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Overkoepelende opgave:
vergroten samenhang en
agglomeratiekracht
Binnen het MIRT onderzoek bereikbaarheid
Rotterdam Den Haag is bereikbaarheid geen doel
maar een middel. Het overkoepelende bestuurlijk
gedragen doel is het vergroten van de samenhang
in de metropoolregio, om zo meer te profiteren
van de potentiele agglomeratiekracht.

Agglomeratiekracht en leefkwaliteit
In internationale context draait het succes van
een stedelijke regio om voor een belangrijk
deel om twee zaken: agglomeratiekracht en
leefkwaliteit*. Uiteraard spelen daarnaast ook
historische gegroeide economische relaties
en de kwaliteit van de beroepsbevolking een
rol. Gekoppeld aan bereikbaarheid betreft
agglomeratiekracht het aantal mensen -inwoners,
bedrijven, voorzieningen - dat elkaar snel en
gemakkelijk kan bereiken in een aantrekkelijke
omgeving. Dichtheid, nabijheid en bereikbaarheid
zijn cruciale begrippen die hierin een rol spelen.
Naast agglomeratiekracht concurreren regio’s
op het gebied van de leefkwaliteit of “quality of
life” (zie bijvoorbeeld ‘Regional quality of living in
Europe, PBL, 2014). Het gaat hierbij zowel om een
aantrekkelijke, gezonde en veilige omgeving voor
mensen om in te wonen, werken en recreëren,
maar ook om de draagkracht en kwaliteit van
de natuurlijke omgeving en aandacht voor
klimaatverandering en energievoorziening.
Een succesvolle metropolitane regio biedt dus
veel aantrekkelijke keuzeopties. Om te wonen,
te werken, een opleiding te volgen en vrije
tijd te besteden. Daarmee wordt een regio in
economisch opzicht ook veerkrachtig. Door
sterke regionale samenhang tussen verschillende
economische clusters is de metropool enerzijds
in staat om economische klappen op te vangen
en anderzijds om te innoveren via kruisbestuiving.
Het is belangrijk dat verschillende steden binnen
de regio daarbij elkaars krachten benutten in
plaats van met elkaar te concurreren.

Synergie tussen bereikbaarheid, ruimte,
leefbaarheid en economie
In dit MRT-onderzoek zijn we op zoek naar
de ideale wisselwerking tussen een goede
bereikbaarheid, economische ontwikkeling
en een aantrekkelijke stad en regio. Op welke

manier kunnen deze elkaar versterken? Dat
betekent integraal kijken naar de opgaven en
oplossingen. Wellicht wordt het centrum van
de stad wel aantrekkelijker als je er iets minder
makkelijk kunt komen met de auto, waardoor
de verblijfskwaliteit omhoog gaat. Wellicht kun
je de bereikbaarheid wel het meest verbeteren
door een slimme ruimtelijke strategie, waardoor
mensen in nabijheid van werk en voorzieningen
komen te wonen. Als we een capaciteitsknelpunt
oplossen door een nieuwe verbinding die de
aantrekkelijkheid van ons landschap aantast,
sluit dat dan aan bij onze ambities? In bepaalde
delen van de regio is het best denkbaar dat de
grootste opgave niet bereikbaarheid is, maar juist
vergroten van de kwaliteit van het gebied door
andere interventies.

Andere kijk op bereikbaarheid
Integrale bereikbaarheid gaat uiteindelijk niet
over knelpunten, files of vertragingen. Het gaat
over mensen, over interactie. We willen de
interactie in het gebied vergroten om daarmee
de economische dynamiek te versterken en
iedereen de kans te geven om mee te doen.
Dat betekent dat we bereikbaarheid meten in
de mate waarin mensen, bedrijven en gebieden
tegen een aantrekkelijke reistijd en kosten met
weinig moeite met elkaar verbonden zijn waardoor
ieder elkaars kwaliteiten kan benutten. Dus niet
waar loopt het vast, maar wat kan ik bereiken?
Daarmee wordt ook meteen het belang van de
koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en
infrastructuurontwikkeling benadrukt.
*) Zie onder meer: Triumph of the city, how our
greatest invention makes us richer, smarter,
greener, healthier, and happier. Edward Glaeser
Van agglomeratiekracht naar netwerkkracht, Frank
van Oort en Evert Meijers, Rise of the Mega City
Region, Richard Florida
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Vele gemeenten
met elk een
eigen kijk op de
toekomst …

.. voor zowel de
bereikbaarheid
over de weg ..

Wegennet

bron:
Gemeentelijke structuurvisies

bron: MRDH

… vormen samen
een nog maar half
samenhangende
metropool …

.. als de
bereikbaarheid
over het spoor.

+
Openbaar Vervoer

bron:
Gemeentelijke structuurvisies

bron: MRDH

… maar streven
alle naar één
samenhangende
metropool.

De stevige woningbouwopgave,
- 229.000 woningen voor 2030 kan worden ingezet om de
samenhang in de metropoolregio te vergroten.
Om zo gebruik te maken van
bereikbaarheidskwaliteiten
en -investeringen uit het
verleden en het landschap
te sparen.

229.000 woningen verdeeld over verschillende woonmilieus en deelgebieden

bron:
Gemeentelijke structuurvisies

bron: Duurzame verstedelijking & Agglomeratiekracht (2014)

Er worden al veel
bereikbaarheidsmaatregelen gepland
…

… maar dat gaat niet
automatisch goed.

Infrastructuur
bron: MRDH

45% van de geplande woonmilieus sluiten niet aan op de bereikbaarheid van de locatie.

bron: Duurzame verstedelijking & Agglomeratiekracht (2014)
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Daarnaast wordt MRDH
omringd door grote
landschappen …

… maar dat gaat niet
automatisch goed.

25% van de geplande woningbouw ligt buiten het bestaand stedelijk gebied, waarvan 2/3 een harde status heeft.
bron: Duurzame verstedelijking & Agglomeratiekracht (2014)

bron:
Landschap als vestigingsklimaat
MRDH / West 8 (2015)

… en in potentie
prachtige metropolitane
parken dichter bij huis,
…

Er zijn economische kansen.
MRDH beschikt
over grote
economische
sectoren die elkaar
goed kunnen
versterken als ze
stevig op elkaar
betrokken zijn.

bron:
Ruimte geven aan Economische Vernieuwing
Van Oort (et al. 2015)

bron:
Landschap als vestigingsklimaat
MRDH / West 8 (2015)

.. en er is niet overal
een natuurlijke match
tussen werken en
wonen …

… maar om daarvan te kunnen
genieten zijn wel
aantrekkelijke verbindingen
tussen stad en landschap
nodig. Die bovendien een
bijdrage kunnen leveren aan
het stimuleren van alternatieve
vervoersvormen.
Mede dankzij de e-bike.

Inwoners
Banen
databronnen: CBS en Lisa

banen

… waardoor achterstandswijken ongelijke kansen
hebben doordat ze minder
goede toegang tot banen,
scholen, voorzieingen en
recreatiemogelijkheden
hebben.

Verspreidingspatronen van
werkgelegenheid en bevolking

bron:
Landschap als vestigingsklimaat
MRDH / West 8 (2015)

Kortom MRDH heeft
enorme potentie om uit te
groeien tot een sterke
aantrekkelijke en veelzijdige
metropool. Om daar te
komen is er wel werk aan de
winkel.

Buurten met hoge werkloosheid,
lage inkomens en niet-westerse migranten
bron: EMU, TU Delft
databronnen: CBS en Lisa

bron:
Gemeentelijke structuurvisies

KUST

DELTA

GROENE
HART
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gebied, zoals beschreven is in de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad, wordt bezien
(zoekgebied).

Voorstel is om het verbeteren van de bereikbaarheid van drie typen
stromen in dit onderzoek centraal te stellen:
1. stedelijke verplaatsingen binnen en tussen Rotterdam en Den Haag
(focusgebied). Bijvoorbeeld van Rotterdam Zuid naar Rotterdam
Alexander, van Scheveningen-Bad naar Laakkwartier;

Op basis van een analyse van de vervoersstromen en economische zwaartepunten in
de regio is een verdere aanscherping gemaakt van het onderzoeksgebied. De meeste
verplaatsingen worden gemaakt binnen de steden. Hier bevinden zich ook de meeste
werkgelegenheid en voorzieningen. Daarnaast is te zien dat er sterke relaties zijn tussen
de tweede kernsteden (Rotterdam en Den Haag) en de gebieden daar direct omheen.
Dit geldt niet alleen voor de gebieden binnen het metropolitaan stedelijk gebied uit de
Adaptieve Agenda, maar ook voor Voorne-Putten en Gouda en omgeving. Deze gebieden
zijn toegevoegd aan het onderzoeksgebied.

2. regionale verplaatsingen tussen verschillende delen van de
Metropoolregio en gebieden net daarbuiten, maar binnen het
onderzoeksgebied. Bijvoorbeeld van Rotterdam naar Den Haag,
Spijkenisse-Rotterdam, Delft-Zoetermeer, Westland-Leiden,
Rotterdam-Alexander-Den Haag, Kijkduin-Rotterdam,
Algeracorridor (Krimpenerwaard-Rotterdam);
3. verbindingen met aangrenzende regio’s die van belang zijn voor
nationale en internationale verplaatsingen voor personen en
goederen. Den Haag-Leiden en verder (incl. Schiphol), Den Haag /
Rotterdam-Gouda en verder, Rotterdam-Dordrecht en verder,
Rotterdam-Zeeland.
Hoe nemen we goederenvervoer mee?
Voor het goederenvervoer wordt gekeken naar de bereikbaarheid over
de weg en het spoor in het gebied. Goederenvervoer over water wordt
in eerste instantie niet meegenomen, tenzij blijkt dat bij het zoeken naar
oplossingen een modal shift van vervoer over de weg naar het water
leidt tot het oplossen van het knelpunt. Voor de uitwerking van het
goederenvervoer
afstemming gezocht
met de MIRT-onderzoeken
Figuur
3: Knelpuntenwordt
in bereikbaarheid
2030 RC-scenario
Goederencorridor Oost en Zuid-Oost

Introductie

In het onderzoek staat centraal het verbeteren van de bereikbaarheid van drie
typen vervoerstromen:

Figuur 4: Voorstel onderzoeksgebied

Het
MIRT-onderzoek
Bereikbaarheid
Rotterdam-Den
Haag is een van de MIRTBijzondere
aandacht verdienen
de internationale
toplocaties
onderzoeken
die
is
voortgekomen
uit
de
Nationale
Markt-en
Capaciteitsanalyse
in het gebied, zoals die zijn gedefinieerd in het MIRT(NMCA
update
2013).Connectiviteit
In deze analyse
zijnRandstad
de A13-A16 en de A4 in de Metropoolregio
onderzoek
Internationale
Zuidelijke
Rotterdam-Den
(als bereikbaarheidsknelpunt
en de Mainports enHaag
Greenports.
Deze gebieden moeten goed in de periode tot 2028 aangemerkt)
aangesloten
zijn op
aangrenzende stedelijke
regio’s in binnen
en
knelpunten
geconstateerd
in het stedelijk
OV van Rotterdam en Den Haag. Het
en buitenland.wordt
Meerdere
schaalniveaus
zijn dus van
belang
onderzoek
gezamenlijk
uitgevoerd
door
rijk en regio.
als het gaat om de bereikbaarheid van de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag.

De kwartiermaakfase is de eerste fase van het MIRT-onderzoek die voorafging aan
de lopende analyse- en oplossingsrichtingenfase. Het MIRT-onderzoek wordt uiterlijk
1 juli 2017 afgerond met een eindrapportage. De resultaten vormen input voor de
programmatische aanpak voor de zuidelijke randstad waarover nader besloten zal worden
in het BO MIRT 2017.
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Het MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd in lijn met de vernieuwende brede aanpak zoals
beoogd met het programma Meer Bereiken van het Ministerie van IenM.
Dat betekent:
- dat de bereikbaarheidsopgaven, waar relevant, breed worden opgepakt in samenhang
met andere (ruimtelijke) opgaven in het gebied (‘zoeken naar meekoppelkansen’),
- dat er breed wordt gekeken naar mogelijke oplossingen (5 i‘s),
- dat de reiziger en zijn gedrag meer centraal worden gesteld en
- dat er rekening wordt gehouden met onzekerheden en er ruimte is voor voortschrijdend
inzicht.
De kwartiermaakfase was gericht op het formuleren van onderzoeksvragen. De
kwartiermaakfase is afgerond met een resultatenrapport dat als basis diende voor het
plan van aanpak voor het vervolg.
De analyse- en oplossingsrichtingenfase is gestart in mei 2016. In deze fase vinden
de daadwerkelijke analyses plaats, zoals ontwerpend onderzoek, vervoersanalyses,
ruimtelijke en economische analyses en analyses naar impact van technologische
vernieuwing.

Onderzoeksgebied
Vertrekpunt voor het onderzoeksgebied is de bestuurlijke opdracht uit het BO MIRT 2013:
Het in kaart brengen van de mogelijkheden om de bereikbaarheidsknelpunten in het
Regional Communities (RC) scenario aan te pakken, die naar aanleiding van de Nationale
Markt en Capaciteits Analyse (NMCA, update van 2013) naar voren zijn
gekomen in het gebied Den Haag-Rotterdam (focus), waarbij het metropolitaan stedelijk
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1. Stedelijke verplaatsingen binnen en tussen Rotterdam en Den Haag (focusgebied).
Bijvoorbeeld van Rotterdam Zuid naar Rotterdam Alexander, van Scheveningen-Badnaar
Laakkwartier;
2. Regionale verplaatsingen tussen verschillende delen van de Metropoolregio en
gebieden net daarbuiten, maar binnen het onderzoeksgebied. Bijvoorbeeld van Rotterdam
naar Den Haag, Spijkenisse-Rotterdam, Delft-Zoetermeer, Westland-Leiden, RotterdamAlexander-Den Haag, Kijkduin-Rotterdam, Algeracorridor(Krimpenerwaard-Rotterdam);
3. Verbindingen met aangrenzende regio’s die van belang zijn voor nationale en
internationale verplaatsingen voor personen en goederen. Den Haag-Leiden en verder
(incl. Schiphol), Den Haag / Rotterdam-Gouda en verder, Rotterdam-Dordrecht en verder,
Rotterdam-Zeeland.

Tijdshorizon
Het uitgangspunt voor de tijdsscope is dat in de eerste plaats gekeken wordt naar de
periode van 2028 tot 2040. Tot 2028 liggen investeringen in infrastructuur zo goed als
vast. Echter het is goed voorstelbaar dat terugrekenend vanuit de knelpunten en opgaven
die we voor 2040 constateren het toch wenselijk is ook op korte termijn al een aantal
nieuwe accenten te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in de regelgeving,
organisatie, gedragsbeïnvloeding, benutten mogelijkheden nieuwe technieken of wat
betreft ruimtelijke ontwikkeling.
Vandaar dat we onderscheid maken tussen de lange termijn (2040) en de korte tot
middellange termijn (2018 –2028). De analysefase die volgt op de kwartiermaakfase
zal een aantal reeds geplande infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen als
uitgangspunt nemen, omdat bestaande problemen deels zullen worden opgelost door
geplande ontwikkelingen. Daarom wordt in de analyse oplossingsrichtingenfase een
referentiesituatie met geplande ontwikkelingen gedefinieerd op basis van de MIRT
referentie 2028, geplande regionale infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling die al vast
ligt.

Centrale ambitie | Waar willen we naar toe?
Uit de geanalyseerde beleidsstukken (waaronder de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte, de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad en de Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid MRDH) komt op hoofdlijnen een verrassend eenduidige bestuurlijke
ambitie naar voren. Namelijk het integreren van de regio’s Rotterdam en Den Haag tot
één samenhangende metropolitane regio, die in vele opzichten veelzijdig is en door zijn
agglomeratiekracht concurrerend is met andere regio’s. Dit wordt nog eens ondersteund
door een reeks onderzoeken / initiatieven (OESO, Frank van Oort, RoadmapNext
Economy, Tordoir).
Dit is aangescherpt tot een centrale ambitie voor dit MIRT-onderzoek en vier
deelambities. Deze deelambities dragen in onderlinge samenhang bij aan versterken van
de samenhang en performance van de regio.
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Hoofdonderzoeksvragen
Uit de centrale ambitie en vier deelambities volgen zes hoofdonderzoeksvragen. Deze
vormen de kapstok voor de verdere uitwerking van het onderzoek.
• Welke bijdrage kunnen verbeteringen in de bereikbaarheid leveren aan het 		
versterken van de ruimtelijk-economische structuur, het vergroten van de leefkwaliteit
en het vergroten van kansen voor mensen?
• Hoe kunnen de verstedelijking en de infrastructuurontwikkeling zo op elkaar
afgestemd worden dat optimaal wordt bijgedragen aan de centrale ambities en vier
deelambities?
• Welke bereikbaarheidsopgaven hebben in het licht van de centrale ambitie en de vier
deelambities de hoogste prioriteit?
• Hoe werken deze bereikbaarheidsopgaven uit voor specifieke doelgroepen en
deelgebieden van de regio?
• Welke kansen en bedreigingen bieden maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen om deze bereikbaarheidsopgaven op te pakken?
• In welke samenwerkingsvorm kunnen deze opgaven het meest effectief en efficiënt
worden aangepakt en welke partijen zouden welke rol moeten spelen daarbinnen?
Scenario’s
In de analyses wordt rekening gehouden met het hoge en lage groei scenario uit de
recente WLO 2015. Deze zijn te beschouwen als ‘weerberichten’ waarop geen invloed
uitgeoefend kan worden Deze scenario’s worden doorvertaald naar de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag. Ook wordt dieper ingezoomd op bepaalde onzekerheden zoals
komst van de zelfrijdende auto en toekomst van de haven en Greenport.

Vier deelambities
De vier opgehaalde deelambities luiden als volgt:
Bereikbaarheid en versterken ruimtelijk-economische structuur
Door bereikbaarheid te definiëren als het aantal te bereiken activiteiten binnen een
bepaalde reistijd met een bepaald vervoermiddel, wordt bereikbaarheid niet alleen
bepaald door de kwaliteit van het verkeer- en vervoersysteem (hoe snel kom ik op
een bepaalde plek?), maar ook door de ruimtelijke structuur (wat kan ik op die plek
bereiken?).
Bereikbaarheid en vergroten aantrekkelijk leefmilieu
Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke en economische
interactie, maar tegelijkertijd brengt bereikbaarheid soms ook negatieve consequenties
met zich mee in termen van ongelukken, uitstoot en extra energieverbruik. Hoe kunnen
we de bereikbaarheid zo verbeteren, dat het ook tegelijkertijd een bijdrage levert aan een
aantrekkelijker leefmilieu?
Bereikbaarheid en vergroten kansen voor mensen
Toegang tot werk en voorzieningen voor iedereen is een belangrijke basisvoorwaarde
om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Per doelgroep kan het soort werkgelegenheid
en voorzieningen waar behoefte aan is verschillen en ook de gewenste
bereikbaarheidsoplossing. Ervoor zorgen dat mensen meer bewegen en daardoor
gezonder leven kan ook bijdragen aan vergroten van de kansen voor mensen.
Scenario’s
Er wordt voorgesteld om in de analysefase gebiedsspecifieke
Bereikbaarheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid verkeer-en vervoersysteem scenario’s te ontwikkelen, waarvoor de recent gepubliceerde WLO
voor de reiziger
scenario’s als vertrekpunt dienen. Het betreft de doorvertaling naar wat
Voor de reiziger is het niet alleen belangrijk hoe lang de reis duurt, maar ook hoe
voor de Metropoolregio en haar bereikbaarheid relevante
betrouwbaar de reis is en hoe de reis wordt beleefd. Een netwerk is betrouwbaar als de
onzekerheden en trends zijn. Mogelijk dat dieper ingezoomd wordt op
reiziger zeker weet hoe lang hij er over doet om van A naar B te komen. Robuustheid
bepaalde onzekerheden zoals komst van de zelfrijdende auto,
geeft de mate aan waarin het netwerk om kan gaan incidenten, zoals ongevallen,
wegwerkzaamheden, extra drukte, extreem weer etc.. Dit raakt ook aan het punt van toekomst van de haven en Greenport.
keuzevrijheid. Hoeveel mogelijkheden heb ik om mijn reis op verschillende manieren te
maken, dat kan zijn verschillende routes maar ook met verschillende modaliteiten? HetPerspectieven
laatste aspect is beleving. Onderzoek wijst uit dat beleving veel invloed heeft op hoe Dat bereikbaarheid ten dienste staat van de maatschappij, economie en
metropoolregio, wordt breed gedragen. Maar hoe precies? Om te
mensen de reis ervaren.
oefenen met bredere definities van bereikbaarheid worden hier
voorstelbare varianten verkend vanuit verschillende mogelijke
bestuurlijke ambities, om zo een beeld te krijgen van ‘wat we zouden
kunnen willen’. Dit zou betekenen dat we perspectieven ontwikkelen op
het gebied van bereikbaarheid met daarin de hoofdrol voor:

