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1.Het duurzame idee in een notendop

In 2007 organiseren de Jonge Veranderaars voor de tweede keer de Innovatiecup: een 
wedstrijd om het beste idee ter verbetering van het openbaar vervoer (OV). Dit jaar is 
duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, het thema. Hierbij kan duurzaamheid 
gezien worden als alle ontwikkelingen die bijdragen aan een wereld die efficiënter, 
zuiniger en op lange termijn in balans omgaat met de aarde. 

Deze twee ingrediënten zijn voor ons aanleiding om de vraag te beantwoorden:
“Hoe kan de OV-sector zich profileren als spil in een duurzame maatschappij?”.

1.1. Aanleiding
De keuze voor het thema ‘duurzaamheid’ is niet vreemd in de huidige tijdgeest: 
duurzaamheid is HOT en de OV-sector moet haar duurzaamheidimago verdedigen.

Hoe duurzaam is de duurzaamheidtrend?
Duurzaam staat vol in de aandacht bij politici, ambtenaren, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. De tijd dat duurzaamheid een ‘geiten wollen sokken’ 
begrip was, is voorbij. Door een aantal ontwikkelingen en het feit dat de maatschappij 
zich meer bewust wordt van de invloed van haar eigen daden, is duurzaamheid een 
trend of misschien een wel een hype geworden. 
Dit is een positieve ontwikkeling. Echter, het onderwerp leeft slechts onder een beperkt 
deel van de bevolking en een nog beperkter deel heeft en handelt bewust naar 
(individuele) duurzame principes. Als duurzaamheid een hype blijkt, en dus weer voorbij 
gaat, kan niet duurzaam gehandeld worden.

Hoe houdbaar is het schone imago van OV?
Openbaar vervoer is schoon en duurzaam. Dit is het imago van het openbaar vervoer op 
dit moment. Iedereen verwacht dat een collectief systeem duurzamer is dan een 
individueel systeem (auto). Feitelijk bestaat het verschil in ‘schoonheid’ daar waar 
voertuigen bewegen: daar waren elektrische treinen bewegen, zijn zij schoner dan 
wegverkeer. 
Echter, een groot deel van de gebruikte stroom komt uit centrales die elektriciteit uit 
fossiele brandstoffen opwekken. Wat dat betreft is de totale vervuilingbijdrage aan het 
milieu wellicht net zo groot als het wegverkeer. Hoe houdbaar is het schone imago van 
OV?

De opgave die wij uit de aanleiding destilleren, is tweeledig:
- Collectieve kenmerken van duurzaamheid moeten voor reizigers individuele 

wensen vervullen;
- Het openbaar vervoer moet duurzamer worden dan het wegverkeer.
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1.2. Idee: OV als welzijnsspil in een duurzame samenleving
De OV-sector heeft zoveel invloed op het verplaatsingspatroon van individuen in de 
maatschappij en op locaties waar individuen activiteiten verrichten, dat je kunt stellen 
dat ze in spil in de maatschappij zijn. Bovendien heeft de sector een aantal 
eigenschappen waardoor ze een belangrijkere vervoeraanbieder kan zijn in de 
duurzame verplaatsingsketen.
Het betrekken van streven naar optimaal welzijn van individuen in de maatschappij is 
de kern van het idee. Verbetering van het welzijn van mensen (in de zin van luxe-
voorzieningen en gemak in tijd) is één van de kerncompetenties, één van de 
belangrijkste krachten van de OV-sector. Met welzijn wordt een nieuwe dimensie 
toegevoegd aan het begrip duurzaamheid en wordt duurzaamheid meer ingebed in de 
maatschappij. 

Hieronder staat waarom de OV-sector de spil kan zijn in een duurzame maatschappij 
door welzijn van de mens te faciliteren, vanuit twee benaderingen:

- welzijn voor de reiziger
- welzijn voor de omgeving

1. Welzijn voor de reiziger geeft Nederland duurzame mobiliteit
Het merendeel van de individuen in onze maatschappij maakt haar verplaatsingskeuzes 
primair op basis van maximale reistijd en gemak. Voor een heel klein deel van de 
individuen speelt ‘een beter milieu’ ook mee. Dit gecombineerd met de constatering dat 
de maatschappij niet maakbaar is, zorgt ervoor dat ‘duurzame mobiliteit’ kenmerken in 
zich moet hebben die voor reizigers individuele wensen vervullen. Dit kan de sector 
goed.

In feite kan de OV-sector beschouwd worden als één grote chauffeursdienst die 
daarnaast ook de mogelijkheden hebben om te voorzien in de prettige aspecten van het 

NB: Uit de aanleiding komt nog een derde aandachtsgebieden voor de OV-sector 
naar voren: ook technisch zal de sector moeten verduurzamen. Ter volledigheid staat 
de doelstelling voor de OV-sector in dit blok beschreven. Het is echter geen 
onderdeel van het idee.

