé). Zorg daarnaast voor voldoende (bewaakte) 
fietsparkeerplekken en oplaadpunten voor de elektrische fiets.  
 

• Het plein waar de bus stopt 
De aanwezigheid van een busstation komt de verblijfskwaliteit van een knooppunt vaak 
niet ten goede. Dit geldt zowel voor op zichzelf staande busstations, als wanneer deze zijn 
gekoppeld aan een trein- of metrostation. Zorg ook hier dat knoop- en plaatswaarde altijd 
gekoppeld zijn en stel verblijfskwaliteit centraal. Een eilandperron is vaak een 
aantrekkelijk alternatief voor de asfaltvlakte. Minimaliseer daarnaast de impact van 
bufferende bussen op de verblijfskwaliteit van het stationsgebied.  

 
• Wees slim met smart  

Zelfrijdend en oproepbaar (MAAS) zijn in potentie interessant, maar vormen nog geen 
serieus alternatief op korte termijn. Zorg wel voor ruimte rondom een knooppunt om ook 
nieuwe vormen van mobiliteit te blijven faciliteren.  

 
• Soms is minder meer 

Het verbeteren van de plaatswaarde van een knooppunt beperkt zich niet tot het 
ontwikkelen van woningen of voorzieningen. Dit kan ook door het verbeteren van de 
openbare ruimte en verblijfskwaliteit door bijvoorbeeld tijdelijke voorzieningen. Zorg 
daarbij dat de inrichting van een knooppunt flexibel genoeg is om in te spelen op 
toekomstige ontwikkelingen.   

 
• Onderscheidende ontwikkeling 

Op sommige plekken is de stedelijke dynamiek laag of is zelfs spraken van krimp. Hierdoor 
staan voorzieningen vaak onder druk en is het lastig om de knoopwaarde en 
verblijfskwaliteit van een knooppunt te versterken. Vermijd concurrentie met andere 
gebieden zoals bijvoorbeeld de dorpskern, maar ga op zoek naar aanvullende kwaliteiten 
en functies. Dit kan bijvoorbeeld door een koppeling te maken met recreatiemogelijkheden 
of logistieke functies (bijv. fietsverhuur, pakket afhaalpunt, studie- of werkplekken) en een 
prettige verblijfskwaliteit. Beschouw het knooppunt daarbij altijd zowel als een vertrekpunt 
als een bestemming.  
 

Het College van Rijksadviseurs poogt met deze bespiegelingen richting te geven aan het 
Toekomstbeeld OV 2040 en meer specifiek aan het handelingsperspectief en de 
beleidsvorming rondom ketens en knooppunten. Ze gaat graag met u in gesprek over hoe 
deze aandachtspunten kunnen landen in het Toekomstbeeld OV 2040 en de Nationale 
Omgevingsvisie. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het College van Rijksadviseurs 
 
 
 

Daan Zandbelt 
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving – Infrastructuur en Verstedelijking  