Perspectieven
Dat bereikbaarheid ten dienste staat van de maatschappij, economie en
metropoolontwikkeling, wordt breed gedragen. Maar hoe precies? Om te oefenen met
bredere definities van bereikbaarheid worden voorstelbare varianten, toekomstbeelden
verkend vanuit de vier verschillende deelambities, om zo een beeld te krijgen van ‘wat we
zouden kunnen willen’. Daarom zijn de voorliggende ontwikkeld met daarin de hoofdrol
voor:
• Versterken ruimtelijk-economische structuur
• Vergroten aantrekkelijk leefmilieu
• Vergroten kansen voor mensen
• Ontwikkelen aantrekkelijk verkeer en vervoersysteem
Het gaat niet om een voorkeur voor het een of het andere perspectief te ontwikkelen,
maar juist om uit te werken wat een deelambitie kan betekenen, hoe de deelambties
samenhangen en tot welke oplossingsrichtingen een deelambitie kan leiden. De
perspectieven helpen om onderzoeksvragen te beantwoorden en om onder betrokken
partijen levende (wens)beelden in kaart te brengen. Bij het opstellen van perspectieven
wordt vaststaand beleid als vertrekpunt genomen.
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Ontwerpend onderzoek
met behulp van perspectieven en
scenario’s
De methodiek van ‘ontwerpend onderzoek’ wordt ingezet om binnen de
grenzen van vaststaand beleid te zoeken naar een aantal perspectieven
om de bestuurlijke ambities te verwezenlijken. De ontwikkeling van de
perspectieven is een voorbeeld van ontwerpend onderzoek waarin de
wensen van betrokken partijen in kaart worden gebracht en in samenhang
worden beschouwd.
Het toepassen van ontwerpend onderzoek in MIRT-onderzoeken is nieuw.
Daarom een korte toelichting. Net als een rekenmodel of doorrekening
is ontwerpend onderzoek een methode, een middel om te komen tot
antwoorden op – veelal – complexe vragen. Ontwerpend onderzoek is een
uitermate geschikt middel om een veelheid van – ongelijkwaardige – data
te structureren, verbanden weer te geven en gevolgen in beeld te brengen.
In de methodiek worden verbanden tussen verschillende doelen inzichtelijk
gemaakt door te laten zien hoe ze ruimtelijk neerslaan en hoe ze op elkaar
inwerken. Ontwerpend onderzoeken is een proces van learning-by-doing.
In het kader van het ontwerpend onderzoek zijn onder meer excursies,
maakdagen, ateliers en expertsessie georganiseerd met partijen in de
regio.
Het visualiseren van ingrepen en effecten voedt de inhoudelijke discussies
en scherpt ze aan. De betrokken partijen bouwen ondertussen steeds
meer begrip op van hoe de regio in elkaar zit en welke interventies elkaar
versterken en welke niet en wie welke belangen heeft en waarom. De
ontwerper of ontwerpend onderzoeker is een generalist; hij/zij is dienstbaar
aan het proces en niet op zoek naar een ‘mooi’ ontwerp, maar naar een
goede en degelijke oplossing voor een opgave. Ontwerpend onderzoek is
een manier van ‘breder kijken’ en één van de middelen van Meer Bereiken.
Op basis van de geformuleerde ambities en daaruit voortvloeiende
opgaven worden vier perspectieven gebouwd voor de mogelijke
ontwikkeling van het onderzoeksgebied (MRDH plus Drechtsteden, Leidse
en Goudse regio). In elk perspectief wordt op eigen wijze invulling gegeven
aan dezelfde opgaven die voortkomen uit de centrale ambitie en de vier
deelambities. De perspectieven onderscheiden zich doordat het belang
van een opgave of drijfveer per perspectief varieert. Hierdoor bieden
de perspectieven tezamen inzicht in het (bestuurlijk-maatschappelijke)
speelveld van keuzes en effecten en hun onderlinge samenhang.
De vier perspectieven tonen de grenzen van het speelveld, zodat
alle opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen – geformuleerd in de
bouwstenen – afgedekt zijn. De perspectieven zijn consistent en onderling
onderscheidend. De vier meest invloedrijke bouwstenen (de deelambities)

zijn elk in een van de perspectieven leidend.
Tegelijkertijd zijn alle vier de perspectieven integraal; ze beantwoorden
alle geformuleerde opgaven en beschouwen die in samenhang tot
elkaar. In een gevoeligheidsanalyse worden de perspectieven getoetst
op hun toekomstbestendigheid door te testen hoe ze zich houden onder
de verschillende WLO-scenario’s. Daarbij zijn de WLO-scenario’s een
soort langetermijn weerberichten en de perspectieven verschillende
weerbestendige jassen. Wat voor een jas doen we aan?’
De vier perspectieven zijn geen blauwdrukken die integraal uitgevoerd
moeten worden. Het is ook niet de bedoeling een keuze te maken voor
een van de perspectieven. De perspectieven tonen vier mogelijkheden
voor de lange termijnontwikkeling van de regio.
Om uiteindelijk te kunnen prioriteren in opgaven en in oplossingsrichtingen
is een afweegsystematiek nodig. Deze afweegsystematiek wordt parallel
aan het ontwerpend onderzoek ontwikkeld en ambtelijk en bestuurlijk
verankerd.
De criteria voor afwegen dienen zodanig divers te zijn dat alle betrokken
partijen, naast de opdrachtgevers ook andere stakeholders zoals
gebruikers van het verkeer- en vervoersnetwerk, het bedrijfsleven in de
verschillende gebieden, hun kernthema’s daarin terug kunnen vinden. Er
wordt aandacht besteed aan relevante milieueffecten, kosteneffectiviteit
inclusief ex-posteffecten en haalbaarheid. Ook zal aandacht worden
besteed aan prestaties van de MRDH als geheel en op relevante
onderdelen. De wijze waarop criteria getoetst variëert: kwalitatief,
kwantitatief, objectief en intersubjectief (mening focusgroep of experts).

Introductie
Proces
Zes fasen
Inzichten uit bestaande trajecten
Referentiesituatie 2040
Excursies/Maakdagen/Ateliers
Bouwstenen: opgaven & oplossingsrichtingen
Vier perspectieven
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Introductie Proces

Het proces bestaat uit
zes fasen met als
eindresultaat één of
twee perspectieven voor
de regio.
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Introductie Proces

Voor het vormen van de
perspectieven zijn de
inzichten uit bestaande
projecten trajecten
benut.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toekomstbeeld OV
Verstedelijkingsagenda Zuidelijke Randstad
Uitvoeringsagenda Berikbaarheid MRDH
Regionaal Investeringsprogramma MRDH
Roadmap Next Economy
Visie Mobiliteit en Ruimte (Provincie Zuid Holland)
‘Green Meets Port’ Manifest ondernemers (Opgesteld door: Ondernemers uit handel en
logistiek in Fresh Port Rotterdam)
Landschap als vestigingsklimaat voor de metropool (Metropoolregio Rotterdam Den
Haag & West 8, 2015)
Duurzame verstedelijking & Agglomeratiekracht (Vereniging deltametropool i.s.m. College
van Rijksadviseurs)
Ruimte geven aan Economische Vernieuwing, Een onderzoek naar arbeidsmobiliteit en
skill-gerelateerdheid in Nederland (Frank van Oort et al, 2015)
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012)
MIRT-onderzoek Internationale Connectiviteit (I&M, MRDH, PZH, Den Haag, Rotterdam,
2016)
MIRT-onderzoekGreenport – Mainport (I&M, EZ, PZH, november 2013)
Slim Ruimtegebruik (Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra,
september 2015)
Agenda Economisch Vestigingsklimaat, MRDH juni 2014
Prioriteiten voor investeringsstrategie, MRDH, Provincie Zuid-Holland, september 2015
MIRT-verkenning Haaglanden en Voorkeursbeslissing A4 Passage Poorten en Inprikkers
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2012)
MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit, december 2009
Biedt Kansen voor Versterking Stedelijke Economie, Stimuleren Stedelijk Wonen, 2015
Stedelijk Verkeersplan Rotterdam, 2016
Agenda Ruimte voor de Stad, Den Haag, 2016
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Introductie Proces

De referentiesituatie
is 2040. Daarin zijn de
volgende projecten
afgerond voor het OV
netwerk.
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Introductie Proces

In de referentiesituatie
van 2040 zijn
ook de volgende
hoofdwegennet
projecten afgerond.
Om de onderzoeksvragen uit de
kwartiermaakfase te kunnen beantwoorden
en in een later stadium de effecten van
oplossingsrichtingen te kunnen beoordelen,
is een duidelijke referentiesituatie nodig: de
verwachte situatie zónder uitvoering van de
oplossingsrichtingen maar mét uitvoering
van ontwikkelingen die al vast liggen dan wel
verwacht worden. De referentiesituatie is als het
ware een ‘foto’ van het gebied in termen van
wegen- en OV netwerk, ruimtelijk-economische
situatie, sociaal-maatschappelijke situatie en
leefkwaliteit. Als referentiejaar is 2040 (lange
termijn) gekozen. Om die te kunnen bepalen
is ook een uitgangssituatie 2030 (middellange
termijn) gedefinieerd.
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Introductie Proces

Het proces is
interactief in de
vorm van excursies,
Maakdagen, Ateliers en
Expertsessies. Diverse
stakeholders krijgen zo
de kans om het gebied
beter te leren kennen,
hun inbreng te leveren
en de wensen van een
ander beter te begrijpen.
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PROEF-TUIN-STAD

PROEF-TUIN-STAD
GROEN & COMPACT

GROEN & COMPACT
INCLUSIEVE STAD

INCLUSIEVE
STAD IN CONTACT CLUSTERS IN CONTACT
CLUSTERS

Introductie Proces

Hoofdambitie

Hoofdambitie
Deelambitie

Deelambitie Thema’s

Thema’s

Bouwstenen

Bouwstenen
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E.
E.
AFSTAND
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IN GROTE
BETER IN
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WERKEN OP AFSTAND WERKEN OPWERKGELEGENHEID
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WERKGEBIEDEN
BETER WERKGEBIEDEN
IN
ONDERWIJS
&
Arbeidsmarkt vergroten
Arbeidsmarkt vergroten
CENTRA
WERKGELEGENHEID: IEDERE
CENTRA
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verbonden met S1
verbonden met S1
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E2A VERBIND GROTE
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E2C BEHOUD OP
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E2
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WERKECONOMISCHE CLUSTERS,
EXPERIMENTEERGEBIEDEN
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NIETS DOEN
E3
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nationale verbindingen
nationale verbindingen

L.
Vergroten
aantrekkelijk
leefmilieu

AGGLOMERATIEKRACHT & REGIONALE SAMENHANG

AGGLOMERATIEKRACHT & REGIONALE SAMENHANG

Op basis van de in
de kwartiermaakfase
opgehaalde
bestuurlijke ambities
zijn verschillende
opgaven
gedestilleerd.
Voor elk van deze
opgaven zijn enkele
onderscheidende
oplossingsrichtingen
geformuleerd, die
we bouwstenen
noemen.

MET ELKAAR

MET ELKAAR
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Met deze bouwstenen
zijn vervolgens vier
lange termijn
ontwikkelingsperspectieven gebouwd.

Proef-Tuin-Stad

Compact en Groen

laissez-faire
naar de basis

naar de stad
clusters van de stad

Inclusieve stad

Clusters in Contact

in de stad
schaalsprong van de metropool

ondersteunen
regionaal versterken

De vier deelambities uit de bouwstenenatlas
dienen als startpunt voor het vormen van de
perspectieven/toekomstbeelden. Dit helpt
het ontwerpend onderzoek om met deze
perspectieven de hoeken van het speelveld
op te zoeken. Ondanks het accent op een van
de thema’s leiden ze alle vier tot een integraal
perspectief.

Overzicht
Perspectieven
Introductie perspectieven
De woningbouwopgave & mobiliteit
Eerste zicht op no-regrets
Principe uitspraken cruciale thema’s
Principe uitspraken mobiliteit
Principe uitspraken greenport/mainport
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‘Proef-Tuin-Stad’

‘Compact
en Groen’

‘Inclusieve Stad’

‘Clusters
in Contact’

In het perspectief Proef-Tuin-Stad wordt een mozaïekmetropool als het ideale verstedelijkingsmodel gezien.

In het perspectief Compact en Groen wordt een
compacte metropolitane regio -met duo core- als het
ideale verstedelijkings-model gezien. Dat creëert het
hoogst mogelijke voorzieningenniveau, benut het beste
investeringen uit het verleden en houdt de grote open
landschappen vrij van verstedelijking.

In het perspectief de Inclusieve Stad wordt een
meerkernige metropool als het ideale verstedelijkingmodel gezien. Daarbij worden de grootstedelijke centra
ontlast door bypasses en worden achterstandswijken
integraal onderdeel van de grote gemengde stad.

In het perspectief Clusters in Contact wordt een
netwerkstad als de ideale verstedelijkingsvorm
voor de metropoolregio gezien. Daarbij worden de
belangrijkste economische clusters, zowel binnen als
buiten de (traditionele) stad, in een netwerk beter met
elkaar verbonden zodat ze in staat gesteld worden
via kruisbestuiving en onverwachte ontmoetingen tot
economische vernieuwing komen.

Introductie Proces

De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het
gebied van technologie, economie, klimaatverandering
en migratie. Daarom wordt er afgewacht wat er op ons
af komt, bijgestuurd waar nodig en ingezet op een brede
difuse inzet van betrokkenen.
Elke plek krijgt de ruimte zich te specialiseren en zich
complementair te ontwikkelen aan de rest van de regio.
Daarmee is er niet langer een onderscheid te maken
tussen centrum en periferie. Iets is het centrum van
haar specialisme en juist de periferie van iets waarin het
helemaal niet ontwikkeld is. Het aantal (relevante) centra
in metropoolregio is daarmee een oneindig aantal ( >
100).
Auto & fiets zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Met een vraagvolgende
houding worden knelpunten opgelost daar waar ze
optreden.
Een ruime meerderheid van de woningbouwopgave wordt
binnen het Bestaand Stads en Dorpsgebied gerealiseerd,
maar er is ook ruimte voor uitbreiding van dit gebied (voor
circa een derde van de opgave).
Er wordt ingezet op meer groen in de woonomgeving, in
de vorm van ruime tuinen bij nieuwbouw, pocketparks in
de bestaande stad en ruimte voor buurtinitiatieven om
straten te vergroenen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen te
transformeren tot voortuinen of openbaar groen.
Er wordt ingezet op energietransitie op lokaal niveau
waarbij grote infrastructurele maatregelen ontbreken.
Door goede infrastructuurnetwerken te bieden
(inclusief ICT-netwerken) krijgen maatschappij en markt
volop de kans. Er is volop ruimte voor experiment,
ondernemerschap en de energieke samenleving. Het
difuse stelsel faciliteert lokale deel-, maak- en recycle
industrie, welke als onderdeel van de Circulaire economie
zullen toenemen.

De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het
gebied van technologie, economie, klimaatverandering en
migratie. Daarom worden robuuste kaders gesteld wat wel
en niet gewenst is.
OV & lopen zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Mobiliteitsvraag wordt
gereguleerd door delen te stimuleren, hoge
energiestandaarden te stellen en pieken te beprijzen.
Er zijn twee belangrijke centra, de binnensteden van
Rotterdam en Den Haag. De reistijd tussen het centrum
van Rotterdam en Den Haag wordt daarom sterk verkort.
Op de ‘kennisas’ rijden verder hoogfrequente ‘metro’s’.
De rest van de metropoolregio wordt met feeders goed
verbonden met de grote stations op de ‘kennisas’.
De verstedelijkingsopgave wordt in zijn geheel binnen het
Bestaand Stedelijk en Dorpsgebied gerealiseerd. Daarvan
wordt het leeuwendeel gebouwd in Rotterdam en Den
Haag en langs de ‘kennisas’, de spoorlijn Leiden-Den
Haag-Delft-Rotterdam-Dordrecht.
Een ieder wordt verleid om net een tandje stedelijker te
wonen dan ze bij volledig vrije keuze zouden kiezen.
Dat biedt ook extra voordelen. Door hoge dichtheden en
functiemenging onstaat er meer keuze in de nabijheid
-qua werk, winkelen, voorzieningen, vrije tijd- en worden
mobiliteitsnetwerken minder belast.
Door de verstedelijking op compacte wijze te realiseren
worden de open landschappen beschermd.
De energietransitie en circulaire economie zijn grote
opgaven die versneld dienen te worden om de
doelstellingen te behalen. Regie van de overheid op
robuuste warmte netten aangesloten op geothermiesystemen en robuuste omschakeling naar electrisch OV
vervoer faciliteeert deze transitie.
Door de verdere verstedelijking komt er grote druk op
de klimaat adapatieve opgave van de stad. Sturing op
benutten van de groene corridors die stad onsluiten met
het landelijk groen en parken.
Er wordt ingezet om economische vernieuwing te
realiseren vanuit de grootstedelijke interactiemilieus in
de centra van Rotterdam en Den Haag. Omdat iedereen
uit de hele metropoolregio hier binnen no-time kan zijn,
zijn dit de ideale plekken voor verwachte en onverwachte
ontmoetingen. Dus dit is de plek waar de economische
kampioenen van morgen worden gekweekt.

De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het
gebied van technologie, economie, klimaatverandering
en migratie. Daarom worden minimale kaders gesteld die
kwetsbaren beschermen, extremen vermijden en volop
flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan nieuwe
werkelijkheden.
OV & fiets zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Nieuw hoogwaardig OV
door de bestaande stad koppelt achterstandwijken
beter aan de regionale mobiliteitsnetwerken,
werkgelegenheidsclusters. Vervoersarmoede wordt
daarnaast bestreden met doelgroep- en gebiedsgericht
“social design”.
De verstedelijkingsopgave wordt vrijwel in zijn geheel
binnenstedelijk gerealiseerd. Daarvan wordt het
leeuwendeel gebouwd in Rotterdam en Den Haag,
rondom stations in het algemeen en de nieuwe OV-lijnen
in het bijzonder.
Een groen-blauwnetwerk verbindt stad & landschap voor
zowel forensen als recreatief verkeer en is tevens een
drager voor ecosysteemdiensten (waterberging, stedelijke
verkoeling, biodiversiteit, aantrekkelijke leefomgeving).
Economische vernieuwing komt tot stand door de
koppeling van vakmanschap en wetenschap. Op tal
van plekken in de regio worden thematische clusters
ontwikkeld, zoals de RDM campus op goed bereikbare
plekken nabij achterstandsgebieden. Denk bijvoorbeeld
aan The Hague Security Delta, LUMC Leiden, Haagse
Hogeschool, Erasmus MC en M4H, de Westland
Horticampus, het Leerpark in Dordrecht en het
voormalige Unileverterrein in Vlaardingen.

De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het
gebied van technologie, economie, klimaatverandering en
migratie. Daarom worden veerkrachtige kaders geboden
die enerzijds houvast en zekerheid bieden en tegelijkertijd
adaptief zijn om met voortschrijdend inzicht om te kunnen
gaan.
Logistiek en mobiliteit van goederen en mensen is de
grote resultante van CE. Fijn mazig netwerk faciliteert
CE in brede zin. Nieuwe industriële centra verbinden
met gebruikslocaties grondstoffen en de aantrekkende
werkgelegenheid.
OV & auto zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Nieuwe HOV-lijnen tussen
vergroten het metropolitane netwerk
Daarnaast worden verschillende opties voor first & last
mile geboden.
De verstedelijkingsopgave wordt vooral binnenstedelijk
rondom stations gerealiseerd en rondom nieuwe lijnen
tussen clusters en steden om deze lijnen rendabel te
maken.
Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van
bestaande gespecialiseerde bedrijfsclusters zodat ze zich
door kruisbestuiving economisch kunnen vernieuwen.
Het gaat hier bij onder andere om de greenport in het
Westland, de maritieme industrie in de Drechtsteden,
de rijksoverheid in Den Haag en de petrochemie in de
Rotterdamse haven.
Landschappelijke kwaliteiten worden economisch ingezet.
Het benutten van de landschappelijke kwaliteiten en de
sterke verbindingen met de stad geven vollop ruimte aan
klimaat adaptieve oplossingen. Dat wil zeggen voor het
creëren van werkgelegenheid en welvaart. Denk daarbij
aan aantrekkelijke landschappelijke bestemmingen die
werkgelegenheid in recreatie en tourisme aanjagen en
denk aan de productie van (hernieuwbare) energie, zoals
windparken op de Noordzee, biomassaproductie ter
plaatse van bodemdalingsgebieden en sterke verbinding
tussen lokale voedselproductie en stad.
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De woningbouwopgave & mobiliteit
Tot 2040 is er harde plancapaciteit voor ongeveer
100.000 woningen. De behoefte ligt waarschijnlijk
hoger. Er zijn stevige verschillen tussen het hoog en
laag scenario: we bekijken beiden. Per perspectief
wordt ervoor gekozen deze aanvullende behoefte op
een andere manier te realiseren, hetgeen hierna is
weergegeven met de percentages.
In het perspectief Proef-Tuin-Stad bouwt iedere
gemeente voor eigen behoefte en is ook ruimte voor
een aantal grote uitleglocaties. Dit leidt tot een meer
gespreide verstedelijking.