Techniek: Spoor en OV emissie-neutraal
Dit is noodzakelijk om schoner te worden dan het wegverkeer. OV onderscheidt zich 
ten opzichte van wegverkeer door de grote volumes die één beweging worden 
verplaatst, zowel tonnen als personen. Door het aantal personen per vervoermiddel 
te vergroten en tegelijkertijd de uitstoot van schadelijke stoffen ten gevolge van de 
beweging te beperken, kunnen spoor en OV uiteindelijk mogelijk emissie-neutraal 
worden. Daarmee blijf je op zijn minst als sector bij bij de ontwikkelingen in de auto-
industrie.
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leven: goed eten en drinken, relaxen, contact met bekenden (en onbekenden). Dit ‘an 
sich’ is geen nieuwe constatering: stations worden als terminals ingericht waarbij 
verblijven één van de kernaspecten is.

Twee kansen worden echter nog onvoldoende aangegrepen:
- Optimalisering van de keten: natransport blijft een heikel punt voor iedere 

potentiële en bestaande treinreiziger. De bus is lang niet altijd het ideale 
natransportmiddel, terwijl de afstand om te lopen te lang is. OV-Fiets is een 
enorme vooruitgang. Als op alle stations fietsen beschikbaar zijn, is een deel van 
het probleem ondervangen. Maar een OV-Fiets is niet voor dagelijks gebruik 
bedoeld en lang niet iedereen is tevreden met het comfort van een OV-Fiets.

- Gebruik de groeiende massa voor luxe onderweg: Juist op afstanden van meer 
dan 50 kilometer is de trein in tijd concurrerend met de auto. Vanaf deze afstand 
wordt het ook aantrekkelijk om gedurende de reis van extra luxe te genieten. 
Bijvoorbeeld door in 6-delige dubbeldekkers één verdieping voorzien van een 
goede koffiebar.

2. Welzijn voor de omgeving van OV maakt de maatschappij onbewust 
duurzaam 

Redenerend vanuit het streven om als OV-sector de spil te vormen in een duurzame 
maatschappij is echter wel een verbreding nodig: OV is niet alleen aanwezig voor 
reizigers, maar heeft ook een behoorlijk ruimtebeslag. Dit geldt vooral voor de 
spoorwegen:

- Spoorwegen zijn zichtbaar aanwezig in het landschap en vormen al snel een 
barrière in het dagelijks activiteiten- en verplaatsingspatroon van mensen.

- Stations hebben een belangrijke functie in het functioneren van 
(actitiviteiten)locaties. Zij hebben een netwerkwaarde (zijn 
vervoerknooppunten), locatiewaarde (er is een zekere hoeveelheid herkomsten 
en bestemming in de directe nabijheid van een station) en ontmoetingswaarde 
(de locatie op zichzelf heeft één of meerdere doelgroepen) (Bertolini). 

Deze constatering kan zowel positief als negatief uitwerken. De OV-sector zal hierop 
moet anticiperen en kan dit ook. Sterker nog, voor de spoorwegen is het een niet te 
missen kans om als spil in een duurzame maatschappij te fungeren. Ook hierin speelt 
welzijn een kernrol.

De OV-sector kan de volgende twee kansen aangrijpen:
- Vergroting ontmoetings- en verblijfswaarde van het station: Veel stations in 

Nederland, met uitzondering van de OV-terminals en enkele middelgrote 
stations, fungeren vooral als vervoerknopen. Dit is vreemd gezien de centrale 
positie die een station in een stad of dorp heeft: mensen komen elkaar tegen op 
stations, omdat verplaatsingen tussen activiteiten van individuen elkaar op 
stations kruisen. Echter, het toenemende aantal activiteiten op een dag, 
gecombineerd met de stabiele hoeveelheid reistijd die een individu per dag wil 
besteden en de toenemende wens naar sociale interactie, geven stations een 
unieke kans.

- Opheffen barrièrewerking: Daar waar geen stations zijn, heeft een spoorlijn 
geen functie voor haar omgeving. Door spoorlijnen bij grote periodieke 
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renovatie net iets anders te positioneren (in hoogte/diepte, door andere vormen 
van geluidwering) in het landschap, wordt een negatieve associatie en worden 
negatieve gevolgen van de aanwezigheid en gebruik van het spoor weggenomen.

1.3. Leeswijzer
In de hierna volgende hoofdstukken wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de 
aanleiding en de hoofdgedachte (hoofdstuk 2), ‘welzijn voor de reiziger’ (hoofdstuk 3) 
en welzijn voor de omgeving (hoofdstuk 4). Tot slot worden enkele activiteiten 
beschreven die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en worden randvoorwaarden 
geschetst (hoofdstuk 5).