Bij de Inclusieve Stad vindt de verstedelijking ook in de
steden plaats, maar gebeurt dat naast de bestaande
infrastructuur ook langs verbeterde bestaande of
nieuwe “light rail” verbindingen.
Bij Clusters in Contact wordt gekozen voor een
regionale strategie gericht op “Transit Oriented
Development” langs bestaande en nieuwe HOVverbindingen. Ook is hier iets meer ruimte voor
gemeenten om voor eigen behoefte te bouwen, maar
wel zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied
(BSD).

Compact en Groen gaat uit van maximale verdichting
binnen de steden op de kennisas met een focus op de
stationsgebieden langs de oude lijn.

As Leiden-Den Haag-DelftRotterdam-Dordrecht

Nabij overig HOV

Bestaand Stad & Dorpgebied
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In elke perspectief wordt op een
andere manier naar mobiliteit
gekeken. De koppeling met de
verstedelijking speelt hier in een
belangrijke rol.

Proef-Tuin-Stad

In het perspectief
volgt
het beleid de vervoersvraag en worden knelpunten
aangepakt waar die zich voordoen. De markt krijgt
gelegenheid om vervoersdiensten op maat aan te
bieden en gaat het verkeersmanagement invullen. Door
de gespreide verstedelijking is op sommige plekken
capaciteitsuitbreiding van de weg nodig. Ook liggen
er kansen om het groeiend gebruik van de e-fiets te
facilliteren.

Compact en Groen

In
is de verstedelijking
sterk geconcentreerd op de kennisas Leiden-Den HaagDelft-Rotterdam-Dordrecht en wordt maximaal gebruikt
gemaakt van de oude lijn, door de viersporigheid te
completeren en op de buitenste sporen een “metroachtig”
systeem te introduceren dat veel vervoerscapaciteit biedt,
terwijl op de binnenste sporen snellere intercity’s de
belangrijkste centra beter bedienen. Het wegennet is af en
met behulp van de prijsprikkel wordt capaciteit efficiënt
benut. Binnen de steden kan capaciteit zelfs verminderd
worden of snelheid verlaagd om mee ruimte te maken
voor fiets en voetganger en leefbaarheid te vergroten.
Hogere vervoerstandaarden worden afgedwongen door
regelgeving.

Inclusieve stad

In de
ligt de focus op het beter
aanhaken van wijken en doelgroepen in Rotterdam en
Den Haag en perifere gebieden op de economische
dynamiek in de regio. In de steden vraagt dit om nieuwe
hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen aan de
randen van de regio om betere verbindingen met de auto.
Nieuwe openbaar vervoertangenten in de steden hebben
als bijkomend voordeel dat ze de druk op de centrale
delen van het openbaar vervoernetwerk verlichten.
Mobiliteitsdiensten richten zich vooral op het bestrijden
van vervoersarmoede bij specifieke groepen samen met
de gebruikers. De fiets wordt ingezet om stad en land
beter te verbinden.
Het bieden van een goede multimodale bereikbaarheid
van alle belangrijke economische clusters staat

Clusters in Contact

centraal in
. Het gaat om
keuzes bieden. Verstedelijking wordt zoveel mogelijk
geconcentreerd rond het netwerk van bestaande en
nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen. De
intercity stopt op veel plekken om alle delen van de regio
goed aan te haken op hoogwaardig openbaar vervoer.
Mobiliteitsdiensten richten zich vooral op een integratie
tussen verschillende vervoerwijzen en slimme “first and
last mile” oplossingen. Innovatie in mobiliteit wordt niet
alleen ingezet om de mobiliteit slimmer te organiseren.
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Hoe nemen we “smart mobility” mee?

We staan op een keerpunt. Door de Wet van Moore, waarbij computers
exponentieel sneller en goedkoper worden, zal ICT zich verder nestelen
in ons dagelijkse leven. Binnen een decennium zullen niet alleen mensen
met elkaar communiceren via ICT, maar ook objecten, voertuigen, huizen
en wellicht hele steden: het ‘internet of things’ zal een grote bijdrage
leveren aan “Smart city” en “Smart mobility”. Deze ontwikkelingen hebben
mogelijk grote invloed op de wijze waarop de ambities in het MIRTonderzoek gehaald kunnen worden en ontstaan allerlei kansen voor
andere oplossingsrichtingen. Tegelijk zijn deze ontwikkelingen erg onzeker
en weten we niet op welke moment welke impact te verwachten is. In het
MIRT-onderzoek gaan we hier op vier manieren mee om:

Gevoeligheidsanalyse:
We onderzoeken voor zover dat kan de mogelijke impact van
de (autonome) ontwikkeling van nieuwe technologieën op de
referentiesituatie in 2040, bijvoorbeeld het goedkoper worden van schone
energie of de impact van zelfrijdende auto’s.

Quick wins/ no-regrets:
We indentificeren kansrijke innovaties op de middenlange termijn, die al op
grote schaal kunnnen worden toegepast en door partijen in de regio zelf
verder gebracht kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan de e-fiets, nieuwe
mobiliteitsdiensten of slim verkeersmanagement). Deze kunnen worden
gezien als quick-win of no-regrets.

Andere accenten per perspectief:
In de perspectieven worden andere accenten gezet voor ‘smart mobility’.
Delen en slim beprijzen past in Compact & Groen, terwijl in de ProefTuin-Stad het initiatief vooral bij de markt wordt gelegd, bijvoorbeeld voor
verkeersmanagement. In de Inclusieve Stad ligt het accent op ontwikkelen
van mobiliteitsdiensten voor specifieke groepen, terwijl bij Clusters in
Contact innovatie centraal staat. Niet alleen om de bereikbaarheid te
verbeteren, maar ook als economische kans. Bijvoorbeeld stimuleren
zelfrijdend vervoer op de ‘first and last mile’.

Adaptief in de uitwerking
Omdat op dit moment niet altijd duidelijk is hoe de ontwikkeling precies
zal gaan, is het belangrijk om in de uitwerking van de oplossingsrichtingen
in de volgende fase opties open te houden. We weten niet zeker
of grootschalige infrastructuur projecten nog nodig zijn met alle
technologieën om infrastructuur efficiënter te benutten. Tegelijk kan het
toch zijn dat dit impact van deze technologieën tegenvalt. Gezien de
lange doorlooptijd van infrastructuurprojecten zou de adaptieve aanpak
goed zijn om meerdere sporen te bewandelen. Dus voorbereiden van
traditionele ingrepen en tegelijkertijd oriënteren op kansen van nieuwe
technieken en dan go/no go beslissing op het moment dat duidelijk is wat
de effecten daarvan zijn.
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Eerste zicht op no-regrets

Tijdens de ateliers waarin betrokken partijen hun input
geven komen een aantal aspecten steeds terug, waar
sowieso op ingezet zou moeten worden. Deze kunnen
worden gezien als no-regret. Bij het toetsen van de
perspectieven moet echt duidelijk worden wat de no
regrets zijn en welke quick wins er mogelijk zijn.
Fiets

De fiets lijkt een no-regret, doordat de fiets aan veel aspecten bijdraagt
die onderdeel uitmaken van de ambitie. Het stimuleert de gezondheid, het
zorgt voor minder problemen op de weg, het houdt onze binnensteden
aantrekkelijker en het biedt kansen voor mensen om mobiel te zijn.
Bovendien is investeren in de fiets zeer kosteneffectief. Bij fiets gaat het
investeren in infrastructuur en stallingen en stimuleren van fietsgebruik.

Smart Mobility (verkeersmanagement en
mobiliteitsdiensten)

Ook het stimuleren van “slimme” benuttingsmaatregelen door in te
zetten op doorontwikkeling van C-ITS is mogelijk een no-regret. Ook het
stimuleren en samen met gebruikers ontwikkelen van een marktplaats voor
mobiliteit (mobility-as-a-service) lijkt iets waar hoe dan ook op ingezet
moet worden. Dit biedt aan de ene kant mensen meer mobiliteitsopties
tegen lager kosten, maar biedt ook kansen voor een efficiënter gebruik
van de infrastructuur en de (parkeer)ruimte. Het goede werk van Bereik!
en de Verkeersonderneming kan hierbij worden uitgebreid.

Oplossen knelpunten regionaal OV

Er is breed draagvlak voor het oplossen van de knelpunten in het
regionaal openbaar vervoer. Hierbij gaat het om het samenloopdeel van
Randstadrail, het metrokruis in Rotterdam en het tramnet rondom Den
Haag Centraal. Uit de vorige NMCA bleek dat, zowel bij hoge als lage
economische groei hier problemen ontstaan. Welke oplossingen voor
genoemde problemen het meest voor de hand liggen kan verschillen, maar
dat er wat moet gebeuren is voor veel partijen evident.

Koppeling tussen ruimte en mobiliteit

Vanuit Stedenbaan is er in de Zuidelijke Randstad een goede basis
om na te denken over de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en
infrastructuurontwikkeling. Tegelijk blijkt ook in de praktijk weer hoe
moeilijk dit is. Uit de gesprekken met betrokken partijen wordt dit echter
iedere keer weer als belangrijk punt benoemd. Welke koppeling het

beste gemaakt kan worden en hoe deze tot stand te brengen moet in de
oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt. Maar dat deze koppeling
gemaakt moet worden is iedereen het over eens.

Bijdrage energietransitie

Om vanuit mobiliteit bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en bij te
dragen aan schonere lucht in de steden is het belangrijk om in te zetten
op schoner en zuiniger vervoer, aangezien mobiliteit een groeiend aandeel
van de CO2-uitstoor voor haar rekening neemt. Deze ambitie sluit 1-op-1
aan op de ‘Road Map Next Economy’ van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag.
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Principe uitspraken per perspectief over enkele
cruciale thema’s en mobiliteit.
Proef-Tuin-Stad

Compact en Groen

Afwachten en
Duidelijke randOMGAAN MET
waar
nodig
bijstuvoorwaarden opONZEKERHEDEN

MOBILITEIT

VERSTEDELIJKING
LANDSCHAP

NEXT ECONOMY

KANSEN VOOR
MENSEN

Inclusieve Stad

Flexibele (minimale) kaders:
ren
stellen wat wel en beschermen van
niet gewenst is
het kwetsbare
en vermijden van
extremen
Vraagvolgend
Vraag beïnvloeDoelgroepgericht
Knelpunten HWN den
Aanhaken achteren OWN oplossen Bestaande struc- standsgebieden
turen uitnutten
Gespreid; zowel
Binnenstedelijk
Binnenstedelijk
binnenstedelijk
rondom stations
rondom stations
als op uitlegloca- op kennisas
op kennisas en
ties
nieuwe lijnen
Meer privégroen
Beschermen open Groene aders
en pocketparks
landschappen
verbinden stad en
en p-plaatsen als
landschap
voortuin
Bied goede infra
Kweek kampioe- Breng vakmannetwerken (incl
nen van morgen
schap &
ICT)
in stedelijke
wetenschap bij
aan. Rest aan
interactiemilieus
elkaar
markt.
in DH en R’dam
voor innovatie nabij achterstandswijken
Iedereen toegang Concentreer werk Breng werk en
tot dezelfde basis en voorzienin-gen voorzieningen
infrastructuur.
op best bereikba- naar mensen
re plekken

Clusters in Contact

Adaptief: veerkrachtige kaders
bieden houvast
en ruimte voor
voortschrijdend
inzicht
Keuzevrijheid
Regio verbinden

Langs bestaand
en nieuw HOV en
spoor binnen en
buiten de stad
Landschap economisch inzetten
met aantrekkelijke
bestemmingen
Vernieuw
kampioenen van
vandaag: investeer in vernieuwing verouderde
clusters
Verbind werkclusters beter met
bewoond gebied

Proef-Tuin-Stad

Compact en Groen

Inclusieve Stad

Clusters in Contact

OPENBAAR
VERVOER
(VERBINDEND)

PHS + oplossen ca- Viersporigheid:
paciteitsknelpunten Snelle intercity’s
Regionaal OV
& hoogfrequente regiorail op
de oude lijn met
meer stations

Viersporigheid:
IC stopt vaker,
mogelijkheid tot
doorkoppelen regiorail de stad in

Veel intercity
stops
Nieuwe HOV-lijnen naar economische clusters in
stad en regio

OPENBAARVERVOER EN KETEN
(ONTSLUITEND)

Nieuwe vraagafhankelijke mobiliteitsdiensten

Mix tussen doelgroepen- vervoer
en traditionele
stadsbus en
streekbus
Betere doorstroming en minder
hinder in de stad
Perifere gebieden
beter aanhaken

Verschillende opties voor first and
last mile

WEG

Feeders naar de
grote stations op
de kennisas. Park
+ Ride / Bike

Knelpunten OWN en Geen capaciteitsHWN oplossen waar uitbreiding wedie zich voordoen
gennet. Inzetten
op vraag beïnvloeding (beprijzen)
Delen en beprijPersoonsgebonSMART MOBILITY Markt gaat verkeersmanagement
zen.
Hogere
enerden en gebieds& MOBILITEITSinvullen
giestandaarden
gericht. ‘Sociaal
MANAGEMENT
design’
Waar vraag is
In stedelijke cen- Op onderwijsclusICT
Markt
tra
ters
Overheid
Schiphol, RTHA
INTERNATIONALE Robuuste koppeling Schiphol
aan achterlandverRotterdam CS
Rotterdam CS,
ORIËNTATIE
bindingen A12, A15
Den Haag CS
en A4 (met nieuwe
verbinding A4-Zuid)
Speel in op opSchaalsprong
Stimuleren fietsFIETS
komst e-fiets (fiets- fiets in de stad
gebruik doelsnelwegen)
groepen en
groenblauwefietsnetwerken
Leefstraten (burge- Autoverkeer
Verminderen barVERBLJFSrinitiatief)
opvangen
aan
de
rières
KWALITEIT
stadsrand

Betere koppeling
OWN en HWN
rond economische clusters

Ketenintegratie
Nederland Testland
In grote bedrijvenclusters
Publiek - privaat
Schiphol
Rotterdam CS
Vele IC’s stops en
wegennet alom
verbonden
Versterk combinatie fiets en HOV

Park en walk
(auto tot aan de
rand van de binnenstad)
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Principe uitspraken
per perspectief voor
Greenports en de
Rotterdamse haven.

Proef-Tuin-Stad

WESTLAND
INFRA

WONINGBOUW
WARMTENETTEN

OOSTLAND

Compact en Groen

Inclusieve Stad

Kas als proeftuin
energie & BBE.
Trans-formatie
oude kassen.

Proef-Tuin-Stad

Kenniscluster

MAASVLAKTE

HOV-lijn Hoekselijn-Naaldwijk-DHZW

EUROPOORT

Langs HOV-as in
en aan bestaande
kernen
Uitbreiding binnen Koppeling aan
Publiek-privaat
Westland in kust- nabije woongebie- net warmterotonzone, voorwaarde den
de & geo-thermie
voor grootschaliGP&MP&stad
ge productie
Productiecentrum ?? Handel & logis- Verouderd Oosttiekcentrum
land tranformatie
naar wonen langs
HOV

M4H &
WAALHAVEN

Geleidelijke inten- Productiecentrum Handel & logissivering
tiekcentrum
A4 Zuid
Dedicated cargo
A4-VeilingrouA4-Veilingroute-A20
te-A20
Coolport EemhaCoolport HvH
ven
Kleinschalig verGeen
Kustzone
spreid
Door de markt

Clusters in Contact

Compact en Groen

Doorgroeien &
Doorgroeien &
ontwikkelen
ontwikkelen
Markt: fossiel blijft
nog domineren

Innovatiemilieu
M4H

Woongebied

INFRA

A4 Zuid

ECONOMISCHE
VERNIEUWING

Innovatiemilieu
M4H

Coolport Hoek
van Holland
Vanuit & in de
stad, Haven automatiseren

EEMHAVEN

Inclusieve Stad

Doorgroeien &
ontwikkelen
Arbeidsintensiever werk:
greenport, maakindustrie
Gemengd stedelijk gebied. Verder
ontwikkelen in samenhang Coolport.
Coolport

Clusters in Contact

Doorgroeien &
ontwikkelen
BBE, Delft

Gemengde werkzone, geen woningbouw. Innovatiemilieu M4H

Coolport
Eemhaven
Rondom Heijplaat, Kenniscluster:
M4H, Vlaardingen, Pernis. InnovatieSchiedam
milieu M4H

Uitwerking van de
Perspectieven
Proef-Tuin-Stad
Compact en Groen
Inclusieve Stad
Clusters in Contact

‘Proef-TuinStad’
Omgaan met
onzekerheden
OV / Mobiliteit

Afwachten en waar nodig bijsturen

Verstedelijking

Gespreid; zowel binnenstedelijk als op
uitleglocaties

Landschap

Meer privégroen en pocketparks en
p-plaatsen als voortuin

Next Economy

Bied goede infra netwerken (incl ICT) aan.
Rest aan markt.

Kansen voor mensen
Mobiliteitsmanagement
ICT

Zie boven.

Internationale oriëntatie

Robuuste koppeling aan
achterlandverbinding: A4 Zuid

Fiets

Speel in op opkomst e-fiets
(fietssnelwegen)

Verblijfskwaliteit
Smart Mobility &
Mobiliteitsmanagement
Auto

Leefstraten (burgerinitiatief)

Openbaarvervoer
(verbindend)
Openbaar vervoer en
Keten
(ontsluitend)
Intercitystops

PHS + oplossen capaciteitsknelpunten
Regionaal OV

Vraagvolgend
Knelpunten oplossen

Ruimte bieden initiatief
Waar vraag is
Markt

Ruimte bieden voor initiatief.
Verkeersmanagement naar de markt.
Vraagvolgend
Knelpunten oplossen OWN en HWN
A4 Zuid
Brug bij Krimpen, doortrekken N209

Nieuwe vraagafhankelijke
mobiliteitsdiensten
8 stops. Conform PHS
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Principes

Introductie
In het perspectief Proef-Tuin-Stad wordt een mozaïekmetropool als het ideale verstedelijkingsmodel gezien.
De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het
gebied van technologie, economie, klimaatverandering
en migratie. Daarom wordt er afgewacht wat er op ons
af komt, bijgestuurd waar nodig en ingezet op een brede
difuse inzet van betrokkenen.
Elke plek krijgt de ruimte zich te specialiseren en zich
complementair te ontwikkelen aan de rest van de regio.
Daarmee is er niet langer een onderscheid te maken
tussen centrum en periferie. Iets is het centrum van
haar specialisme en juist de periferie van iets waarin het
helemaal niet ontwikkeld is. Het aantal (relevante) centra
in metropoolregio is daarmee een oneindige aantal ( >
100).
Auto & fiets zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Met een vraagvolgende houding
worden knelpunten opgelost daar waar ze optreden.
Een ruime meerderheid van de woningbouwopgave wordt
binnen het Bestaand Stads en Dorpsgebied gerealiseerd,
maar er is ook ruimte voor uitbreiding van dit gebied (voor
circa een derde van de opgave).
Er wordt ingezet op meer groen in de woonomgeving, in
de vorm van ruimte tuinen bij nieuwbouw, pocketparks
in de bestaande stad en ruimte voor buurtinitiatieven om
straten te vergroenen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen te
transformeren tot voortuinen of openbaar groen.

Woningbouwlocaties

As Leiden-Den Haag-DelftRotterdam-Dordrecht

Nabij overig HOV

30%

Bestaand Stad & Dorpgebied

35%

75%

15%

10%

50%

40%

10%

30%

50%

20%

Grote uitleg

35%

Er wordt ingezet op energietransitie op lokaal niveau
waarbij grote fysieke infrastructurele maatregelen
ontbreken.
Door goede infrastructuurnetwerken te bieden (inclusief
ICT-netwerken) krijgen maatschappij en markt
volop de kans. Er is volop ruimte voor experiment,
ondernemerschap en de energieke samenleving. Het
difuse stelsel faciliteert lokale deel-, maak- en recycle
industrie, welke als onderdeel van de Circulaire economie
zullen toenemen.

Bouwstenen
E!C VERSNELLEN DIGITAAL
WERKEN OP AFSTAND

E2D FACILITEER
EXPERIMENTEERGEBIEDEN

L1A BENUT HUIDIGE
GRONDPOSITIES O M VERSNELD
AAN WONINGVRAAG T E
VOLDOEN
L2A MEER GROEN IN DE
WOONOMGEVING

L3A STIMULEREN ACTIEVE EN
SCHONE V ERVOERSWIJZEN

S1A DOELGROEPGERICHT
BESTRIJDEN
VERVOERSARMOEDE

S2D CARRIÈRE & LEVENSLOOPB ESTENDIGE REGIO

M1B MOBILITY AS A SERVICE

M3A CAPACITEIT
EN ROBUUSTHEID
HOOFDWEGENNET VERGROTEN

M4A ALLEEN
CAPACITEITSKNELPUNTEN
OPLOSSEN WAAR DIE ZICH
VOORDOEN
M5A FIETSSNELWEGEN TUSSEN
G ROTE CENTRA EN DE STAD IN

M6C MAXIMALE FLEXIBILITEIT
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Principekaart
Vraagvolgend infrastructuur netwerk

Woningbouw gespreid;
zowel binnenstedelijk als op uitleglocaties

Privé groen dichtbij huis
Pocketparks
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Principekaarten facet interventies
Woningbouw

Infrastructuur

Gespreid; zowel
binnenstedelijk als
op uitleglocaties

Vraagvolgend
Knelpunten oplossen

Landschap

Economie

Meer privégroen
en pocketparks
en p-plaatsen als
voortuin

Een excellente basis
infrastructuur (incl
ICT) creëert schept
de juiste condities
Westland geleidelijke
intensivering
Oostland kas als
proeftuin energie &
BBE. Transformatie
oude kassen.
Innovatiemilieu M4H
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Mogelijke kern
interventies infra
Waar investeringen in ProefTuin-Stad nodig zijn hangt
af van waar het verkeer vast
loopt. Om het wegensysteem
robuuster te maken bij een
meer gespreide verstedelijking
wordt gekozen voor een A4Zuid. Ook elders in de regio
zijn waarschijnlijk investeringen
in de wegcapaciteit op het
onderliggend wegennet
en hoofdwegennet nodig,
zoals verbreding van de
veilingroute. Op het moment
dat zich capaciteitsknelpunten
in het stedelijk openbaar
vervoer zich voordoen, zoals
bij het samenloopdeel van
Randstadrail en het centrale
deel van de metro in Rotterdam
wordt gekeken hoe dat met
slimme oplossingen, zoals
andere beveiliging en op
termijn onbemand rijden de
capaciteit kan worden vergroot.
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Deelgebieden
Mobiliteit
• Hoogfrequent lijn E
• Oplossen knelpunten regionaal OV (o.a. Beurs)
• 8 Intercitystops conform PHS
• Vraagvolgend knelpunten OWN en HWN oplossen
waar deze zich voordoen
• Autoverkeer bundelen en park en walk
• Vervoer over water
• Opwaarderen bestaande oeververbindingen
• Fietssnelwegen, snelle routes stad in
• Hybride watertaxinetwerk op afroep. Meer
veerverbindingen over Maas.
• RTHA: Automatisch/zelfrijdend vervoer

Rotterdam en omgeving
Voor Rotterdam betekent de ProefTuin-Stad meer ruimte voor initiatief
ook als het gaat om mobiliteit. Als
bewoners een leefstraat willen
geef ze die mogelijkheid. Stuur
niet teveel van bovenaf maar geef
lokaal de ruimte, bijvoorbeeld
voor meer vervoer over water.
Om het wegsystem draaiende te
houden wordt ingezet op “slim”
verkeersmanagement met een
belangrijke taak voor de markt.
Capaciteitsuitbreidingen op de
schakels tussen de ruit en het
onderliggend wegennet zijn
waarschijnlijk nodig om het systeem
draaiende te houden. Stimuleer
lokale initiatieven voor schoner
vervoer of andere vormen van
vraagafhankelijk vervoer.

Verstedelijking
• Rotterdam als een van de vele centra in de regio
• Clustervergroting op best bereikbare plekken met
zowel auto als OV
• Bouwen op rommelzones: Zestienhoven
• Uitleg: Zuidplaspolder
• Verminderen hinder langs infra zodat er gebouwd kan
worden, bijvoorbeeld langs ring
• Ontwikkelen op planlocaties: Hoogvliet, Barendrecht
• Ontwikkelrichting: City Lounge. Van jong tot oud veilig
over straat.
• Energietransitie: zelf doen. Zonnepanelen, Betere
isolatie etc.
Landschap
• Vooral veel privégroen
• Beter verbinden parken en lanen

Mobiliteit
• 8 Intercity stops conform PHS
• Oplossen knelpunten regionaal OV
• Vraagvolgend knelpunten OWN en HWN oplossen
waar deze zich voordoen
• Autoverkeer bundelen en park en walk
• Fietssnelwegen, snelle routes stad in

Drechtsteden

Verstedelijking
• Dordrecht als een van de vele centra in de regio
• Clustervergroting op best bereikbare plekken met
zowel auto als OV
• Bouwen op rommelzones
• Verminderen hinder langs infra zodat er gebouwd kan
worden
Landschap
• Vooral veel privégroen
• Beter verbinden parken en lanen
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Deelgebieden
Mobiliteit
• Hoogfrequent lijn E
• Oplossen knelpunten regionaal OV
• 8 Intercitystops conform PHS
• Vraagvolgend knelpunten OWN en HWN oplossen
waar deze zich voordoen
• Geen Schenkviaduct maar Rotterdamsebaan neemt
het over en andere vervoersmiddelen
• Capaciteit voor de tram tussen DH CS en DH HS
vergroten
• Autoverkeer bundelen en park en walk
• Geen oeververbindingen
• Fietssnelwegen, snelle routes stad in
• Tunnel Wassenaar

Den Haag en omgeving
Voor Den Haag betekent de ProefTuin-Stad meer ruimte voor initiatief
ook als het gaat om mobiliteit. Als
bewoners een leefstraat willen
geef ze die mogelijkheid. Stuur niet
teveel van bovenaf maar geef lokaal
de ruimte, bijvoorbeeld voor lokale
initiatieven voor schoner vervoer of
andere vormen van vraagafhankelijk
vervoer. Om het wegsystem
draaiende te houden wordt ingezet
op “slim” verkeersmanagement
met een belangrijke taak voor de
markt. Capaciteitsuitbreidingen op
de schakels tussen de A4 en het
onderliggend wegennet, zoals de
Lozerlaan zijn waarschijnlijk nodig om
het systeem draaiende te houden.

Verstedelijking
• Den Haag als een van de vele centra in de regio
• Kansen voor nieuwe stedelijkheid in Vlietzone
• Clustervergroting op best bereikbare plekken met
zowel auto als OV
• Bouwen op rommelzones langs stadsrand
• Verminderen hinder langs infra zodat er gebouwd kan
worden, bijvoorbeeld langs spoor en snelweg
• warmte koude opslag systemen en biomassa
georienteerde systemen
Landschap
• Vooral veel privégroen
• Beter verbinden parken en lanen
• Klimaat adaptatie: zelf doen. Afkoppelen, hemel
watergebruik vergroten en buffers in de openbare
ruimte en op perceelsniveau

Mobiliteit
• 8 Intercity stops conform PHS
• Oplossen knelpunten regionaal OV
• Vraagvolgend knelpunten OWN en HWN oplossen
waar deze zich voordoen
• Autoverkeer bundelen en park en walk
• Fietssnelwegen, snelle routes stad in

Leiden en omgeving

Verstedelijking
• Leiden als een van de vele centra in de regio
• Clustervergroting op best bereikbare plekken met
zowel auto als OV
• Bouwen op rommelzones
• Uitleg: Valkenburg
• Verminderen hinder langs infra zodat er gebouwd kan
worden
Landschap
• Vooral veel privégroen
• Beter verbinden parken en lanen
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Deelgebieden
Mobiliteit
• Leenauto’s, auto delen
• Verbeteren ongehinderde logistiek naar de mainport/
greenport
• Ring moet blijven draaien, robuuster, zodat
doorkoppelingen naar achterland open blijven
• Nieuwe infrastructuur waar nodig
• Netwerk robuuster maken (alternatieve routes,
dubbele ontsluiting, reservecapiciteit etc.)
• Uitbouwen op gebied van digitalisering keten, bijv.
onbemand varen/rijden
• A4 Zuid
• Verbreden Veilingroute

Greenport, Mainport,
Voorne-Putten
In het Westland vindt eenm
geleidelijke intensivering plaats en
worden oude kassen vervangen door
woningen.
In het Oostland zijn kassen naast
een kwekerij ook een proeftuin voor
hernieuwbare energie & de Biobased
Economy.
Met de aanleg van A4 Zuid is
er een robuuste aantakking op
achterlandverbindingen vanuit de
haven.
In de Merwevierhaven (M4H)
wordt ruimte geboden om een
innovatiemilieu te laten ontstaan.

Verstedelijking
• Nieuwe terreinen aan logitieke corridors
• Woningbouw in omgeving van werk
• Uitbreiden

Mobiliteit
• 8 Intercity stops conform PHS
• Oplossen knelpunten regionaal OV
• Vraagvolgend knelpunten OWN en HWN oplossen
waar deze zich voordoen
• Autoverkeer bundelen en park en walk
• Fietssnelwegen, snelle routes stad in

Middengebied

Verstedelijking
• Uitleg Valkenburg
• Clustervergroting op best bereikbare plekken met
zowel auto als OV
• Bouwen op rommelzones
• Verminderen hinder langs infra zodat er gebouwd kan
worden
• Oplossen knelpunten regionaal OV
• Vraagvolgend knelpunten OWN en HWN oplossen
waar deze zich voordoen
• Fietssnelwegen, snelle routes stad in
• Greenport: Nieuwe terreinen aan logstieke corridors
Landschap
• Vooral veel privégroen
• Beter verbinden parken en lanen
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Bouwstenen
E1C

L1A

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ARBEIDSMARKT

BENUT HUIDIGE GRONDPOSITIES
OM VERSNELD AAN WONINGVRAAG TE VOLDOEN

VERSNELLEN DIGITAAL WERKEN OP AFSTAND
BED GEÏSOLEERDE
WERKGEBIEDEN BETER IN

VERSTEVIG CLUSTERING
WERKGELEGENHEID IN GROTE
CENTRA

DIGITAAL WERKEN OP AFSTAND

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
WONINGBOUWOPGAVE

A. GEDACHTEGANG

Door het Nieuwe Werken worden
in de spits aanzienlijk minder
autokilometers gereden. Dat draagt
fors bij aan het oplossen van files.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Minder files door flexibiliteit in
vervoerskeuze en werklocatie.
C. REDENEERLIJN

ÉÉN HUB
VOOR DE
REGIO
BENUT
HUIDIGE
GRONDPOSITIES
OM VERSNELD AAN
WONINGVRAAGTE VOLDOEN

OPMERKING:

TWEE NIEUWE
INTERNATIONALE
TRANSIT
ORIENTATED
KNOEPN + TWEE
BESTAANDE
DEVELOPMENT
(TOD)
/
KNOPEN
STEDENBAAN

VEEL NATIONALE
KNOPEN
BOUW
BINNEN BESTAAND
STEDELIJK GEBIED OP GOED
BEREIKBARE PLEKKEN

BOUW BINNENSTEDELIJK IN
HOOGST MOGELIJKE DICHTHEID

Het wegennet hoeft niet verder
uitgebreid te worden, maar de
focus moet juist liggen op het
versterken van de digitale- en
energieinfrastructuur.
Verhoudingen/redenen
om te verplaatsen zullen
veranderen. Tijdelijke structurele
mobiliteitsoplossingen kunnen een
oplossing bieden.

Woningbouw zo snel mogelijk
uitvoeren op de reeds geplande
plekken om zo woningnood te
voorkomen en aan de vraag te
voldoen.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Eventueel benodigde infrastructuur
er achteraan leggen.
C. REDENEERLIJN

Het internet en digitale platformen
bieden nieuwe manieren om werk
te organiseren. Via het internet kan
flexibele arbeid makkelijker gevonden
en verdeeld worden (uit: RNE).

...
D. ACTOREN

...
Het beeld voor nu is dat;
• Voor de periode 2016-2024 ongeveer 50.000
woningen niet meer te beinvloeden zijn (deze
zijn of gaan naar verwachting in aanbouw)
• Ongeveer 16.000 woningen zijn in die periode
nog wel te beinvloeden omdat er een mismatch
is; deze plannen moeten worden aangepast
om beter aan te sluiten bij de vraag. In theorie

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

Bedrijven bieden ruimte om flexibel te
werken én maken het aantrekkelijk om
niet altijd de auto te pakken.

•

Het aanbieden van goede
fietsvoorzieningen (bijv. veilige
stallingen of goedkoop aanschaffen
van (elektrische) fiets) of mobiliteitspas
waardoor men gemakkelijk gebruik kan
maken van verschillende modaliteiten
(OV-fiets, OV-elektrische scooter,
openbaar vervoer, huurauto’s).

•

Terughoudend lease auto beleid

•

Beter Benutten Haaglanden
en Rotterdam, incl. afspraken
met werkgevers en inzet van
mobiliteitsdiensten

•

PROJECTEN/MAATREGELEN

23

WIJS EXPERIMENTEERGEBIEDEN
AAN

•

Westland (noordrand)

•

...

•

...

•
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VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
GROENERE LEEFOMGEVING

MEER GROEN IN DE
WOONOMGEVING

A. GEDACHTEGANG

VERBINDEN STAD EN LANDSCHAP
METGROENE NETWERKEN

CREËER AANTREKKELIJKE
BESTEMMINGEN IN
LANDSCHAPPEN

VERGROOT BIODIVERSITEIT EN
ECOLOGISCHE VEERKRACHT VAN
LANDSCHAPPEN

Binnen de regio plaatsen aanwijzen
waar ruimte voor economische
experimenten wordt geboden, zoals
de Merwe-Vierhavens en Binckhorst.
Experimenteren met nieuwe
oplossingen voor bereikbaarheid.
Voorwaarde voor het economische
succes van deze gebieden is ook
de bereikbaarheid ervan, en de
walkability.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
Verminderde vraag naar en belasting van groene
netwerken. Lagere woondichtheden zullen leiden
tot meer (auto)mobiliteit (door kleinere nabijheid
van voorzieningen) en OV investeringen naar deze
locaties zullen niet snel rendabel zijn.

C. REDENEERLIJN

Deze experimenteer gebieden bieden
ruimte aan grondstoffenbanken en
maakindustrie welke de circulaire
economie stimuleren

De landschappelijke leefkwaliteit wordt
versterkt door meer privé/openbaar
groen te ontwikkelen.
A. GEDACHTEGANG
De landschappelijke leefkwaliteit wordt versterkt
door vooral meer privégroen te ontwikkelen.
Nabijheid van (privé)groen verminderd de kans op
doorsnijding van groene netwerken omwille van
bereikbaarheid

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Binckhorst

Valkenburg

MEER GROEN IN DE WOONOMGEVING

FACILITEER EXPERIMENTEERGEBIEDEN
BEHOUD BESTAANDE WERKGELEGENHEIDSCLUSTERS

Zuidplaspolder

•
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L2A

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ECONOMISCHE CLUSTERS & INNOVATIE

CLUSTERVERGROTING OP BEST
BEREIKBARE PLEKKEN

•

kan je deze ook afschaffen en ergens (op een
meer stedelijke plek) maken. Het gaat om ca
10000 wonigen in “groenstedelijke/suburbane”
milieus en 6000 in buitenstedelijke milieus (wel
allemaal liggend binnen Zuidvleugelgebied!).
De nadruk ligt hierbij in de Rotterdamse Regio,
de Drechtsteden en Midden-Holland.
Er is nog een tekort (in licht nieuwste
prognoses) tot 2025 van ongeveer
45.000 woningen. Dit zit met name in
de binnenstedelijke (dus niet alleen
hoogstedelijke) milieus, in alle regio’s (maar in
veel mindere mate in Midden-Holland).
Voor de periode 2025-2040 is er een tekort
(maar waarschijnlijk zijn niet alle plannen bij
pzh bekend) van 74000 woningen. Dit geldt
voor alle regio’s.
In verband met de verwachting van de
bevolkingsgroei is tussen 2016-2030 een
toename van 12200 wonignen per jaar nodig
en tussen 2030 en 2040 een toename van
5900 woningen per jaar.

Plaatsen waar reeds woningbouw is gepland.

22

VERBIND GROTE ECONOMISCHE
CLUSTERS, CAMPUSSEN &
CENTRA BETER MET ELKAAR

•

bron: CRA & Vereniging Deltametropool, studie Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht (2014).

Het nieuwe werken versnellen zodat de druk op de snelwegen vermindert.

E2D

Vinex-wijken | Ontwikkeling van nieuwbouwwijken aan de
rand van de steden past in een traditie.

OPMERKINGEN

D. ACTOREN

•

A. GEDACHTEGANG

C. REDENEERLIJN

Berlin | Het huidige economische succes is mede te danken
aan decennia lange status van vrijplaats.

Mogelijk kan de totale regionale woningbehoefte
niet volledig binnen het bestaande stedelijke
gebied worden opgevangen. Het PBL gaat er (op
nationaal niveau) vanuit dat tot 2050 in een hoog
groeiscenario ongeveer 35 procent van de
benodigde woningen kunnen worden gerealiseerd
in leegstaande panden en on(der)benutte terreinen
in de bestaande stad. En in het lage scenario
bijna 80 procent. (zie Transformatiepotentie:
woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad,
PBL, 2016).
Hierdoor kunnen nieuwbouwlocaties in beeld

D. ACTOREN

...

Chicago | Ruim opgezette buitenwijken met grote tuinen
vormen een tuinstad, ontworpen door F.L. Olmsted.

komen (Westland, Zuidplas, Valkenburg) waarbij
de keuze gemaakt kan worden voor inzet op privé
groen.
In de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt het belang
van de realisatie van ‘topmilieus’ benoemd:
Voor het leveren van een bijdrage aan een
(internationaal) vestigingsklimaat zijn ruimtelijke
reserveringen essentieel voor wonen in het
zogeheten ‘topmilieu’. Het gaat om woningbouw
met een lage dichtheid van 5 tot 10 woningen
per hectare, gekoppeld aan investeringen in het
landschap.
Hiervoor zijn ruimtelijke reserveringen opgenomen
in Zuidplas Rode Waterparel, een deel van
Valkenburg en een deel van de Westlandse Zoom.
D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Woningbouwplannen met ruimte tuinen
in Zuidplaspolder, Valkenburg en
Westland

•

Vergroenen/verdunnen bij transformeren
van binnenstedelijke locaties

•

Openbaar groen door de stad heen
(pocketparks, vergroenen kades
Rotterdam, Singelpark Leiden)

•

Collectief groen bij hoge dichtheid
(hofjes, dakterassen, dektuinen)

•

Binnen straal van 500m toegang tot
groen

M4H

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Binckhorst

•

Merwe-Vierhavens

•

Rotterdam Innovation District (RDMcampus)

•

...

•

...

Binnen de regio worden plaatsen voor economische experimenten aangewezen en gefaciliteerd, zoals de
Merwe Vierhavens en Binckhorst.
34

Leiden | Het Singelpark is een initiatief van inwoners van
Leiden om één 6 km lang park te maken langs de buitenste
singels van Leiden.

Ontwikkelen van meer (privé)groen in de directe omgeving van de woning.
35
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Bouwstenen
L3A

S2D

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
HEEL SCHOON EN VEILIG

CARRIÈRE & LEVENSLOOPBESTENDIGE REGIO

STIMULEREN ACTIEVE VERVOERSWIJZEN
STIMULEREN ACTIEVE
VEROERSWIJZEN

GROOTSTE HINDER ELIMINEREN

MINDER GEHINDERDEN

VOORKOMEN VAN SCHADE AAN
INFRASTRUCTUUR

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
GEMENGDE STAD

REGIO MOBILITEIT VOLLEDIG OP
HERNIEUWBARE ENERGIE

Stimuleer gezond gedrag met
preventieve effectieve effecten door
actieve vervoerswijzen te stimuleren.

GLA’s spatial development
strategy

In een stick & carrot benadering
wordt voor de carrot gekozen.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

C. REDENEERLIJN

Aanbieden van verschillende
kwalitatieve mogelijkheden die
vervoer per voet of fiets aantrekkelijk
maken.

WONINGDIFFERENTIATIE
IN NAOORLOGSE WIJKEN:
IMPULSEN VOOR STAGNERENDE
WOONGEBIEDEN

FUNCTIES MIXEN

CARRIERE & LEVENSLOOPBESTENDIGE REGIO

step to it

A. GEDACHTEGANG

Investeer in omgevingen voor
gezonde modaliteiten: fietsen en
lopen.
Creëer voldoende bestemmingen op
acceptabele afstanden.

BETAALBARE WONINGEN IN DURE
WIJKEN & KOOPWONINGEN IN
ACHTERSTANDSWIJKEN

Why walking works
1. Vermindert verkeer
2. Verbetert de gezondheid
3. Vermindert criminaliteit
4. Brengt weer leven in stadscentra
5. Stimuleert een avond
economie
6. Verbetert de luchtkwaliteit
7. Is een makkelijk
vervoermiddel
8. Stimuleert toerisme
9. Vermindert sociale uitsluiting
10. Geeft een goed gevoel

Een veelzijdige regio die een
prettige omgeving biedt voor alle
levensfases.
A. GEDACHTEGANG

Maak de regio levensloop en
carriere-bestendig: een regio die
zo veelzijdig is dat ze een prettige
omgeving biedt voor alle levensfases:
om op te groeien, te studeren, te
sporten en te relaxen, een baan te
vinden, je te vestigen, een gezin groot
te brengen, met penioen te gaan, oud
te worden en verzorgd te worden.