2.Waarom deze koers?
In deze paragraaf staat een toelichting op de twee vraagstukken uit de aanleiding.

2.1. Hoe duurzaam is de duurzaamheidtrend?
Een toenemend aantal bedrijven heeft een bedrijfsstrategie ontwikkeld met betrekking 
op duurzaamheid. De Nederlandse overheid is bezig met een nationale 
duurzaamheidsstrategie en de Europese Unie presenteerd in juni 2001 een Europese 
duurzaamheidsstrategie als uitvloeisel van de UNCED-Conferentie in Rio de Janeiro in 
1993 (VNO-NCM, Verder met markt, mens, milieu).
Ook is duurzaamheid steeds belangrijker aan het worden in het handelen van de 
individuele mens. Fair trade producten zijn in, het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen voor alledaagse dingen is in opkomst, maar in hoeverre is dit een tijdelijke 
trend? Mensen willen wel duurzaam zijn, maar zijn niet bereid om hun comfort en luxe 
op te geven. Ze willen best een zuinigere/hybride auto rijden, maar deze moet dan wel 
aan dezelfde wensen voldoen als een onzuinige auto.
Ook voor bedrijven geldt dat duurzaam ondernemen niet kan worden bereikt als een 
bedrijf niet in al zijn geledingen, van werknemer tot management, zich volledig bewust 
is van de missie om duurzaam te ondernemen (VNO-NCM, Verder met markt, mens, 
milieu).

Mindteaser: Organisaties en duurzaamheid
(gebaseerd op "Het Doel" van Eliyahu Goldratt)
Onze maatschappij kenmerkt zich door een hoge mate van organisatie. Hoe organisaties 
werken en wat organisaties drijft heeft een grote invloed op hoe aan duurzaamheid 
vorm en invulling wordt gegeven in onze maatschappij. 

Organisaties zijn virtuele entiteiten, ze bestaan niet echt maar bij de gratie van de 
mensen die er van deel uitmaken. De hiërarchische structuur van organisaties zorgt 
ervoor dat de primaire doelstelling via diverse bestuurlijke lagen uiteindelijk door de 
uitvoerende laag wordt gerealiseerd. 

Het primaire doel van organisaties is zichzelf in stand te houden. Commerciële 
organisaties doen dit door te zorgen dat ze winst maken, non-profit organisaties doen 
dit door de opgelegde doelstellingen te realiseren.
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Voor commerciële organisaties geld dat naast een focus op rendabele productie het 
verwerven en behouden van klanten noodzakelijk is voor het voortbestaan. Hiertoe is 
een goed imago belangrijk. Het imago is het beeld dat ‘de buitenwereld’ heeft van de 
organisatie: welk beeld leeft er over zijn core business, de kwaliteit van de producten en 
wat de kenmerkende speerpunten zijn. Een focus op duurzaamheid kan onderdeel 
uitmaken van het imago. Duurzaamheid is een fenomeen dat bij de huidige tijdgeest 
past en niet te negeren is: dergelijke trends negeren kan ten koste gaan van de 
concurrentiepositie, doordat de productontwikkeling achter blijft bij wat de tijdgeest en 
dus de markt vraagt.

Voor de non-profit organisaties is er een soortgelijke reden om duurzaam gedrag te 
vertonen. Verenigingen zijn verantwoording verschuldigd aan hun leden. Dit is 
vergelijkbaar met het imago-aspect van commerciële organisaties. Als leden uitwijken 
naar een andere vereniging omdat die duurzamer gedrag vertonen, is dit een bedreiging 
van het voortbestaan van de vereniging en daardoor een stimulans om ook duurzamer 
gedrag te vertonen. Ook voor andere non-profit organisatievormen geldt dat op dit 
moment duurzaamheid voornamelijk een kwestie is van imago.

2.2. Hoe houdbaar is het schone imago van OV?
De OV-sector is een sector die geassocieerd wordt met duurzaamheid. Iedereen 
verwacht dat een collectief systeem duurzamer is dan een individueel systeem (auto). 
Maar in hoeverre is de OV-sector echt duurzaam? Is het feit dat het gaat om een 
collectief systeem de enige reden dat het gezien kan worden als een meer duurzaam 
systeem dan de auto? Is de OV-sector er nu nog wel op gericht om duurzaam te zijn of 
is het imago wat ze hebben voor hen geen aanleiding om verder te denken over 
duurzaamheid?

In het personenvervoer per spoor zien we de 
laatste tijd een kentering. Deze sector wil zich 
meer profileren als een duurzame sector. NS 
geeft met reclameborden in de trein aan hoe 
duurzaam ze zijn. Toch merkt de reiziger hier 
verder weinig van: de reiziger merkt niet of de 
trein nu duurzamer is dan 10 jaar geleden. De 
reiziger wordt zich wel bewust van de
duurzaamheid, maar een goede vergelijking 
kan hij/zij niet maken. Ook al bestaat de homo 
economicus niet, dan nog kan een duurzaam 
imago alleen duurzaam zijn als het zichtbaar 
wordt.