Londen | In een campagne Living Streets werd lopen als
een integrale stedelijke strategie gepromoot.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

D. ACTOREN

In een levensloop bestendige regio
zijn niet alle functies op loopafstand
van je huis te bereiken. Vandaar dat
ingezet moet worden op passende
mobiliteiten tussen verschillende
functies, leefmilieus en levensfases.

...
E. MEEKOPPELKANSEN

• M2A: Autoverkeer bundelen en
park & walk

Perfect Fun Town | Lifestyle magazine Monocle heeft een
manifesto geschreven met een reeks tips voor een betere
stad en hoe die plek moet bieden voor een ieder. Link

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Openbaar fietsdeelsysteem

•

Stationsgebieden beter op fiets
inrichten, o.a. door voldoende en goede
stalling en verbeteren verkeersveiligheid
t.o.v. auto

•

OV-fiets capaciteit uitbreiden

•

Openbaar vervoer beter inrichten op
meenemen van fiets, de waterbus is hier
een goed voorbeeld van

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Rode lopers in stedelijke centra: de
voetganger en fietser is hier dominant.

•

...

•

...

•

Een mix van groen- en verblijfsruimte,
horeca en retail: bedrijvigheid in de
plinten.

•

...

•

...

•

...

Sterke langzaamverkeersnetwerken die aansluiten op OV-knooppunten.

Veelzijdige regio die beantwoordt op de behoeften van iedere levensfase.
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S1A

M1B

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
WERKENDE STAD

DOELGROEPGERICHT BESTRIJDEN VERVOERSARMOEDE
MET FINANCIËLE PRIKKELS
BESTRIJD VERVOERSARMOEDE

ONTWIKKEL WERKGELEGENHEID
IN NAOORLOGSE
MONOFUNCTIONELE
WOONGEBIEDEN

VERGROTEN NABIJHEID: WERK,
ONDERWIJS & VOORZIENINGEN
DICHT(ER)BIJ HUIS

100

101

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
KEUZEVRIJHEID EN VEERKRACHT

MOBILITY AS A SERVICE INCLUSIEF MULTIMODALE
REISINFORMATIE

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

ALTIJD KEUZE UIT TWEE

MOBILITY AS A SERVICE

Gebieden waar vervoersarmoede
heerst zijn slecht aangesloten
op de omgeving, waardoor
achteruitgang dreigt (of al gaande
is). Bestrijd huidige problemen,
of probleemgebieden, door te
investeren in toegang tot werk elders.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Vervoersvoorzieningen versterken,
zodat nabijheid van voorzieningen
en werk wordt verbeterd. Openbaar
vervoer toegankelijker maken voor
bepaalde doelgroepen, o.a. door
speciale tarieven.
C. REDENEERLIJN

Nabijheid van werk vergroot
economische potenties en
voorkomt sociaal-maatschappelijke

ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN
MULTIMODAAL ONTSLUITEN

BELANGRIJKE DELEN VAN HET
NETWERK DUBBEL UITVOEREN

A. GEDACHTEGANG

Alle kwaliteiten die de Zuidvleugel
te bieden heeft worden pas echt
goed benut als willekeurig welke
twee plekken in de Zuidvleugel
binnen een uur multimodaal met
elkaar verbonden zijn. De grootste
metropolitane kwaliteit is immers
keuzevrijheid.
Dit sluit aan op het recente initiatief
van OV bedrijven om sneller en
vraaggestuurder OV aan te bieden.
Maar het betreft ook andere
modaliteiten zoals fiets en auto. In
nieuwe trends zoals MAAS (Mobility
As A Service) komen al deze
modaliteiten samen.

A. GEDACHTEGANG

Londen| Het London Plan (2002) zette nieuwe OVverbindingen in om toegang tot werkgelegenheid voor
kansarme groepen te vergroten.
Zandbelt&vandenBerg©2003

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

verzwakking.

In de stad meer delen, buiten de
stad meer vraaggericht. Minder
traditioneel openbaar vervoer,
zowel in de stad als daarbuiten.

D. ACTOREN

...

Vraaggericht vervoer aanbieden,
op maat. Tevens multimodale
reisinformatie ontwikkelen, zodat
inzichtelijk is met welke modaliteiten
de reis kan worden gemaakt.
C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

De overheid subsidieert deze
maatregelen stevig, en zet zijn
middelen anders in (OV-exploitatie).
E. MEEKOPPELKANSEN

PROJECTEN/MAATREGELEN

• M6B: Verminderen

•

Naoorlogse woongebieden beter
verbinden met werklocaties

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Frequentie OV verhogen

•

•

(Collectief) Mobility-as-a-service
(MAAS) voor werknemers van deur tot
deur op flexibele tijden

Ontwikkeling concept M.A.A.S.
met optimale ketenoplossingen via
mobiliteitsdiensten-providers

•

•

Speciale tarieven

Marktplaats voor Mobiliteit, van De
Verkeersonderneming

•

OV netwerk anders inrichten, bijv. niet
alles naar Centraal Station

•

...

•

...

•

Aanpak NPRZ

•

...

Werkeloosheid in Den Haag. Versterken vervoersvoorzieningen op plaatsen waar op dit moment de
meeste werkeloosheid zich concentreert, zodat zij beter verbonden zijn met werk in de regio.
84

Helsinki | In Finland wordt al geëxperimenteerd met Mobility
as a Service (MAAS).

Sneller en vraaggestuurd verbinden.
85
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Proef-Tuin-Stad

Bouwstenen
M3A

M5A

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
WEGVERKEER

CAPACITEIT EN ROBUUSTHEID HOOFDWEGENNET
VERGROTEN
CAPACITEIT EN ROBUUSTHEID
HOOFDWEGENNET VERGROTEN

SPITS MIJDEN / BEPRIJZEN

VERKNOPING VAN OWN OP HWN
VERBETEREN

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
FIETS

FIETSSNELWEGEN TUSSEN GROTE CENTRA EN DE STAD
IN
FIETSSNELWEGEN TUSSEN GROTE
CENTRA

A. GEDACHTEGANG

FORENS & RECREATIE NETWERK

DUTCH TOD: FIETS & OV
GEDREVEN METROPOLITANE
ONTWIKKELING

FIETSGEBRUIK MAXIMALISEREN
EN OVERLAST ELIMINEREN:
FIETSDEELSYSTEEM, F-PARKEREN

Files op snelwegen leiden tot
‘voertuigverliesuren’. Versterken van
het wegennet, door o.a. het oplossen
van knelpunten leidt tot een betere
doorstroming.

Efficiënte fietsroutes tussen
grote centra, langs grote
infrastructuurbundels.
A. GEDACHTEGANG

Zo snel mogelijk met de fiets
van A naar B. Efficiënte directe
fietssnelwegen langs grote
infrstructuurbundels -spoorlijnen en
snelwegen-.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Pak de grootste flessenhalzen
(aanbodzijde) aan en stimuleer spits/
piekmijdend gedrag (vraagzijde).

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Snelle fietsroutes maken de fiets
en e-bike een aantrekkelijker
vervoermiddel over afstanden tot 20
km.

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Fietssnelwegen bundelen langs grote
infrastructuur: snelwegen (A12, A13,
A15), spoorlijnen (Den Haag - Leiden) en
vaarwegen (Vliet en Schie)

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

A4 Zuid

•

Pilot TOV ZR

•

F15 Ijsselmonde

•

Brug bij Krimpen

•

Fietsroute Hofplein-Hofvijver

•

...

•

...

•

...

•

...

Snelle fietroutes tussen grote centra, en centra in.

NMCA | Knelpunten in bereikbaarheid 2030 RC-scenario

Figuur 3: Knelpunten in bereikbaarheid 2030 RC-scenario
124

125

Bijzondere aandacht
verdienen deVERVOERSSYSTEEM
internationale toplocaties in
AANTREKKELIJKHEID
OPENBAAR VERVOER
M4A VERGROTEN
het gebied, zoals die zijn gedefinieerd in het MIRT-onderzoek
ALLEEN CAPACITEITSKNELPUNTEN
OPLOSSEN
Internationale
Connectiviteit Zuidelijke
Randstad en de
WAAR DIE ZICH VOORDOEN
Mainports en Greenports. Deze gebieden moeten goed
A. GEDACHTEGANG
aangesloten zijn op aangrenzende stedelijke regio’s in binnen
Alleen problemen oplossen waar
en buitenland. Meerdere schaalniveaus zijn dus van belang als
deze zich voordoen. Sterk inzetten
op ketenvoorzieningen naar
het gaat om de bereikbaarheid van de Metropoolregio
hoofdnetwerk.
Rotterdam Den Haag.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
ALLEEN CAPACITEITSKNELPUNTEN
OPLOSSEN WAAR DIE ZICH
VOORDOEN

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL

SPRINTER VERVANGEN
DOOR RANDSTADRAIL +
DOORKOPPELINGEN DE STAD IN

142

M6C

143

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
CARGO

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL + HOV ASSEN IN
DE REGIO

VERSCHONEN

VERMINDEREN

VERANDEREN

A. GEDACHTEGANG

Mogelijkheden toevoegen:
bijvoorbeeld van weg naar andere
modaliteiten. Schone(re) modaliteiten
krijgen de voorkeur, zoals spoor en
water.

Inzetten op oplossen van knelpunten
en capaciteitsverhoging waar nodig,
maar niet investeren in nieuwe lijnen.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
C. REDENEERLIJN

C. REDENEERLIJN

...

Trendmatige bezuinigingen en
herstructurering van ontsluitende
netten.

10

D. ACTOREN

...

D. ACTOREN

...
E. MEEKOPPELKANSEN

• L1B: Transit orientated
development (TOD) / Stedenbaan

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Sprinters en Intercity’s op hoofdspoor

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Metrokruis Rotterdam ontlasten

•

...

•

Haagse tramcapaciteit aanpakken

•

...

•

Randstadrail bij Leidscheveen capaciteit
verhogen

•

...

•

...

•

Tramtunnel Den Haag ontlasten

•

...

De tramtunnel in Den Haag, het metrokruis in Rotterdam en het tracée waar de Randstadrail en de trein
bij elkaar komen bij Leidschenveen zijn nu knelpunten.
132

Flexibiliteit van cargo verhogen.
133

156

157

‘Compact en
Groen’
Omgaan met
onzekerheden
OV / Mobiliteit

Duidelijke randvoorwaarden opstellen wat wel en
niet gewenst is

Verstedelijking

Binnenstedelijk rondom stations op kennisas

Landschap
Next Economy

Beschermen open landschappen

Kansen voor
mensen
ICT

Concentreer werk en voorzieningen op best
bereikbare plekken

Internationale
oriëntatie
Fiets
Verblijfskwaliteit
Smart Mobility &
mobiliteitsmanagement
Auto

Schiphol
Rotterdam CS

Openbaarvervoer
(verbindend)
Openbaar vervoer
en Keten
(ontsluitend)
Intercitystops

Viersporigheid: Snelle Intercity’s & hoogfrequente
regiorail op de oude lijn met meer stations

Regio rail +
doorkoppelingen

12x per uur ‘light rail’tussen Leiden en Rotterdam
op de Oude lijn + nieuwe stations (Spangen, Ketel,
Rijswijk-Zuid)

Vraag beïnvloeden
Bestaande structuren uitnutten
Viersporigheid en nieuwe stations op ‘kennisas’

Kweek kampioenen van morgen in stedelijke
interactiemilieus in DH en R’dam

In stedelijke centra
Overheid

Schaalsprong fiets in de stad
Autoverkeer opvangen aan de stadsrand
Delen en beprijzen. Hogere energiestandaarden.

Geen capaciteitsuitbreiding wegennet. Inzetten op
vraag beïnvloeding
Delen A20 en A13 worden stedelijke weg, kans
woningbouw.

Feeders naar de grote stations op de kennisas

3 stops
Leiden Centraal
Den Haag Centraal
Rotterdam Centraal

Nieuwe HOV-lijnen Tram Binckhorst

Tram Maastunnel en Tram over de Willemsbrug
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Compact en Groen

Principes

Introductie
In het perspectief Compact en Groen wordt een compacte metropolitane regio -met duo core- als het ideale verstedelijkings-model gezien.
Dat creëert het hoogst mogelijke voorzieningenniveau, benut het beste
investeringen uit het verleden en houdt de grote open landschappen
vrij van verstedelijking.
De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het gebied van
technologie, economie, klimaatverandering en migratie. Daarom worden robuuste kaders gesteld wat wel en niet gewenst is.
OV & lopen zijn de dominante modaliteiten waarop overheidsbeleid
zich richt. Mobiliteitsvraag wordt gereguleerd door delen te stimuleren,
hoge energiestandaarden te stellen en pieken te beprijzen.
Er zijn twee belangrijke centra, de binnensteden van Rotterdam en
Den Haag. De reistijd tussen het centrum van Rotterdam en Den Haag
wordt daarom sterk verkort. Op de ‘kennisas’ rijden verder hoogfrequente ‘metro’. De rest van de metropoolregio wordt met feeders goed
verbonden met de grote stations op de ‘kennisas’.
De verstedelijkingsopgave wordt in zijn geheel binnen het Bestaand
Stedelijk en Dorpsgebied gerealiseerd. Daarvan wordt het leeuwendeel
gebouwd in Rotterdam en Den Haag en langs de ‘kennisas’, de spoorlijn Leiden-DenHaag-Delft-Rotterdam.
Een ieder wordt verleid om net een tandje stedelijker te wonen dan ze
bij volledig vrije keuze zouden kiezen.
Dat biedt ook extra voordelen. Door hoge dichtheden en functiemenging onstaat er meer keuze in de nabijheid
-qua werk, winkelen, voorzieningen, vrije tijd- en worden mobiliteitsnetwerken minder belast.
Door de verstedelijking op compacte wijze te realiseren worden de
open landschappen beschermd.

Woningbouwlocaties

De energie transitie en circulaire economie zijn grote opgave die
versneld dienen te worden om de doelstellingen te behalen. Regie van
de overheid op robuuste warmte netten aangesloten op geothermie
systemen en robuuste omschakeling naar electrisch OV vervoer faciliteeerd deze transitie.
As Leiden-Den Haag-DelftRotterdam-Dordrecht

Nabij overig HOV

30%

Bestaand Stad & Dorpgebied

35%

75%

15%

10%

50%

40%

10%

30%

50%

20%

Grote uitleg

35%

Door de verdere verstedelijking komt er grote druk op de klimaat
adapatieve opgave van de stad. Sturing op benutten van de groene
corridoren die stad onsluiten met het landelijk groen en parken.
Er wordt ingezet om economische vernieuwing te realiseren vanuit de
grootstedelijke interactiemilieus in de centra van Rotterdam en Den
Haag. Omdat iedereen uit de hele metropoolregio hier binnen no-time
kan zijn zijn dit de ideale plekken voor verwachte en onverwachte ontmoetingen. Dus dit is de plek waar de economische kampioenen van
morgen worden gekweekt.

Bouwstenen
VERSTEVIG CLUSTERING
WERKGELEGENHEID IN GROTE
CENTRA

E2B CLUSTERVERGROTING O P
BEST BEREIKBARE PLEKKEN

E3A TWEE HUBS VOOR DE
REGIO

L1D VERMINDEREN HINDER
DOOR MOBILITEIT WAARDOOR
WONINGBOUW MOGELIJK
WORDT
L2D VERGROOT BIODIVERSITEIT
E N ECOLOGISCHE V EERKRACHT
VAN LANDSCHAPPEN

L3C VOORKOMEN VAN SCHADE
A AN INFRASTRUCTUUR

S1D BETERE KOPPELING
ONDERWIJS & WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN KENNISAS
S2B WONING DIFFERENTIATIE
IN N AOORLOGSE WIJKEN:
IMPULSEN VOOR STAGNERENDE
WOONGEBIEDEN
M2B AUTOVERKEER SPREIDEN
EN WEREN AAN DE STADSRAND
EN PARK + RIDE + BIKE

M1D VERGROTEN FLEXIBILITEIT
HUIDIGE NETWERKEN

M3B SPITS MIJDEN / BEPRIJZEN

M4B SPRINTER VERVANGEN
DOOR RANDSTADRAIL

M5B FORENS & RECREATIE
N ETWERK

M6B MINDER
VERVOERSBEWEGINGEN

78

Tussenproduct / MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag / Analyse & oplossingsrichtingen fase

Compact en Groen

Principekaart
OV netwerk sterk op kennisas
Stations (van groot naar klein)

Verstedelijkingsaccent
Woningbouwaccenten

Behouden open landschappen

Hoogstedelijke interactiemilieus
Focus op kennisas
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Compact en Groen

Principekaarten facet interventies
Woningbouw

Infrastructuur

Binnenstedelijk
rondom stations op
kennisas

Vraag beïnvloeden
Bestaande structuren
uitnutten
Viersporigheid en
nieuwe stations op
‘kennisas’

Landschap

Economie

Beschermen open
landschappen

Economische
vernieuwing
wordt aangejaagd
door het creëren
van stedelijke
interactiemilieus.
Westland &
Oostland modern
productiecentrum.
Uitbreiding
warmtenetten
richting kustzone.
Coolport Hoek van
Holland.
Vanuit & in de stad,
Haven automatiseren.
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Compact en Groen

Mogelijke kern
interventies infra
Om de compacte
verstedelijking in Compact
en Groen mogelijk te maken
is capaciteitsuitbreiding van
het openbaar vervoer op de
oude lijn belangrijk. Dit doen
we door de viersporigheid te
completeren en op de buitenste
sporen een “metroachtig”
systeem te introduceren
dat veel vervoerscapaciteit
biedt. Hieraan gekoppeld zijn
aanvullende investeringen in
de vorm van vrije kruisingen
noodzakelijk. Op de binnenste
sporen kunnen dan snellere
intercity’s de belangrijkste
centra beter bedienen. Binnen
de steden worden nieuwe
tramverbindingen aangelegd
om snel bij dit systeem
te komen en belangrijke
ontwikkelingslocaties, zoals de
Binckhorst goed aan te haken.
Een andere invulling van de
noordkant van de ruit van
Rotterdam biedt mogelijkheden
om meer woningen dichter op
de snelweg te bouwen.
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Compact en Groen

Deelgebieden

Rotterdam en omgeving
Compact en Groen betekent voor
Rotterdam maximaal inzetten op
minder autoverkeer binnen de ruit.
P+R aan de rand en meer ruimte
voor fiets en OV in de stad. Dit kan
alleen door middel van flankerend
beleid (parkeertarieven, anders
betalen voor mobiliteit). Nieuwe
snelle tramverbindingen door de
Maastunnel en over de Willemsbrug
maken het stedelijk openbaar
vervoer aantrekkelijker. een nieuw
station Stadionpark en bijbehorende
ruimtelijke ontwikkeling past goed
in een beter benutting van de oude
lijn. De noordkant van de ruit wordt
omgevormd tot een meer stedelijke
weg om de barrièrewerking te
verminderen en kansen te bieden
voor woningbouw.

Mobiliteit
• Geen capaciteitsuitbreiding wegennet
• Auto weren uit binnenstad, actieve vervoerswijzen
stimuleren
• Snelle intercity’s tussen R’dam, Leiden en DH
• 3 Intercitystops: Leiden Centraal, Den Haag Centraal,
Rotterdam Centraal
• Regiorail 12x per uur op de Kennis-As en nieuwe
stations (o.a. Spangen, F-city)
• Tram door Maastunnel
• Tram over de Willemsbrug; omgelegde lijn 23
van Stadionpark naar Rotterdam Centraal via
Oranjeboomstraat
• Kwaliteitsslag fietsnetwerk, combineren utilitair en
recreatief
• Betere aansluiting fietsinfra tussen stadswijken en
centrum
• Stimuleren van delen en M.a.a.S. in de steden
• Fietsverhuur vanaf stations
• Green Battery Boat: snel milieuvriendelijk
waterbusnetwerk
• P+R aan rand van stad
• Minder autocapaciteit in binnenstad
• Deel ruit wordt stedelijk weg met kansen voor
woningbouw
Verstedelijking
• Centrum Rotterdam als een van de twee centra in
MRDH
• Bedrijventerreinen benutten voor woningbouw
• Focus op naoorlogse wijken: Spijkenisse, Hoogvliet,
Capelle, Ommoord
• Verdichten rondom stations
• Landschappen vrijhouden door compacte
verstedelijking
• Gouden randjes maken: Hoogvliet, Spijkenisse,
Ommoord, Capelle, Krimpen
• Podium development op knooppunten zoals RCD,
F-city
• Transformeren bestaand vastgoed
• Hoogwaardig wonen langs rivier
Landschap
• Voor iedereen een aantrekkelijk milieu.
Zorgen dat er geen nieuwe ‘kansarme’ wijken
ontstaan door differentiatie aan te brengen in
naoorlogse monofunctionele woongebieden, en/
of de bereikbaarheid verbeteren (o.a. Hoogvliet,
Spijkenisse, Ommoord, Capelle, Krimpen)
• Routes naar landschap, groene aders stad in, netwerk
tussen stad en land
• Grootschalige natuurgebieden: Midden Delfland
• Energiewinning: warmtenetten en geothermie
• Oeverparken

Mobiliteit
• Geen capaciteitsuitbreiding wegennet
• Auto weren uit binnenstad, actieve vervoerswijzen
stimuleren
• Kwaliteitsslag fietsnetwerk, combineren utilitair en
recreatief
• Betere aansluiting fietsinfra tussen stadswijken en
centrum
• Stimuleren van delen en M.a.a.S. in de steden
• Fietsverhuur vanaf stations
• P+R aan rand van stad
• Minder autocapaciteit in binnenstad

Drechtsteden

Verstedelijking
• Bedrijventerreinen benutten voor woningbouw
• TOD: verdichten rondom stations, inbreiden bestaand
stedelijk gebied
• Landschappen vrijhouden door compacte
verstedelijking
• Voor iedereen een aantrekkelijk milieu. Zorgen
dat er geen nieuwe ‘kansarme’ wijken ontstaan
door differentiatie aan te brengen in naoorlogse
monofunctionele woongebieden, en/of de
bereikbaarheid verbeteren
• Gouden randjes maken
• Podium development op knooppunten
• Transformeren bestaand vastgoed
Landschap
• Routes naar landschap, groene aders stad in, netwerk
tussen stad en land
• Grootschalige natuurgebieden: Biesbosch
• Energiewinning: warmtenetten en geothermie
• Biomassa productie
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Compact en Groen

Deelgebieden

Den Haag en omgeving
Maximaal inzetten op het “Central
Innovation District”. Goede
verbindingen voor langzaam verkeer
en OV met de stations CS, HS en
Laan van NOI zijn cruciaal, zoals een
tram door de Binckhorst. Ook het
ontmantelen van het Schenkviaduct
in combinatie met maatregelen om
de auto te weren uit de binnenstad
biedt mogelijkheden om het gebied
van de kern gezond verder uit
te breiden richting deze nieuwe
ontwikkelingsgebieden. Sterk
verdichting van de stad vraagt ook
om een schaalsprong voor de fiets,
waarbij op sommige corridors ruimte
voor de fiets wordt gemaakt ten
koste van de auto.