Het personenvervoer per bus loopt mee met de schoonste technieken, mede door de, op 
de schaal van Nederland, jaarlijkse aanbestedingen. Na iedere aanbesteding worden 
strengere normen voorgeschreven. Bovendien ontwikkelen busleveranciers hard mee. 
Wat juist verschilt met het personenvervoer per spoor, is dat een reiziger er niets van 
merkt: voor de reiziger blijft een bus een bus en wordt hij/zij er ook niet op gewezen 
hoe schoon deze bus is.
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Samen zijn bus en trein goed op weg, lijkt het. Als de spoorsector meer laat zien dat er 
een stijgende lijn zit in de ‘verduurzaming’ van de onderneming en de bussector aan 
reizigers laat zien wat ze qua milieu doen, blijft de OV-sector in elk geval gelijk oplopen 
met de ontwikkelingen in de auto-industrie. Vergelijkbaar met de busindustrie loopt de 
auto-industrie hard mee in het schoner maken van hun motoren. Hét onderscheidende 
element blijft dan ook de collectiviteit van personenvervoer. 

Tot slot, als we de focus op de OV-sector verwijden naar mobiliteit valt op dat nog wel 
iets te leren valt. Illustratief is de relatie Utrecht-Amsterdam. In verband met drukte op 
het spoor en om de filedruk op de A2 te verminderen, is de capaciteit van de spoorlijn 
verdubbeld. De spoorverdubbeling is nog maar net opgeleverd en de eerste 
zandlichamen zijn zichtbaar langs de A2: deze wordt verbreed van 2x2 naar 2x5 stroken. 
Het geld waarmee het gefinancierd wordt, komt voor beide project van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. Zijn beide investeringen duurzaam?

3.Duurzaamheid en de reiziger
Hoewel de wens er wel is, is het gros van de mensen niet bereid om principes aan te 
nemen en daarnaar te leven als er geen direct merkbaar voordeel voor hen in zit. Het 
individuele belang gaat, als zo vaak geconstateerd in de individualiserende maatschappij, 
voor op het collectieve belang. Een duurzame samenleving begint bij jezelf is waar, 
maar daarvoor zullen andere condities geschapen moeten worden, waardoor het 
aantrekkelijk wordt om je eigen bijdrage daarin te leveren.



Duurzaamheid = Welzijn:
OV is luxe en onbewust duurzaam 9

Wetenschappelijk intermezzo (uit Nederland Netwerkenland: Mobiliteitsmilieus, Luca 
Bertolini en Martin Dijst, Rotterdam, 2000, NAi):
Met betrekking tot reizigers zijn er eer aantal stabiele factoren:

- Gemiddelde reistijd per hoofd blijft 70 minuten per dag (aantal kilometers is 
toegenomen tot 40 per dag)

- Het reistijdaandeel per type verplaatsing blijft gelijk
- De gewenste reistijd in woon-werkverkeer ligt tussen de 30 en 45 minuten.

Toch zien we daarnaast een aantal factoren veranderen. De samenleving is 
beweeglijker geworden, mensen verhuizen vaker en de activiteitenpatronen zijn 
diverser geworden. Mensen voeren meer activiteiten uit in dezelfde tijd en een groot 
deel van de totale beschikbare tijd wordt buitenshuis doorgebracht.

De activiteiten moeten in tijd en ruimte meer op elkaar afgestemd worden. Er is te 
zien dat moderne transport en telecommunicatietechnologieën niet zozeer langer of 
niet reizen mogelijk maken, maar juist de actieradius vergroten (Michot). 

Er ontwikkelt zich een netwerksamenleving waarin, gedragen door transport- en 
communicatienetwerken, interactienetwerken tussen personen, bedrijven en 
instellingen steeds belangrijker worden voor de ruimtelijke ontwikkelingen.

Er is te zien dat face-to-face-communicatie een onvervangbare, eerder toe- dan 
afnemende waarde behoudt voor veel menselijke activiteiten, ondanks alle 
mogelijkheden van telecomunnicatie (Asscher).
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Eén van de voordelen van de auto, welke het tot nu toe niet wint van het openbaar 
vervoer, is zekerheid over het zitten in een comfortabel voertuig. Reistijd is van minder 
belang als de omgeving waarin de reistijd wordt doorgebracht prettig is. De trein wordt 
als een prettig vervoermiddel gezien als:

- de verbinding betrouwbaar en frequent is – hoewel hier nog een wereld te 
winnen is, staan de neuzen de goede kant op en wordt hier hard aan gewerkt, 
vooral als het gaat om frequentie;

- aansluitingen op andere treinen beperkt, kort en comfortabel zijn – door hogere 
frequenties, betrouwbare treindiensten en hogere kwaliteit van de stations 
(verwarmde wachtruimtes, café, vergader/overlegruimtes) kan hierin worden 
voorzien;

- de weg naar en van de trein naadloos, betrouwbaar en frequent plaats kan 
vinden.

Het laatste punt is nog de grootste uitdaging. Busvervoer is voor de korte afstanden 
rond het station te tijdrovend door langere wachttijden en nooit voldoende hoge 
frequenties. Op dit moment zijn er goede voorbeelden hoe dit probleem aangepakt kan 
worden, maar er zijn nog goede mogelijkheden voor verbetering.

Als we het hebben over de reiziger dan 
hebben we het eigenlijk over een 
heleboel verschillende mensen die 
mobiliteit verschillend ervaren 
(RWS/AVV 2002). Zo zijn er de 
‘doelgerichten’ die mobiliteit zien als 
een functioneel middel om van A naar 
B te komen. 

Een andere groep zijn de 
‘prestatiegerichten’, die mobiliteit 
koppelen aan de mogelijkheid om te 
gaan en staan waar en wanneer men 
wil. ‘Bewusten’ zijn reizigers die 
mobiliteit zien als een doel op zich. Twee andere groepen zijn de ‘genieters’, die 
mobiliteit zien als de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden, en de 
‘berusters’, die mobiliteit zien als een noodzakelijk kwaad.

Aangezien er zeer veel verschillende reizigers zijn en de maatschappij steeds meer op 
het individu gericht is, is het belangrijk dat de reiziger als individu geprikkeld wordt om 
op een duurzame manier te gaan reizen.

Er is een trend gaande waarbij duurzaamheid steeds hipper wordt. Duurzaamheid wordt 
niet meer gelinkt aan geiten wollen sokken. De reiziger moet dit dan ook op deze 
manier ervaren. De verschillende soorten reizigers moeten op een hippe, makkelijke 
manier duurzaam kunnen reizen.
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Praktijkvoorbeelden 
Verkeer met mij is een programma dat is opgezet in België. Het uitgangspunt is dat 
iemand die op een duurzame manier reist (bv. fietst/loopt/OV/carpool) iemand anders 
overhaalt om dit gedurende een werkweek ook te doen.
Carpoolers, fietsers, wandelaar, trein- tram en busgebruiken spreken hun collega’s, 
vrienden, familie, kennissen aan om als duo deel te nemen aan de verkeer met mij 
gedurende een werkweek. Door verkeer met mij kunnen autorijders door de motivatie 
en stimulatie van een bekende een alternatieve vervoerswijze ontdekken. Elk duo komt 
in aanmerking voor een aantal prijzen. 

Een ander praktijkvoorbeeld is de OV-Fiets, deze heeft laten zien dat door altijd een 
vervoermiddel ter beschikking te hebben een drempel weggenomen wordt.

Actie 1: elektrische auto’s voor natransport
Vooral op de eindbestemming, daar waar je geen eigen vervoermiddel hebt, ervaart een 
reiziger een probleem. De oplossing is het actief benaderen en samenwerken met 
bestemmingen in de directe omgeving (tot 2 kilometer) van een bestaand, maar ook 
nog te bouwen station. 

Sluit een overeenkomst waarin bedrijven elektrische auto’s 
afnemen waarmee reizigers van de trein naar hun bestemming 
gereden kunnen worden. Hiervoor kun je chauffeurs in dienst 
nemen, je kunt het systeem automatisch maken en je kunt een 
vorm van Van-pooling toepassen. Dit is vooral goed toepasbaar 
op kleine stations waar voorzieningen als horeca niet renderend 
zijn.

Actie 2: luxe creëren in de trein
Gebruik het feit dat OV collectief vervoer is, als punt om luxe te creëren voor de 
individuele reiziger. Doordat er collectief vervoerd wordt, kan er bij grote, lange treinen 
een gedeelte van de trein ingericht worden als koffiebar. Maar er kan ook gedacht 
worden aan een ruimte om te internetten, te gamen, te relaxen, etc. Aangezien de 
reiziger graag luxe wil, zal deze ook bereid zijn om hier meer voor te betalen, waardoor 
dit op een rendabele manier gerealiseerd kan worden.



Duurzaamheid = Welzijn:
OV is luxe en onbewust duurzaam 12

4.Duurzaamheid in OV-omgeving

Invalshoek
Enerzijds wordt de stationsomgeving, vaak gesitueerd op een locatie die bol staat van 
activiteiten of tenminste bol kán staan van activiteit onvoldoende benut om de behoefte 
aan ontmoetingen tussen mensen te faciliteren. Niet alleen commerciële ruimtes, maar 
ook een prettige buitenruimte leiden tot meer gebruik van de trein.