Mobiliteit
• Geen capaciteitsuitbreiding wegennet
• Auto weren uit binnenstad, actieve vervoerswijzen
stimuleren
• Snelle intercity’s tussen R’dam en DH
• Regiorail 12x per uur op de Oude lijn en nieuwe
stations (o.a. Binckhorst)
• Tram Binckhorst
• Kwaliteitsslag fietsnetwerk, combineren utilitair en
recreatief
• Betere aansluiting fietsinfra tussen stadswijken en
centrum
• Stimuleren van delen en M.a.a.S. in de steden
• Fietsverhuur vanaf stations
• Geen Schenkviaduct maar Rotterdamsebaan neemt
het over en andere vervoersmiddelen
• P+R aan rand van stad
• Minder autocapaciteit in binnenstad
Verstedelijking
• Centrum Den Haag als een van de twee centra in
MRDH
• Kleinschalige initiatieven in de stad en hoogstedelijk
wonen in het centrum
• Bedrijventerreinen benutten voor woningbouw
• Focus op naoorlogse wijken: Zoetermeer,
Leidschedam, Tanthof Delft, Rijswijk
• TOD: verdichten rondom stations, inbreiden bestaand
stedelijk gebied
• Landschappen vrijhouden door compacte
verstedelijking
• Gouden randjes maken: o.a. Leidschedam,
Voorschoten
• Podium development op knooppunten: o.a. CID en
HS
• Transformeren bestaand vastgoed
• Voor iedereen een aantrekkelijk milieu. Zorgen
dat er geen nieuwe ‘kansarme’ wijken ontstaan
door differentiatie aan te brengen in naoorlogse
monofunctionele woongebieden, en/of de
bereikbaarheid verbeteren (o.a. Leidschedam,
Zoetermeer, Rijswijk)
Landschap
• Routes naar landschap, groene aders stad in, netwerk
tussen stad en land
• Grootschalige natuurgebieden: Meijendel, Vlietland &
kust
• Energiewinning: warmtenetten en geothermie
• Biomassa productie

Mobiliteit
• 3 Intercity stations: R’dam, DH en Leiden
• Geen capaciteitsuitbreiding wegennet
• Auto weren uit binnenstad, actieve vervoerswijzen
stimuleren
• Kwaliteitsslag fietsnetwerk, combineren utilitair en
recreatief
• Betere aansluiting fietsinfra tussen stadswijken en
centrum
• Stimuleren van delen en M.a.a.S. in de steden
• Schaalsprong fiets in de stad
• P+R aan rand van stad
• Minder autocapaciteit in binnenstad

Leiden en omgeving

Verstedelijking
• DH & R’dam als grote centra
• Bedrijventerreinen benutten voor woningbouw
• Focus op naoorlogse wijken: Alphen a/d Rijn,
Leidschedam
• Verdichten rondom stations langs oude lijn, o.a.
Leiden Centraal en Lammeschans
• Landschappen vrijhouden door compacte
verstedelijking
• Gouden randjes maken: o.a. Leidschedam,
Zoetermeer, Voorschoten
• Transformeren bestaand vastgoed
• Voor iedereen een aantrekkelijk milieu. Zorgen
dat er geen nieuwe ‘kansarme’ wijken ontstaan
door differentiatie aan te brengen in naoorlogse
monofunctionele woongebieden, en/of de
bereikbaarheid verbeteren (o.a. Alphen a/d Rijn,
Leidschedam)
Landschap
• Routes naar landschap, groene aders stad in, netwerk
tussen stad en land
• Grootschalige natuurgebieden
• Energiewinning: warmtenetten en geothermie
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Deelgebieden
Mobiliteit
• Vergroten van ketenefficiency (o.a. via ICT)
• Groei spoorgoederenvervoer en binnenvaart
• Inzetten op ‘automatisering’ (platooning trucks) en
slimmer gebruik van de infra
• Bereikbaarheid werknemer: spitsbussen

Greenport, Mainport,
Voorne-Putten
Westland & Oostland ontwikkelen
zich tot een eigentijds
geautomatiseerd productiecentrum.
Het huidige warmtenet wordt
uitgebreid richting de kustzone.
In Hoek van Holland wordt een
Coolport aangelegd.
Economische vernieuwing
van de haven vindt plaats in
en vanuit de stad. De haven
automatiseerd nog veel verder
waardoor het leeuwendeel van de
havengerelateerde banen in de
stad liggen. In feite ligt ‘de derde
Maasvlakte op het Weena’.

Verstedelijking
• Accelereer herstructurering in de glastuinbouw in
combinatie met innovatie en energie/warmte
• Handel naar stad, productie in bestaand gebied.
Integreren met stad, sterke relaties maken. Zien als
werk in achtertuin stad. Productie op plaats laten,
kennis/kantoren naar stad halen Vergroten interactie
tussen greenport, mainport en stad door verdere
ontwikkeling van stedelijke transformatiegebieden als
RDM en M4H (om zo te zorgen voor crossovers).
• Restwarmte van industrie leveren als stadsverwarming
voor huishoudens in Leiden, Den Haag en Rotterdam
Landschap
• Regional Smart Thermal Grid uitrollen (geothermie)

Mobiliteit
• Geen capaciteitsuitbreiding wegennet
• Auto weren uit binnenstad, actieve vervoerswijzen
stimuleren
• Kwaliteitsslag fietsnetwerk, combineren utilitair en
recreatief
• Betere aansluiting fietsinfra tussen stadswijken en
centrum
• Stimuleren van delen en M.a.a.S. in de steden
• Fietsverhuur vanaf stations
• P+R aan rand van stad
• Minder autocapaciteit in binnenstad

Middengebied

Verstedelijking
• Bedrijventerreinen benutten voor woningbouw
• TOD: verdichten rondom stations, inbreiden bestaand
stedelijk gebied
• Landschappen vrijhouden door compacte
verstedelijking
• Voor iedereen een aantrekkelijk milieu. Zorgen
dat er geen nieuwe ‘kansarme’ wijken ontstaan
door differentiatie aan te brengen in naoorlogse
monofunctionele woongebieden, en/of de
bereikbaarheid verbeteren (Zoetermeer, Delft
Tanthof)
• Gouden randjes maken
• Podium development op knooppunten
• Transformeren bestaand vastgoed
• Greenport: Handel naar stad, productie in bestaan
gebied
Landschap
• Routes naar landschap, groene aders stad in, netwerk
tussen stad en land
• Grootschalige natuurgebieden: Midden Delfland
• Energiewinning: warmtenetten en geothermie
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Bouwstenen
E1B

E3A

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ARBEIDSMARKT

VERSTEVIG CLUSTERING WERKGELEGENHEID
IN GROTE CENTRA
BED GEÏSOLEERDE
WERKGEBIEDEN BETER IN

VERSTEVIG CLUSTERING
WERKGELEGENHEID IN GROTE
CENTRA

DIGITAAL WERKEN OP AFSTAND

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

TWEE INTERNATIONALE HUBS VOOR DE REGIO:
SCHIPHOL & ROTTERDAM CENTRAAL ALS HSL-STATION
A. GEDACHTEGANG

Het benutten van bereikbaarheid
en agglomeratiekracht door het
stimuleren van vergaande clustering
van werkgelegenheid in de
stadscentra van Rotterdam en Den
Haag.
B. BEREIKBAARHEIDASPECT

Leiden

Hoogfrequente, snelle en
comfortabele bereikbaarheid van
deze centra vanaf vrijwel iedere plek
in de regio.
C. REDENEERLIJN

meer functiemenging) van (een
beperkt aantal) toplocaties zijn
ruimtelijke interventies nodig.
Vergroting van de agglomeratiekracht
van de stedelijke regio’s vraagt
om verdichting in en rondom deze
centra knooppunten met woningen,
werklocaties en voorzieningen.
Bij deze verdichting is aandacht
nodig voor functiemenging, voor
gedifferentieerde werkgelegenheid
en woonmilieus.

ÉÉN HUB VOOR DE REGIO

TWEE NIEUWE INTERNATIONALE
KNOEPN + TWEE BESTAANDE
KNOPEN

VEEL NATIONALE KNOPEN

A. GEDACHTEGANG

Twee hubs voor de regio: Rotterdam
voor het spoorverkeer en Schiphol
voor het luchtverkeer.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

D. ACTOREN

Schiphol | Schiphol Airport functioneert nu al als
internationale hub.

Richt zich op het versterken van
...
de sterkste concentraties van
werkgelegenheid.
Omdat kennis, kunde en kapitaal
daar samen komen, zijn stedelijke
centra steeds belangrijker
geworden voor de economie en
werkgelegenheid. Voor de versterking
van de ruimtelijke kwaliteit (onder

Zoetermeer

Den Haag

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
VERBETER (INTER)NATIONALE VERBINDINGEN

Delft

Rotterdam

PROJECTEN/MAATREGELEN
PROJECTEN/MAATREGELEN

Dordrecht

•

CID Den Haag

•

City Lounge Rotterdam

•

...

•

...

•

...

Werkgelegenheid wordt geclusterd in de stadscentra, waardoor de bestaande infrastructuur en
agglomeratiekracht wordt benut.
21

BEHOUD BESTAANDE WERKGELEGENHEIDSCLUSTERS

WIJS EXPERIMENTEERGEBIEDEN
AAN

...

•

...

•

...

39

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
WONINGBOUWOPGAVE

ÉÉN HUB
VOOR DE
REGIO
BENUT
HUIDIGE
GRONDPOSITIES
OM VERSNELD AAN
WONINGVRAAGTE VOLDOEN

A. GEDACHTEGANG

Het ontwikkelen van de best
bereikbare plekken tot dense
interactiemilieus waar op grote
schaal diverse vormen van
uitwisseling plaats vindt (onder
andere onderwijs, onderzoek,
experiment, B2B, incubators en
evenementen).
Creëer ruimte voor de ontwikkeling
van grote interactiemilieus in
bestaande centra van de regio.

Den Haag Central
Innovation District

...

•

VERMINDEREN HINDER DOOR MOBILITEIT, WAARDOOR
WONINGBOUW MOGELIJK WORDT

CLUSTERVERGROTING OP BEST BEREIKBARE PLEKKEN
CLUSTERVERGROTING OP BEST
BEREIKBARE PLEKKEN

•

38

L1D

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ECONOMISCHE CLUSTERS & INNOVATIE

VERBIND GROTE ECONOMISCHE
CLUSTERS, CAMPUSSEN &
CENTRA BETER MET ELKAAR

Snelle verbindingen maken met Schiphol
en Rotterdam CS

Rotterdam (spoor) en Schiphol (lucht) als internationale knopen voor de regio.

20

E2B

•

TWEE NIEUWE
INTERNATIONALE
TRANSIT
ORIENTATED
KNOEPN + TWEE
BESTAANDE
DEVELOPMENT
(TOD)
/
KNOPEN
STEDENBAAN

VEEL NATIONALE
KNOPEN
BOUW
BINNEN BESTAAND
STEDELIJK GEBIED OP GOED
BEREIKBARE PLEKKEN

BOUW BINNENSTEDELIJK IN
HOOGST MOGELIJKE DICHTHEID

A. GEDACHTEGANG

Inversteren in het verminderen van
hinder door mobiliteit, waardoor
woningbouw op deze locaties
mogelijk wordt.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
Hong Kong | Podium Developments op metrostation vormen
hyperstedelijke knooppunten en ontmoetingsplekken. Met
daktuinen.

C. REDENEERLIJN

De ruimte langs infrastructuur kan
benut worden voor woningbouw
wanneer de hinder afneemt.
Hierdoor kan gebouwd worden op
onderbenutte plekken binnen het
stedelijk gebied.

D. ACTOREN

...

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Ruimte voor ontwikkeling en
best bereikbare plekken nog
bereikbaarder maken op hoog
frequente en comfortabele wijze.

D. ACTOREN

...

C. REDENEERLIJN
E. MEEKOPPELKANSEN

Benutten van eerder gedane publieke
investeringen in infrastructuur.

• L3B: Minder gehinderden

Rotterdam
Central District
PROJECTEN/MAATREGELEN

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

CID Den Haag

•

Spoorzone Delft

•

City Lounge Rotterdam

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

Rotterdam Central District (RCD) en Den Haag Central Innovation District (CID) worden ontwikkeld tot
dense interactiemilieus.
30

Bouwen langs infrastructuur, waar de hinder dusdanig verminderd is dat dit mogelijk is.
31

54

55
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Bouwstenen
L2D

S1D

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
GROENERE LEEFOMGEVING

BETERE KOPPELING ONDERWIJS & WERKGELEGENHEID:
IEDERE SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

VERGROOT BIODIVERSITEIT EN
ECOLOGISCHE VEERKRACHT VAN LANDSCHAPPEN
MEER GROEN IN DE
WOONOMGEVING

VERBINDEN STAD EN LANDSCHAP
METGROENE NETWERKEN

CREËER AANTREKKELIJKE
BESTEMMINGEN IN
LANDSCHAPPEN

VERGROOT BIODIVERSITEIT EN
ECOLOGISCHE VEERKRACHT VAN
LANDSCHAPPEN

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
WERKENDE STAD

BESTRIJD VERVOERSARMOEDE

Meer aaneengesloten landschappen
zijn betere landschappen. Zij
kunnen complexere en robuustere
ecosystemen (en daarmee
ecosysteemdiensten waaronder
voedselproductie) ontwikkelen door
hun schaal en maat.

ONTWIKKEL WERKGELEGENHEID
IN NAOORLOGSE
MONOFUNCTIONELE
WOONGEBIEDEN

VERGROTEN NABIJHEID: WERK,
ONDERWIJS & VOORZIENINGEN
DICHT(ER)BIJ HUIS

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

Koppel onderwijsinstellingen aan
hoogwaardig OV, zodat zij voor
studenten en bedrijfsleven goed
bereikbaar zijn.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Onderwijsinstellingen aansluiten op
OV-netwerk.

A. GEDACHTEGANG

Gevarieerde aantrekkelijke en verbonden landschappen waarin
sprake is van een goede balans tussen behoud en (economische)
ontwikkeling. Het landschap wordt benut als bijdrage aan het
vestigingsklimaat en het onderscheidend vermogen ten opzichte
van andere stedelijke regio’s.

Duin, Horst & Weide

Kust & zee
Groene hart

Richt infrastructuurinvesteringen op het verminderen van
barrierewerking en andere hinder van infrastructuur in de

C REDENEERLIJN
1.
Midden-Delfland

Huidige situatie:
Het open landschap is zwak beschermd tegen
(economische) ruimtelijke ontwikkelingen die ten koste
gaan van de kwaliteiten van het landschap (infrastructuur,
woningbouw, bedrijventerreinen), zie CLO: goo.gl/6cXFe7
De soortenrijkdom in de landschappen staat onder
druk, met name in het agrarisch gebied (zie bijvoorbeeld
biodiversiteitsmonitor Zuid-Holland en PBL: goo.gl/DT9HHl)
De grote mate van verstedelijking doet afbreuk aan de

Voorne-Putten

PROJECTEN/MAATREGELEN

Ijsselmonde

Rhoon | Kasteelgaarde Rhoon is gelegen ten noorden van
de gelijknamige plaats Rhoon. Het wordt beheerd door het
Zuid-Hollands Landschap en is zowel van ecologische als
economische waarde.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

fragmentatie van landschappen (ontsnipperen).

•

Betere ruimtelijke bescherming van de landschappen
door een landschapsinvesteringsregeling
(ontwikkelingen ten koste van het landschap moeten
gepaard gaan met een tegenprestatie/investering in
het landschap).

•

Economische investeringen gekoppeld aan
verbeteren landschap.

•

Gerichte investeringen in kwaliteit van landschappen
(waaronder stoppen achteruitgang biodiversiteit) Dit
ter verbetering van het leef- en vestigingsklimaat en
vergroting van beschikbare milieuruimte.

•

Zonering van recreatie (bepaalde delen van
landschappen bewust alleen extensief gebruiken
om kwaliteiten als rust en stilte te behouden,
onbereikbaarheid als kwaliteit). Door een grotere
diversiteit in het landschap wordt de beleefbaarheid
vergroot.

Delta

Biesbosch

2.

C. REDENEERLIJN

Provincie, gemeenten, Rijk, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven.

REGIO MOBILITEIT VOLLEDIG OP
HERNIEUWBARE ENERGIE

•

TU Delft campus aansluiten op (H)OVnetwerk

•

Nieuw te bouwen onderwijsinstellingen
plannen bij OV-haltes, en vice versa

•

...

•

...
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VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
GEMENGDE STAD

WONING DIFFERENTIATIE IN NAOORLOGSE WIJKEN:
IMPULSEN VOOR STAGNERENDE WOONGEBIEDEN

VOORKOMEN VAN SCHADE AAN INFRASTRUCTUUR
VOORKOMEN VAN SCHADE AAN
INFRASTRUCTUUR

• E1D: Betere koppeling onderwijs
& werkgelegenheid: iedere school
aan (H)OV-halte
• E2B: Verbind grote economische
clusters, campussen & centra
beter met elkaar

90

S2B

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
HEEL SCHOON EN VEILIG

MINDER GEHINDERDEN

E. MEEKOPPELKANSEN

Iedere onderwijsinstelling is direct ontsloten met (H)OV.
67

GROOTSTE HINDER ELIMINEREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

D. ACTOREN

66

STIMULEREN ACTIEVE
VEROERSWIJZEN

D. ACTOREN

Betere aansluiting van
onderwijsinstellingen op het OVnetwerk verkort de reistijd, waardoor
onderwijsinstellingen een groter
bereik hebben. De toegankelijkheid
van onderwijs wordt hiermee
vergroot.
Voor het bedrijfsleven zijn deze
plekken ook interessant om elkaar te
ontmoeten en zo tot vernieuwing te
komen, o.a. door kennismaken met
verse instroom en koppeling met
onderzoek.

waardering van het landschap in de regio: CLO: goo.gl/
p5MImD De ‘quality of living’ in Zuid-Holland scoort relatief
laag op de indicatoren ‘nature’ en ‘housing environment’ waar
het landschap deel van uitmaakt: goo.gl/fCD2SA (PBL)
Hoe verhoudt dit zich tot het bestaande beleid: De
bescherming en kwaliteit van landschappen zijn beleidsmatig
zwak geregeld (zie o.a. conclusie van de Rijksadviseur
voor het landschap: het landschap is te vondeling gelegd:
College van Rijksadviseurs: goo.gl/uWCjLb ). Hier is een
meer samenhangend beleid nodig. De bijdrage van het
landschap aan het vestigingsklimaat wordt onvoldoende
benut: goo.gl/Da120p en goo.gl/Xvpsan Het loslaten van
de bescherming van de landschappen wordt door de
Commissie MER in haar toetsingsadvies op de SVIR als risico
voor het leef- en vestigingsklimaat benoemd: Het grootste
risico is dat het leefklimaat in de Randstad verslechtert
als de hinder van de verwachte mobiliteitstoename daar
groeit en de ruimtelijke kwaliteit afneemt door het loslaten
van de beschermingsregimes voor natuur en landschap
rondom de steden. Dat werkt ook negatief door in het
vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarmee komen belangrijke
rijksdoelen uit de Structuurvisie op losse schroeven te
staan. Het “vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s rond
topsectoren” en “verbeteren milieukwaliteit” zijn immers
nationale belangen in de Structuurvisie. Het stoppen van de
achteruitgang van de biodiversiteit / het vergroten hiervan
zijn landelijke en provinciale beleidsdoelen, maar het behalen
hiervan is zeker in het agrarisch gebied nog onvoldoende
effectief. Investeringen om de kwaliteit van het landschap
te verbeteren lopen met name via de programma’s van de
landschapstafels.