Anderzijds kan de spooromgeving veranderd worden (zowel station als traject), van een 
barrière in een toevoeging aan de leefomgeving of het landschap. Weerstand tegen 
nieuwe infrastructuur wordt omgezet in het benutten van kansen voor de gebruikers 
van de omgeving (bewoners en bezoekers op de eerste plaats, politiek op de tweede 
plaats).

Praktijkvoorbeeld: TramPlus Rotterdam
Het opheffen van barrières, of beter, het inpassen van openbaar vervoer in de 
landschappelijke of stedenbouwkundige situatie vindt plaats bij openbaar vervoer over 
straat (tram en bus). Zeker waar het gaat om de inpassing van een busbaan of 
(herpositionering) van een trambaan wordt veelal dezelfde aanpak gehanteerd. Behalve 
met de bekende LightRailvoorbeelden in Karlsruhe en diverse steden in Frankrijk, kan 
dit ook geïllustreerd worden met de wijze waarop TramPlus in Rotterdam gerealiseerd 
wordt: vooral de inpassing van tram 25 in Rotterdam Zuid is een uitstekend voorbeeld: 
de tram rijdt hier over de dijk langs oude bomen: de bomen zijn zowaar behouden!

Mindteaser: Emotie in ruimte
Na inrichting van openbaar ruimte wordt deze ruimte in gebruik genomen en ‘eigen 
gemaakt’ door de gebruikers ervan. De ruimte blijft openbaar, maar krijgt emotionele 
waarde: de waarde van een collectieve leefomgeving voor een groep individuen. De 
inrichting van ruimte heeft geld en grondstoffen gekost, maar er is ook leven 

Wetenschappelijk intermezzo (uit Nederland 
Netwerkenland: Mobiliteitsmilieus, Luca Bertolini en Martin 
Dijst, Rotterdam, 2000, NAi):
Redenerend vanuit het oogpunt van maatschappelijke 
integratie merkt Maarten Hajer naar aanleiding hiervan op 
dat een samenleving waar gelijke groepen en individuen 
zich steeds meer – door wil of dwang – ruimtelijk 
afzonderen, juist vraagt om fysieke gelegenheden waar 
mensen vreedzaam met anderen kunnen (leren) omgaan. 

De Franse Filosoof Foucault benoemt ‘heterotopia’s’.
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toegevoegd (groenstroken, begroeiing, bomen…). Dit alles wordt onderhouden door 
straatvegers en de plantsoenendiensten (voor dagelijks onderhoud) en door aannemers 
voor groot onderhoud. Tot zover allemaal bekend en op het oog nog niet direct een 
relatie met openbaar vervoer of de railsector.

Nederland is heel sterk in het aangrijpen van kansen, het integreren van ideeën als een 
maatregel genomen moet worden. De meest frequent voorkomende maatregel is het 
groot onderhoud van bestrating: eens in de 20 jaar zijn riolering en kabels aan 
vervanging toe. De reactie daarop is meestal een complete reconstructie van een straat 
of plein: de weg wordt van gevel tot gevel uitgegraven, oude bestrating en volgroeid 
groen (waaronder de bomen) worden vervangen door schitterende bestrating en jonge 
Beuken. Het resultaat is een compleet nieuwe straat die opnieuw in gebruik genomen en 
‘eigen gemaakt’ moet worden door de gebruikers ervan. De sfeer van de straat moet 
opnieuw opgebouwd worden, wat weer minstens vijf jaar duurt en waarschijnlijk een 
andere is dan vlak voor de opbreking. 

Ter inspiratie een paar voorbeelden uit de ruimtelijke ordening:

Goed: Fout:

De speelplaats links is door een buurtcentrum gebouwd. Zowel het buurtcentrum als de 
speelplaats zijn van de bewoners. Door het eigen initiatief wordt de speelplaats, en het 
parkje ernaast, gewaardeerd en veelvuldig gebruikt: het is van de bewoners. 
Op de speelplaats rechts staat een speeltoestel van de gemeente op een grasveldje van 
de gemeente. Dit wordt onderhouden door de gemeente. Het wordt weliswaar door 
kinderen gebruikt, de primaire eigenschap van een speelplaats, maar zal weer 
verdwijnen zodra de wijk kindarm wordt; in veel woonerfwijken (ook wel 
bloemkoolwijken genoemd) is dit aan de orde. 
In het linkse plaatje is een ontmoetingsplaats ontstaan. In het rechtse plaatje is een 
slechts een tijdelijke functionaliteit gecreëerd. 
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Goed: Fout:

 

De straat links is er één in Dresden Neustadt. Tien jaar geleden zag deze straat er 
fysiek hetzelfde uit, behalve dat kleur grotendeels ontbrak. De grootste overeenkomsten 
tussen toen en zijn door alle bewoners gewaarde woningen en door alle bewoners 
gewaarde straatleven. Na vele protesten zijn de woningen en straat alleen technisch 
verbeterd, maar is het karakter èn de functionaliteit behouden.

De wijk rechts is ontdaan van bomen en bestaat voor een deel uit een vlakte van wit 
zand. Het is een Nederlandse wijk in de Randstad die om volkshuisvestingsredenen 
deels geherstructureerd wordt. Helaas gaat dit in Nederland gepaard met het 
omploegen van het karakter van een wijk. Bovendien wordt door het herstructureren 
een deel van de bewoners gedwongen elders in de stad een woning te zoeken. In de 
praktijk blijken zowel de achterblijvende als de verhuisde bewoners op den duur 
tevreden te zijn met de nieuwe situatie. Maar de ontwikkeling van de wijk is teruggezet 
in de tijd, energie om de wijk ‘eigen’ te maken, is verloren gegaan.

Actie 1: Maak stationsomgevingen prettige omgevingen om te verblijven
Vergroting ontmoetings- en verblijfswaarde van het station: De kern is het beter 
benutten ontmoetingswaarde en verblijfswaarde van het station, vooral in de omgeving 
van het station. Op grote stations wordt dit overigens gedaan en ontstaat het ook min 
of meer vanzelf. In de jaren ’90 is een aantal stations zoals ’s Hertogenbosch en 
Amersfoort flink onder handen genomen: zowel het interieur, maar vooral ook de 
omgeving en specifiek het voorplein. Het voorplein biedt bij een uitstek een 
omgevingskwaliteit die de ontmoetingswaarde en verblijfswaarde verhoogt, nog 
ongeacht of je gebruik maakt van de trein. Bijkomend voordeel is dat de 
stationsomgeving in dat geval ook een prettige bestemming wordt. 

Het eindresultaat: de beperkte reistijd van het individu wordt meer per OV (trein) 
besteed, omdat een groter deel van de wens om mensen te ontmoeten op 
stationsomgevingen plaats vindt.

Echter, op de OV-terminals en enkele middelgrote stations na, fungeren de meeste 
stations nog vooral als vervoerknopen. Dit is vreemd gezien de centrale positie die een 
station in een stad of dorp heeft: mensen komen elkaar tegen op stations, omdat 
verplaatsingen tussen activiteiten van individuen elkaar op stations kruisen. Weliswaar 
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zijn er voldoende stations die niet meer dan een vervoerfunctie moeten verzorgen: een 
optimale schakel in de keten heeft dan de eerste prioriteit (zie ook hoofdstuk 3). Op een 
deel van de stations kan door het creëren van een goed plein (wel een fontein, geen 
stenen vlaktes met enkele jonge bomen en alleen verblijvende mensen bij heel mooi 
weer) en aansluiting zoeken met de bestaande omgeving voldoende zijn. 

Om dit idee te illustreren, hierbij een slecht en een goed voorbeeld uit de praktijk.

Slecht voorbeeld: Schiedam Centrum
- stationsomgeving is dicht bebouwd
- het plein staat scheef t.o.v. de route van en 

naar de binnenstad
- het plein wordt een stenen vlakte - alleen als 

de lucht blauw is, is het plein zonnig; 
- de pui van het station ziet er alleen op 

renderings statig uit; in werkelijkheid kijk je 
door stalen roosters heen en zie je een wir-war 
van het metro- en treinstation op de achtergrond 
met een paar logo’s en de naam van het station 
op de voorgrond.

Goed voorbeeld: Apeldoorn
- stationsomgeving centraal gesteld
- extra bestemmingen die gericht zijn op prettig 

verblijven toegevoegd
- stedenbouwkundig ontwerp stelt station centraal 

en verbindt op een logische manier de stad

Actie 2: Het prachtlandschap in de polder: 
Opheffen barrièrewerking: Daar waar geen stations zijn, heeft een spoorlijn geen functie 
voor haar omgeving. Het is de kunst om de negatieve gevolgen van de aanwezigheid en 
gebruik van het spoor weg te nemen. Dit kan onder meer door geluidwering toe te 
passen die lager is dan de huidige geluidschermen. Ook het verlagen van de spoorbaan 
en licht verhogen van overgangen (waardoor overwegen kunnen verdwijnen) is een 
optie. Dit zijn maatregelen die bij een grote renovatie van de spoorbaan, eens in de 20 
jaar, plaats kunnen vinden.