Waarborgen van de biodiversiteit en beter op elkaar aan laten sluiten van bestaande landschappen in de
regio.

L3C

A. GEDACHTEGANG

A. GEDACHTEGANG
Het beperkt houden van het oplopen van de kosten aan
het beheer en onderhoud van infrastructuur als gevolg
van bodemdaling.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
Door bodemdaling door inklinking en veenoxidatie wordt
de aanleg en het onderhoud van infrastructuur steeds
complexer en dus duurder doordat deze beschadigd
raakt door verzakkingen.

maatregelen voor genomen. De aanpak van
bodemdaling zit veelal nog in een verkennende fase,
zie bijvoorbeeld http://www.veenweiden.nl/.

BETAALBARE WONINGEN IN DURE
WIJKEN & KOOPWONINGEN IN
ACHTERSTANDSWIJKEN

WONINGDIFFERENTIATIE
IN NAOORLOGSE WIJKEN:
IMPULSEN VOOR STAGNERENDE
WOONGEBIEDEN

FUNCTIES MIXEN

CARRIERE & LEVENSLOOPBESTENDIGE REGIO

D. ACTOREN:
Rijk, provincie, MRDH, gemeenten, waterschappen

Differentieer de woningvoorraad en
daarmee de mix van bewoners.

C. REDENEERLIJN

A. GEDACHTEGANG

D. ACTOREN

Met name naoorlogse woongebieden
bestaan vaak uit grote hoeveelheden
identieke woningtypen, dat maakt ze
uitermate kwetsbaar. Differentieer de
woningvoorraad en daarmee de mix
van bewoners om dit te voorkomen
en juist van een positieve impuls te
voorzien.

C. REDENEERLIJN
1. Huidige situatie:
Door klimaatverandering vormt wateroverlast een
steeds groter probleem. Grote delen van de regio
zijn hier kwetsbaar voor.Daarnaast zakt de bodem
in diverse delen van de regio (veenweidegebieden)
door oxidatie van het veen waardoor de
waterhuishouding steeds complexer wordt.
2. Hoe verhoudt dit zich tot het bestaande
beleid: In het kader van het Deltaprogramma
worden maatregelen genomen om Nederland
klimaatbestendiger te maken. Ook wordt er
op Rijksniveau gewerkt aan een Nationale
Adaptatiestrategie om om te gaan met de effect
van klimaatverandering. De waterschappen zetten
zich in om wateroverlast tegen te gaan, onder
andere door een goede afvoer van regenwater via
de watergangen en het (tijdelijk) opvangen hiervan.
Ook in gemeenten worden hier soms specifieke

...
...

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Welke (aan) bereikbaarheid
(gerelateerde) kwaliteiten
zijn er voorwaardelijk voor
deze woningdifferentiatie
(langzaamverkeer toegang tot
landschap, multimodaal, HOV,
gymnasium op fietsafstand?)

PROJECTEN/MAATREGELEN
•

Groenblauwe dooradering binnen het stedelijk
gebied realiseren (steen vervangen door groen of
blauw, zowel publiek als privaat).

•

Natuurlijke klimaatbuffers realiseren (Biesbosch)

•

Locaties voor (tijdelijke) waterberging binnen
en buiten het stedelijk gebied realiseren (op
verschillende schaalniveaus: van waterpleinen tot

•

polders die tijdelijk onder water kunnen worden

PROJECTEN/MAATREGELEN

gezet).

•

Differentiatie aanbrengen in
woningtypologie

•

NPRZ: aanpak bestaande voorraad en
nieuwbouwlocaties

•

...

recreatie).

•

...

...

•

...

Transitie van de landbouw of functieverandering
in gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling
(aangepast teelt zoals cranberries of
lisdodden, aangepaste melkveehouderij of
functieverandering naar natte natuur en

•
Gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling, door bodemdaling wordt het onderhoud van infrastructuur
steeds complexer.
76

Differentiëren van de woningvoorraad in naoorlogse gebieden.
77
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Bouwstenen
M2B

M4B

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
VERBLIJFSKWALITEIT & VOETGANGERS

AUTOVERKEER SPREIDEN EN WEREN AAN DE
STADSRAND
BUNDELEN EN PARK & WALK

SPREIDEN EN WEREN AAN DE
STADSRAND

SPRINTER VERVANGEN DOOR RANDSTADRAIL

VERMINDEREN BARRIÈRES

ALLEEN CAPACITEITSKNELPUNTEN
OPLOSSEN WAAR DIE ZICH
VOORDOEN

A. GEDACHTEGANG

Autoverkeer wordt verspreid over
meerdere routes waardoor de
druk op huidige hoofdwegen wordt
verminderd.
Er wordt een twee-snelheden-regime
geïntroduceerd. Op de snelwegen
130 km/hr, daarbuiten is de auto te
gast en geldt een regime van 30.
Hiermee wordt de verblijfskwaliteit in
het gehele bewoond stedelijk gebied
vergroot. Mogelijke bijkomstigheid
is ook dat stedelijke opstoppingen
verdwijnen doordact het verkeer
op een continue maar lager tempo
doorstroomt.

130

30

30

130
130

130

30

30
130

30

30

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
OPENBAAR VERVOER

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL

SPRINTER VERVANGEN
DOOR RANDSTADRAIL +
DOORKOPPELINGEN DE STAD IN

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL + HOV ASSEN IN
DE REGIO

development (TOD) / Stedenbaan
Het vervangen van sprinters door
OPMERKING
Randstadrail. Zij rijden op een hogere
Vraag: Hoe ziet dit model er uit op
frequentie en maken ruimte voor
corridors zonder vier sporen?
nieuwe stations. Biedt mogelijkheid
voor ontwikkeling rondom deze
(multimodale) knooppunten en
betere aansluiting van reeds
aanwezige woongebieden.
Sterk inzetten op ketenvoorzieningen
naar hoofdnetwerk.
A. GEDACHTEGANG

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
Den Haag | Vernieuwde Grote Marktstraat, ingericht als
winkelpromenade

C. REDENEERLIJN

Trendmatige bezuiniging en herstructurering ontsluitende netten.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...

D. ACTOREN

...

C. REDENEERLIJN

...

130
30

130

E. MEEKOPPELKANSEN

D. ACTOREN

• L1B: Transit orientated

...

130

30
30

30
130

130

PROJECTEN/MAATREGELEN

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Nieuwe oeververbindingen in Rotterdam
(nu veel druk op Erasmusbrug)

•

Buitenste sporen tussen Leiden en
Rotterdam benutten voor Lightrail

•

Grote Marktstraat in VCP Den Haag

•

Viersporigheid Schiedam-Delft Zuid

•

De Kern Gezond

•

...

•

SVpR Rotterdam met Coolsingel aanpak

•

...

•

...

•

...

Buiten de centra kun je met de auto 130 km per uur rijden, in de centra is 30 km per uur de maximum
grens. Resultaat: een goede doorstroming, heldere regels en minder overlast.

Sprinters vervangen door Randstadrail.
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M3B

119

M5B

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
WEGVERKEER

SPITS MIJDEN / BEPRIJZEN

VERKNOPING VAN OWN OP HWN
VERBETEREN
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VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
FIETS

FORENS & RECREATIE NETWERK

SPITS MIJDEN / BEPRIJZEN
CAPACITEIT EN ROBUUSTHEID
HOOFDWEGENNET VERGROTEN

134

FIETSSNELWEGEN TUSSEN GROTE
CENTRA

A. GEDACHTEGANG

FORENS & RECREATIE NETWERK

DUTCH TOD: FIETS & OV
GEDREVEN METROPOLITANE
ONTWIKKELING

FIETSGEBRUIK MAXIMALISEREN
EN OVERLAST ELIMINEREN:
FIETSDEELSYSTEEM, F-PARKEREN

Stimuleren van spitsmijdend gedrag
door het promoten en beprijzen van
rijden buiten de spitsmomenten.
Met huidige technieken is dit
gemakkelijk(er) in te voeren. Het sluit
aan bij de Nederlandse mentaliteit.
Mogelijk is het een aanjager van
nieuwe ontwikkelingen en smart
mobility.

Fietroutes langs landschappelijke
kwaliteiten voor recreatief en
utilitair fietsverkeer.
A. GEDACHTEGANG

Aantrekkelijke en goed functionele
fietsroutes die voor zowel woonwerkverkeer als recreatief gebruik
geschikt zijn doordat ze gebruik
maken van landschappelijke
kwaliteiten.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Beter benutten van het
wegennetwerk door het verbeteren
van de doorstroming door spreiden
van gebruik.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Aantrekkelijke en bovendien snelle
fietsroutes maken de fiets en e-bike
een aantrekkelijker vervoermiddel
over afstanden tot 20 km.

C. REDENEERLIJN

...

C. REDENEERLIJN

Ook utilitaire fietsers kiezen voor een
veilige en aantrekkelijke route.

D. ACTOREN

...

D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Recreatieve routes tussen grote steden
geschikt maken voor woon-werk
fietsverkeer

...

•

...

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

...

•
•

Fietsroutes door het landschap en langs kwaliteiten voor zowel recreatief als woon-werk verkeer.

NMCA | Knelpunten in bereikbaarheid 2030 RC-scenario. Ontmoedigen van het reizen in de spits zorgt voor
een gelijkmatigere spreiding over de dag, zowel op de weg als in het OV.

Figuur 3: Knelpunten in bereikbaarheid 2030 RC-scenario
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Bijzondere aandacht verdienen de internationale toplocaties in
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Compact en Groen

Bouwstenen
M6B

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
CARGO

MINDER VERVOERSBEWEGINGEN
VERSCHONEN

VERMINDEREN

VERANDEREN

A. GEDACHTEGANG

Slimmer omgaan met cargo, door het
verminderen van vervoersbewegingen
en verbeteren van de beladingsgraad.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Dat kan o.a. zijn het verminderen
van de vele busjes- en
vrachtautobewegingen door de stad,
door distributiecentra aan de rand
van de steden te bouwen, vanwaar
op efficiënte en schone wijze het
afleveren van pakjes en bevoorrading
van winkels in het stedelijk weefsel
plaatsvindt.
C. REDENEERLIJN

Delft | Pakketjes en goederen worden aan de rand van de
stad ingezameld bij een distributiecentrum en van daaruit
schoon en efficiënt op hun bestemming afgeleverd.

...
D. ACTOREN

...
E. MEEKOPPELKANSEN

• L3D: Regiomobiliteit volledig op
hernieuwbare energie

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Reduceren van aantal
vervoersbewegingen, door technologie

•

...

•

...

•

...

•

...

Verminderen van vervoersbewegingen, bijvoorbeeld door slimme distributie in binnensteden.
154

155

‘Inclusieve
Stad’
Omgaan met
onzekerheden
OV / Mobiliteit

Flexibele (minimale) kaders: beschermen van
het kwetsbare en vermijden van extremen

Verstedelijking

Binnenstedelijk rondom stations op kennisas
en nieuwe lijnen

Landschap
Next Economy

Groene aders verbinden stad en landschap

Viersporigheid en
HOV-lijnen doortrekken
de stad in

Breng vakmanschap & wetenschap bij elkaar
voor innovatie nabij achterstandswijken

Breng werk en voorzieningen naar mensen
Kansen voor mensen
Op onderwijsclusters
ICT
Internationale oriëntatie Schiphol, RTHA, Rotterdam CS, Den Haag CS

Fiets

Stimuleren fietsgebruik doelgroepen en
groenblauwe fietsnetwerken

Verblijfskwaliteit
Smart Mobility &
Mobiliteitsmanagement
Auto

Verminderen barrières

Openbaarvervoer
(verbindend)
Openbaar vervoer en
Keten
(ontsluitend)
Intercitystops

Viersporigheid: IC stopt vaker, doorkoppelen
regiorail de stad in

Regio rail +
doorkoppelingen

Mogelijke doorkoppeling van zware rail de stad
in naar Rotterdam Zuid (oost en west) en naar
Den Haag Zuidwest (6x per uur)

Nieuwe HOV-lijnen

Beide oeververbindingen Rotterdam
HOV tangent Rotterdam Zuid
Rijswijk - Kijkduin
Moerwijk - Scheveningen Haven
HOV Drechtsteden-Ridderkerk-Stadionpark

Persoonsgebonden en gebiedsgericht. ‘Social
Design’
Betere doorstroming en minder hinder in de
stad
Periferie gebieden beter aanhaken (Voorne
Putten, Krimpenerwaard)
Oostelijke oeververbinding
Wegontsluiting Nissewaard

Mix tussen doelgroepenvervoer en traditionele
stadsbus en streekbus
12 stops
Laan van NOI, Schiedam Centrum
Rotterdam Stadionpark
Dordrecht, Geen Blaak

100

Tussenproduct / MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag / Analyse & oplossingsrichtingen fase

Inclusieve Stad

Principes

Introductie
In het perspectief de Inclusieve Stad wordt een
meerkernige metropool als het ideale verstedelijkingsmodel gezien. Daarbij worden de grootstedelijke centra
ontlast door bypasses en worden achterstandswijken
integraal onderdeel van de grote gemengde stad.
De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het
gebied van technologie, economie, klimaatverandering
en migratie. Daarom worden minimale kaders gesteld die
kwetsbaren beschermen, extremen vermijden en volop
flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan nieuwe
werkelijkheden.
OV & fiets zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Nieuw hoogwaardig OV door de
bestaande stad koppelt achterstandwijken beter aan de
regionale mobiliteitsnetwerken, werkgelegenheidsclusters.
Vervoersarmoede wordt daarnaast bestreden met
doelgroep- en gebiedsgericht “social design”.
De verstedelijkingsopgave wordt vrijwel in zijn geheel
binnenstedelijk gerealiseerd. Daarvan wordt het
leeuwendeel gebouwd in Rotterdam en Den Haag, rondom
stations in het algemeen en de nieuwe OV-lijnen in het
bijzonder.
Een groen-blauwnetwerk verbindt stad & landschap voor
zowel forensen als recreatief verkeer en is tevens een
drager voor ecosysteemdiensten (waterberging, stedelijke
verkoeling, biodiversiteit, aantrekkelijke leefomgeving).

Woningbouwlocaties

As Leiden-Den Haag-DelftRotterdam-Dordrecht

Nabij overig HOV

30%

Bestaand Stad & Dorpgebied

35%

75%

15%

10%

50%

40%

10%

30%

50%

20%

Grote uitleg

35%

Economische vernieuwing komt tot stand door de
koppeling van vakmanschap en wetenschap. Op tal
van plekken in de regio worden thematische clusters
ontwikkeld zoals de RDM campus op goed bereikbare
plekken nabij achterstandsgebieden. Denk bijvoorbeeld
aan The Hague Security Delta, LUMC Leiden, Haagse
Hogeschool, Erasmus MC en M4H, de Westland
Horticampus, het Leerpark in Dordreccht en het
voormalige Unilever in Vlaardingen.

Bouwstenen
E3C VEEL NATIONALE KNOPEN

E1A BED GEÏSOLEERDE
WERKGEBIEDEN B ETER IN

E2C BEHOUD
BESTAANDE W ERKGELEGENHEIDSCLUSTERS

L1C TRANSIT ORIENTATED
DEVELOPMENT (TOD) BINNEN
BESTAANDE STAD

L2B VERBINDEN STAD EN
LANDSCHAP MET GROENE
NETWERKEN

L3B MINDER GEHINDERDEN

S1C VERGROTEN NABIJHEID
IN VOOROORLOGSE WIJKEN:
WERK, O NDERWIJS & VOORZIENINGEN D ICHT(ER)BIJ HUIS
S2A BETAALBARE
WONINGEN IN DURE W IJKEN
& KOOPWONINGEN IN
ACHTERSTANDSWIJKEN
M1A ALTIJD KEUZE UIT TWEE
MODALITEITEN

M2C VERMINDEREN BARRIÈRES

M5D FIETSBEVORDERING &
OVERLAST VOORKOMEN
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Inclusieve Stad

Principekaart
OV netwerk
Stations (van groot naar klein)

Verstedelijkingsaccent
Woningbouwaccenten

Binnenstedelijk groen netwerk
Binnenstedelijk blauw netwerk

Economische clusters
nabij achterstandswijken

104

Tussenproduct / MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag / Analyse & oplossingsrichtingen fase

Inclusieve Stad

Principekaarten facet interventies
Woningbouw

Infrastructuur

Binnenstedelijk
rondom stations op
kennisas en nieuwe
lijnen

Viersporigheid en
HOV-lijnen
doortrekken
de stad in

Landschap

Economie

Inzetten op
binnenstedelijke
groen en blauw
netwerken

Economische
vernieuwing
wordt aangejaagd
door campussen
waar praktijk
& wetenschap
samenkomen, in
de nabijheid van
achterstandswijken.
Gehalveerd Westland
is centrum voor
logistiek & handel.
Oostland handel &
logistiekcentrum
Economische
vernieuwing haven
rondom Heijplaat,
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Inclusieve Stad

Mogelijke kern
interventies infra
Bij “inclusieve stad” wordt
ingezet op het verbeteren van
gebieden binnen de steden en
aan de randen van de regio die
minder goed zijn aangehaakt. In
Den Haag gaat het om snellere
en betere OV-verbindingen
in Den Haag Zuidwest en in
Rotterdam het aanhaken van
zuid door een nieuwe HOVtangent via twee nieuwe
multimodale oeververbindingen
(OV, fiets en auto). Deze
nieuwe verbindingen kunnen
gekoppeld worden aan de
hoofdspoor tussen Rotterdam
en Den Haag. Daarnaast ligt
vooral voor gebieden ten
zuiden van Rotterdam, zoals
Voorne Putten, Nissewaard en
Drechtsteden een opgave om
ze beter aan te haken op het
hart van de metropoolregio.
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Inclusieve Stad

Deelgebieden

Rotterdam en omgeving
Een HOV tangent die Rotterdam Zuid
verbindt met Schiedam en het gebied
rondom de Erasmus Universiteit kan
een enorme impuls beteken voor
de mensen die nu op zuid wonen
en de economische vitaliteit van
het gebied. Een intercity stop op
zuid hoort daar ook bij. Op een veel
lager schaalniveau wordt gekeken
hoe gericht vervoerarmoede bij
bepaalde doelgroepen bestreden kan
worden. Door twee nieuwe bruggen
wordt de hinder van bestaande
drukke verkeersaders beter
verspreid en ontstaan mogelijkheden
bestanade verkeersaders, als de
‘s Gravendijkwal in te richten als
stadsboulevard.