Een grotere uitdaging, een optie die nog ontwikkeld moet worden, is landschappelijke 
inpassing van woonwijken met spoorlijn. Naast dezelfde maatregelen die hierboven 
genoemd zijn, zijn er waarschijnlijkheden om woonwijken en andere bebouwing met het 
spoor te integreren. Zodanig dat het spoor ook visueel haar barrièrewerking verliest, 
maar ook dat de totale ruimte beter benut kan worden.

Om te illustreren wat we bedoelen met een goede inpassing van spoorlijnen, een paar 
voorbeelden uit de praktijk:
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Slecht voorbeeld: de Muur van Vleuten
De spoorlijn (Woerden-)Harmelen-Utrecht wordt op dit moment verdubbeld naar vier 
sporen. Het traject van 7 kilometers loopt grotendeels door en langs Leidsche Rijn. Een 
belangrijk onderdeel van deze spoorverdubbeling is het verhogen van de spoorbaan met 
6 meter. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de spoorbaan op palen te zetten om 
barrièrewerking te voorkomen. Vanwege de kosten is gekozen voor een dijklichaam met 
17 brede doorgangen. Met meer kennis over integratiemogelijkheden met de te 
bebouwen omgeving was er wellicht voor een nettere oplossing gekozen.

Goed voorbeeld: de Betuweroute
Hoewel het imago over de inpassing van de Betuweroute 
slecht is, is dit juist één van de sterke punten van deze 
nieuwe spoorlijn. Nog nooit is zoveel rekening gehouden 
met de wensen van omwonenden, nog nooit is zoveel 
geïnvesteerd in verdiepte liggingen en tunnels omwillen 
van uitzicht en landschappelijke kwaliteiten. Bovendien 
ligt de spoorlijn vrijwel volledig langs een bestaande 
snelweg. 

De Betuweroute is een extreem voorbeeld, omdat het een volledig nieuwe lijn betreft. 
Het zal vaker voorkomen dat aanpassingen gedaan moeten worden zoals in Leidsche 
Rijn: capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk, maar dat heeft een groot effect op de 
omgeving.
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5.ACTIE! … en randvoorwaarden
Voor deze ontwikkelingen is een aantal randvoorwaarden van belang:

- Er moet een beweging komen die de komende jaren vergelijkbare initiatieven in 
het zonlicht zet en deze ondersteund. Daarnaast moet deze beweging 
kennisvergaring en kenniscentra (met hun deskundigen-netwerken) bundelen.

- Duurzaam besturen, plannen en bouwen brengen leefgenot en welzijn in balans 
met een stabiele economie. Hiervoor is een integrale manier van plannen 
belangrijk, ook spelen deskundige en principetrouwe volksverantwoordelijke 
bestuurders een belangrijke rol.

- Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk krachten en kennis te bundeling 
van Stedenbouwkundigen, Vervoerbedrijven, Infrabeheerders, 
Landschaparchitecten, Burgerinitiatieven, etc. en wel op het passende 
schaalniveau (van straat tot stad). Samenwerking met vele disciplines, 
waaronder:
- Stedenbouwkundige en architecten
- Civiel technici op het gebied van fluisterspoor en uitgravingen.
- Bewonersverenigingen, milieubewegingen
- Corporaties en projectontwikkelaars
- Bedrijven, mobiliteitsmanagement
- Leveranciers van kleine (automatische) voertuigen;
- (Overheden)

- Handhaving decentralisatie en deels marktwerking: Decentralisatie van 
overheidstaken naar lagere overheden en aandacht voor de markt maken dat 
maatwerk mogelijk is. 

- Het is van belang dat draagvlak voor duurzaamheid in de hele OV + spoorsector 
aanwezig is om te kunnen concurreren met weg en water. Concurrentie op dit 
gebied zorgt ervoor dat andere modaliteiten verder gaan verduurzamen. Nu 
heeft spoor mogelijk een achterstand op weg, maar de potentie voor een 
voorsprong is groot!

- Het besef dat de overheid een faciliterende rol heeft. De vraag naar spoor en OV 
heeft een steuntje in de rug nodig om een zodanig belang in de economie en de 
hoofden van de Nederlander te krijgen dat deze duurzaamheidmaatregelen 
vanzelfsprekend worden. Dit steuntje uit zich bijvoorbeeld in het weg-, parkeer 
en railbeheerderschap van de overheid: beperkte toegang auto's in steden, 
ruimte voor fiets en schoon OV, investeren in spoor (evt. slim omgaan met 
beveiliging), etc.

- Concurrentie in ruimte: De spoorsector is als vastgoedsector en transportsector 
dé sector om concurrentie tussen bereikbare stationsgebieden te balanceren. 
Bovendien kan het groei accommoderen op een duurzame wijze: verplaatsingen 
vinden zoveel mogelijk plaats in collectieve systemen; hooguit schone individuele 
systemen voor het natransport.