Mobiliteit
• Wegennet: ingrepen gericht op OWN tbv betere
doorstroming en minder hinder in de stad
• Periferie regio beter aanhaken (Voorne Putten,
Krimpenerwaard)
• Nieuwe HOV-lijnen doortrekken naar Rotterdam Zuid
(Oost en West)
• Beter aansluiten zwakke wijken op ov-netwerk:
‘smiley’ naar Rotterdam Zuid
• Vaak stoppende Intercity (12 stops: o.a. Schiedam
centrum, Rotterdam Stadionpark, geen Blaak) +
doorkoppeling naar Rotterdam Zuid (oost en west)
• Barrieres verminderen zodat actieve vervoerswijzen
een vanzelfsprekender keuze worden
• Beide oeververbindingen en Willemsbrug en
Maastunnel
• Stimuleren fiets: stalling, veiligheid, kosten, fietsles,
straatinrichting
• RTHA: Terminal omklappen door nieuwbouw op
Meijersplein
• Wegontsluiting Nissewaard
Verstedelijking
• Centrum Rotterdam als een van de zes centra in
MRDH
• Werk bereikbaar maken voor kwetsbare gebieden:
Rotterdam Zuid
• Focus op kansarme wijken: Rotterdam Zuid
• Differentieren, transformeren en mixen bestaand
stedelijk gebied met focus op sociale wijken
(Rotterdam Zuid). Bijv. zelfbouw op Zuid, mixen
typologieën ter bevordering wooncarriere, verbeteren
bestaande woningvoorraad
• Verdichten langs nieuwe OV-lijnen in de stad: Merwe
Vierhaven, Sluisjesdijk, Feyenoord City, Erasmus
Universiteit, de Esch
• Verminderen hinder langs infrastructuur, zoals ring,
zodat binnenstedelijk verdicht kan worden
• Nabijheid verbeteren in kansarme gebieden:
voorzieningen nabij, op loop- fiets- en/of OV-afstand
Landschap
• Stad en landschap verbinden. Meer publiek en prive
groen (o.a. pocketparks, groene daken, oeverpark)
• Stadsparken, grotere landschappen worden
metropolitane parken
• Groene hart als werkgelegenheid

Mobiliteit
• Wegennet: ingrepen gericht op OWN tbv betere
doorstroming en minder hinder in de stad
• Periferie regio beter aanhaken (Krimpenerwaard)
• Vaak stoppende Intercity (12 stops)
• Bereikbaarheid werkgebeiden verbeteren voor
werknemer
• Barrieres verminderen zodat actieve vervoerswijzen
een vanzelfsprekender keuze worden
• Stimuleren fiets: stalling, veiligheid, kosten, fietsles,
straatinrichting
• Ov feeder van woonwijken naar station
• Geen cargo door Dordt
• HOV Drechtsteden-Ridderkerk-Stadionpark

Drechtsteden

Verstedelijking
• Dordrecht als een van de zes centra in MRDH
• Focus op kansarme wijken uit jaren ‘40, ‘50, ‘60.
Huidige probleemwijken: o.a. Krispijn en Wielwijk
• Werk bereikbaar maken voor kwetsbare gebieden
• Differentieren en mixen bestaand stedelijk gebied
met focus op sociale wijken (o.a. Wielwijk, Krispijn).
Mixen typologieën ter bevordering wooncarriere,
verbeteren bestaande woningvoorraad
• Verdichten langs nieuwe OV lijnen in de stad
• Transformatie oude wijken
• Verminderen hinder langs infrastructuur, zodat
binnenstedelijk verdicht kan worden
• Nabijheid verbeteren in kansarme gebieden:
voorzieningen nabij, op loop- fiets- en/of OV-afstand
Landschap
• Recreatiemogelijkheden in nabijheid
• Stad en landschap verbinden. Meer publiek en prive
groen (pocketparks, groene daken, etc.)
• Stadsparken, grotere landschappen worden
metropolitane parken
• Biesbosch als werkgelegenheid
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Inclusieve Stad

Deelgebieden

Den Haag en omgeving
Inclusieve stad betekent voor Den
Haag vooral het beter aanhaken
van Den Haag Zuidwest. Dat kan
door versnellen van bestaande
Randstadraillijnen mogelijk
gekoppeld aan de Oude lijn en
daarnaast het introduceren van
nieuwe tangentiële verbindingen.
Transformatie gaat hier gepaard met
intensivering.

Mobiliteit
• Wegennet: ingrepen gericht op OWN tbv betere
doorstroming en minder hinder in de stad
• Nieuwe HOV-lijnen doortrekken de bestaande stad in
• Versnellen Randstadraillijnen 3 en 4 25 km/u en HOVtangent
• Beter aansluiten zwakke wijken op ov-netwerk: OV
naar zee en naar regionale werkgelegenheid
• Vaak stoppende Intercity (12 stops: o.a. Laan van
NOI) + doorkoppeling naar Den Haag Zuidwest (6x
per uur)
• Barrieres verminderen zodat actieve vervoerswijzen
een vanzelfsprekender keuze worden
• Stimuleren fiets: stalling, veiligheid, kosten, fietsles,
straatinrichting
• Mobiliteitsmanagement: Persoonsgebonden
mobiliteitsbudget voor specifieke doelgroepen

•
•
•
•
•

•
•
•

Verstedelijking
Centrum Den Haag als een van de zes centra in
MRDH
Werk bereikbaar maken voor kwetsbare gebieden:
Den Haag Zuidwest, Delft Voorhof
Aantrekkelijk en inclusief wonen in de stadswijken
rond de binnenstad
Focus op kansarme wijken: DH Zuidwest
Differentieren en mixen bestaand stedelijk gebied
met focus op sociale wijken (DH Zuidwest). Bijv.
zelfbouw in Zuidwest, mixen typologieën ter
bevordering wooncarriere, verbeteren bestaande
woningvoorraad
Verdichten langs nieuwe OV-lijnen in de stad:
Binckhorst, CBS Voorburg, Scheveningen Haven
Verminderen hinder langs infrastructuur, zoals ring,
zodat binnenstedelijk verdicht kan worden (Vlietzone)
Nabijheid verbeteren in kansarme gebieden:
voorzieningen nabij, op loop- fiets- en/of OV-afstand

Landschap
• Stad en landschap verbinden. Meer publiek en prive
groen (pocketparks, groene daken, etc.)
• Stadsparken, grotere landschappen worden
metropolitane parken
• Groene hart en kust als werkgelegenheid
• Noordzee als energielandschap (overheid)

Mobiliteit
• Wegennet: ingrepen gericht op OWN tbv betere
doorstroming en minder hinder in de stad
• Vaak stoppende Intercity (12 stops)
• Barrieres verminderen zodat actieve vervoerswijzen
een vanzelfsprekender keuze worden
• Stimuleren fiets: stalling, veiligheid, kosten, fietsles,
straatinrichting
• Verbinding Leiden - kust

Leiden e.o.

Verstedelijking
• Centrum Leiden als een van de zes centra in MRDH
• Werk bereikbaar maken voor kwetsbare gebieden
• Differentieren en mixen bestaand stedelijk gebied
met focus op sociale wijken (o.a. Leiden Zuidwest).
Mixen typologieën ter bevordering wooncarriere,
verbeteren bestaande woningvoorraad
• Verminderen hinder langs infrastructuur, zodat
binnenstedelijk verdicht kan worden
• Nabijheid verbeteren in kansarme gebieden:
voorzieningen nabij, op loop- fiets- en/of OV-afstand
Landschap
• Stad en landschap verbinden. Meer publiek en prive
groen (pocketparks, groene daken, etc.)
• Stadsparken, grotere landschappen worden
metropolitane parken
• Groene hart en kust als werkgelegenheid
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Inclusieve Stad

Deelgebieden
Mobiliteit
• Bereikbaarheid verbeteren van het Rotterdamse
havengebied en Westland voor (toekomstige)
werknemers
• Betere benutting bestaande infrastructuur. Verbeteren
betrouwbaarheid, mogelijk maken platooning.
• Bustransferium op Maasvlakte
• Verduurzamen van de ketens
• Verbreding N57
• Wegontsluiting Nissewaard

Greenport, Mainport,
Voorne-Putten
Het Westland ontwikkeld zich tot een
compact logistiek & handelscentrum.
Daarvoor is minder ruimte nodig,
waardoor de kustzone kan
transformeren tot een woongebied
aan de binnenduinrand.
Om de handelsstromen logistieke
gestroomlijnd te laten verlopen
wordt de capaciteit van de A4Veilingroute-A20 vergroot en wordt
er een Coolport aangelegd in de
Eemhaven.
Ook het Oostland ontwikkelt zich tot
een handel & logistiekcentrum.
Economische vernieuwing van de
haven vindt vooral plaats rondom
Heijplaat, het M4H gebied, in
rondom het oude Unilever locatie in
Vlaardingen en in Schiedam rondom
het offshore cluster.

Verstedelijking
• Toekomstbestendige thuisbasis voor topspelers in de
verslogistieke keten
• Coolport
• Campus ontwikkeling met MBO - HBO en
Universiteitsafdeling in Westland, samenwerking met
bedrijfsleven
• Betrek de stad als onderdeel van de Greenport 3.0
• Uitbreiden binnen bestaand gebied, intensiveren (bijv.
stapelteelt)
• Hart Westland logistiek en handelscentrum
Landschap
• Gezonde veilige leefomgeving: stimuleren schone
scheepvaart (gebruik schone brandstoffen, geven
kortingen voor schone schepen)
• Uitbreiden binnen bestaand gebied
• Noordzee als energielandschap (overheid)

Mobiliteit
• Wegennet: ingrepen gericht op OWN tbv betere
doorstroming en minder hinder in de stad
• Vaak stoppende Intercity (12 stops)
• Bereikbaarheid werkgebeiden verbeteren voor
werknemer
• Barrieres verminderen zodat actieve vervoerswijzen
een vanzelfsprekender keuze worden
• Stimuleren fiets: stalling, veiligheid, kosten, fietsles,
straatinrichting
• Doortrekking N209 naar N11

Middengebied

Verstedelijking
• Gouda als een van de zes centra in MRDH
• Focus op kansarme wijken uit jaren ‘40, ‘50, ‘60.
Huidige probleemwijken: o.a. Delft Voorhof
• Werk bereikbaar maken voor kwetsbare gebieden
• Differentieren en mixen bestaand stedelijk gebied
met focus op sociale wijken. Mixen typologieën ter
bevordering wooncarriere, verbeteren bestaande
woningvoorraad
• Verdichten langs nieuwe OV lijnen in de stad
• Transformatie oude wijken
• Verminderen hinder langs infrastructuur, zodat
binnenstedelijk verdicht kan worden
• Nabijheid verbeteren in kansarme gebieden:
voorzieningen nabij, op loop- fiets- en/of OV-afstand
• Greenport: Uitbreiden binnen bestaand gebied
Landschap
• Recreatiemogelijkheden in nabijheid
• Stad en landschap verbinden. Meer publiek en prive
groen (pocketparks, groene daken, etc.)
• Stadsparken, grotere landschappen worden
metropolitane parken
• Midden Delfland als werkgelegenheid
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Inclusieve Stad

Bouwstenen
E1A

E3C

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ARBEIDSMARKT

BED GEÏSOLEERDE WERKGEBIEDEN BETER IN
BED GEÏSOLEERDE
WERKGEBIEDEN BETER IN

VERSTEVIG CLUSTERING
WERKGELEGENHEID IN GROTE
CENTRA

DIGITAAL WERKEN OP AFSTAND

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
VERBETER (INTER)NATIONALE VERBINDINGEN

VEEL NATIONALE KNOPEN

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

A. GEDACHTEGANG

De arbeidsmarkten van Westland,
Drechtsteden en de Rotterdamse
haven zijn relatief geïsoleerd,
waardoor economische vernieuwing
moeilijker tot stand komt.

ÉÉN HUB VOOR DE REGIO

D. ACTOREN

TWEE NIEUWE INTERNATIONALE
KNOEPN + TWEE BESTAANDE
KNOPEN

...

VEEL NATIONALE KNOPEN

A. GEDACHTEGANG

Veel InterCity stations als nationale
knopen. Spreiden.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
C. REDENEERLIJN

...

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Vergroten (territorium) arbeidsmarkt
door middel van verbeterde
mobiliteit.
Welke type bereikbaarheid is vanuit
related skills gewenst in welke
richting?

D. ACTOREN

...

C. REDENEERLIJN

Westland

Door het beter verbinden van
werkgebieden is het beter bereikbaar
voor (toekomstige) werknemers,
maar vindt uitwisseling met andere
gebieden in de regio ook sneller en
gemakkelijker plaats.

Rotterdamse Haven

Drechtsteden

PROJECTEN/MAATREGELEN

De arbeidsmarkten van Westland, Drechtsteden en de Rotterdamse Haven worden beter aangesloten
op het regionale netwerk.

•

Vernieuwing en doorontwikkeling van
bestaande economische clusters

•

Bereikbaarheid van het Rotterdams
havengebied en Westland voor
(toekomstige) werknemers

•

...

•

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

19

BEHOUD BESTAANDE WERKGELEGENHEIDSCLUSTERS

WIJS EXPERIMENTEERGEBIEDEN
AAN

...

•

...

•

...

43

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
WONINGBOUWOPGAVE

TRANSIT ORIENTATED DEVELOPMENT (TOD) BINNEN
BESTAANDE STAD

BEHOUD BESTAANDE ECONOMISCHE CLUSTERS
CLUSTERVERGROTING OP BEST
BEREIKBARE PLEKKEN

...

•

42

L1C

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ECONOMISCHE CLUSTERS & INNOVATIE

VERBIND GROTE ECONOMISCHE
CLUSTERS, CAMPUSSEN &
CENTRA BETER MET ELKAAR

...

•

Veel InterCity stations als nationale knopen.

18

E2C

•

A. GEDACHTEGANG

ÉÉN HUB
VOOR DE
REGIO
BENUT
HUIDIGE
GRONDPOSITIES
OM VERSNELD AAN
WONINGVRAAGTE VOLDOEN

D. ACTOREN

...
Het behouden en beschermen
van grote concentraties van
werkgelegenheid, die op lange
termijn onder druk staan, zoals de
petrochemie in de Rotterdamse
haven, de productie in het Westland
en de maritieme industrie in de
Drechtsteden, door deze gebieden
beter te verbinden met gebieden de
regio. Door deze betere verbindingen
kunnen zij via uitwisseling tot
economische vernieuwing komen.

TWEE NIEUWE
INTERNATIONALE
TRANSIT
ORIENTATED
KNOEPN + TWEE
BESTAANDE
DEVELOPMENT
(TOD)
/
KNOPEN
STEDENBAAN

VEEL NATIONALE
KNOPEN
BOUW
BINNEN BESTAAND
STEDELIJK GEBIED OP GOED
BEREIKBARE PLEKKEN

BOUW BINNENSTEDELIJK IN
HOOGST MOGELIJKE DICHTHEID

A. GEDACHTEGANG

Verdichten binnen de bestaande
stad op plekken die met meerdere
vervoerswijzen bereikbaar zijn, zoals
in de directe omgeving van stations.
Deze gebiedsontwikkeling vindt
plaats op basis van Transit Oriented
Development (TOD): ruimtelijke
ontwikkeling en infrastructuur gaan
hand in hand.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Beter benutten van goed bereikbare
plekken.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Rijksoverheid

Bereikbaarheid vergroten van
het Westland, Delft, Oostland,
Drechtsteden, RDM, TU Delft en DSM
Delft.

Westland

C. REDENEERLIJN

Verdichting draagt bij aan het
benutten van de bestaande
connectiviteitswaarde. Eerder gedane
investeringen in infrastructuur
worden beter benut. Concentratie
van woningbouw op goed
bereikbare plekken heeft daarnaast

C. REDENEERLIJN

...

Petrochemie

Tokio| Grote conglomeraten -keiretsu genaamd - bestaande
uit vervoersbedrijven, warenhuisketens, aannemers, projectontwikkelaars en kunstgalleries ontwikkelen woonwijken
rondom stations met winkel en horeca.

als economische meerwaarde
dat meer banen bereikbaar
zijn vanuit woonlocaties (Uit:
Verstedelijkingskracht Zuidelijke
Randstad).
D. ACTOREN

...
E. MEEKOPPELKANSEN

• M4: Openbaar vervoer

PROJECTEN/MAATREGELEN
Maritieme industrie

•

Verdichten rondom stations, bijvoorbeeld
Den Haag HS en CS, Rotterdam CS,
Rotterdam Alexander

...

•

...

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

...

•
•

De bestaande economische clusters, zoals in Westland, Den Haag, Drechtsteden en de Rotterdamse
Haven worden behouden en beschermd.
32

Bouwen op plaatsen die met meerdere vervoerswijzen, bijvoorbeeld auto, metro en trein, bereikbaar zijn.
33

52

53
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Inclusieve Stad

Bouwstenen
L2B

S1C

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
GROENERE LEEFOMGEVING

VERGROTEN NABIJHEID VOOROORLOGSE WIJKEN :
WERK, ONDERWIJS & VOORZIENINGEN DICHT(ER) BIJ
HUIS

VERBINDEN STAD EN LANDSCHAP
MET GROENE NETWERKEN
MEER GROEN IN DE
WOONOMGEVING

VERBINDEN STAD EN LANDSCHAP
METGROENE NETWERKEN

CREËER AANTREKKELIJKE
BESTEMMINGEN IN
LANDSCHAPPEN

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
WERKENDE STAD

VERGROOT BIODIVERSITEIT EN
ECOLOGISCHE VEERKRACHT VAN
LANDSCHAPPEN

BESTRIJD VERVOERSARMOEDE

Aanpakken van missing links
en knelpunten in de groene
langzaamverkeersnetwerken die stad
met ommeland verbinden.

ONTWIKKEL WERKGELEGENHEID
IN NAOORLOGSE
MONOFUNCTIONELE
WOONGEBIEDEN

VERGROTEN NABIJHEID: WERK,
ONDERWIJS & VOORZIENINGEN
DICHT(ER)BIJ HUIS

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

D. ACTOREN
Er zijn investeringen nodig om meer
...
werkgelegenheid en voorzieningen
in en in de nabijheid van (alle)
gebieden met hoge werkeloosheid te
ontwikkelen, door de juiste condities
hiervoor te creëren. Bereikbaarheid is
daar een onderdeel van.

A. GEDACHTEGANG
De leefkwaliteit van de metropool wordt voor een groot deel
bepaald door de vrijheden en mogelijkheden om aan de
drukte te ontsnappen en te kunnen ontspannen.
Een aantrekkelijke landschappelijke ervaring begint al om
de hoek van je huis als groene aantrekkelijke netwerken de
stad met ommeland verbinden. Groen(blauw)e netwerken
in de stad hebben tevens een functie op het gebied van
klimaatadaptatie (sponswerking) en het verminderen van het
urban heat island effect.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Creëer de benodigde
bereikbaarheidscondities om meer
werk zich te laten vestigen en
ontwikkelen in de nabijheid van
gebieden met een (toekomstige)
structurele werkeloosheid.

Dan Bosch | Kanaalpark

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
Aanpakken van missing links en knelpunten in de groene
langzaamverkeersnetwerken
die stad met ommeland verbinden.

C. REDENEERLIJN
Met name (bestaande) infrastructuur vormt barrières in het
landschap, bijvoorbeeld de A20 en de A13.
Het recreatief aanbod van wandelen en fietsen in de regio
is zeer laag goo.gl/XoMcBo Daarnaast krijgen steden door
klimaatverandering steeds meer te maken met extremere
weersomstandigheden Hoosbuien, hitte). Groene en blauwe
netwerken kuinnen een functie vervullen in het tegengaan
van de negatieve effecten hiervan door de sponswerking
(wateropvang) en verkoeling (mbt urban heat island effect).
Er worden momenteel al projecten uitgevoerd om concrete,
aantrekkelijke verbinding tussen de stad en het landschap te
realiseren (bijvoorbeeld polderpad, noordrand Rotterdam en
recreatieve verbindding over A15 in het kader van PMR).
Ook in de landschapstafels worden projecten opgestart om
routes tussen stad en land te verbeteren, bijvoorbeeld de
verkenning Recreatief Netwerk van de landschapstafel Duin,
Horst en Weide. In het uitvoeringsprogramma Fiets zet de
provincie in op het verbeteren van stad-land verbindingen.

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Opheffen van bestaande barrières
tussen stad en land (A20, A13)

•

Groene routes vanuit de stad het
landschap in en groene vingers
vanuit het landschap de stad in (bijv.
polderpad).

•

...

C. REDENEERLIJN

Grote concentraties van
werkloosheid en kansarmen
vergroten de ongelijkheid in de
metropolitane samenleving als
geheel. Dat is onacceptabel.

Londen | Green Blue Grid vormt een recreatienetwerk dat
tevens dienst doet voor waterhuishouding en verkoeling.

PROJECTEN/MAATREGELEN

Ook in de VRM (hoofdstuk 3.6) zet de provincie in op het
versterken van de relatie tussen stad en land door middel
van een groenblauwe structuur: “Dat is een samenhangend
stelsel van verschillende groene ruimtes en routes die stad en
land met elkaar verbinden: de grote parken en groenblauwe
dooradering in de stad, recreatieve stad-land verbindingen en
poorten, recreatiegebieden om de stad, de groene buffers en
belangrijke recreatieve routes in het landelijk gebied.”
Als strategisch doel hoort hierbij (H 3.7): “Behoud en
ontwikkeling van een groenblauwe structuur, die de
samenhang tussen stad en land versterkt en de recreatieve
gebruiks- en belevingswaarde in en nabij de stad verbetert.”

....

63

Nieuwe oeverbindingen in Rotterdam:
bijvoorbeeld Kralingen-Stadionpark

•

Kulturhus principe introduceren waarin
werk, onderwijs en voorzieningen
samenkomen, met als doel community
building en activeren en stimuleren van
de jeugd

•

Ontwikkel werkgelegenheid op VINEXlocaties

89

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
GEMENGDE STAD

BETAALBARE WONINGEN IN DURE WIJKEN
& KOOPWONINGEN IN ACHTERSTANDSWIJKEN

MINDER GEHINDERDEN
MINDER GEHINDERDEN

•

88

S2A

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
HEEL SCHOON EN VEILIG

GROOTSTE HINDER ELIMINEREN

Rotterdam Zuid als volwaardige stad
benaderen die op voorzieningenniveau
wordt versterkt

Meer werkgelegenheid en voorzieningen in de nabijheid van minder welvarende gebieden.

62

STIMULEREN ACTIEVE
VEROERSWIJZEN

•

D. ACTOREN

Steden worden (beter) aangesloten om het omliggende landschappen door het versterken van de
langzaamverkeersverbindingen.

L3B

A. GEDACHTEGANG

VOORKOMEN VAN SCHADE AAN
INFRASTRUCTUUR

REGIO MOBILITEIT VOLLEDIG OP
HERNIEUWBARE ENERGIE

BETAALBARE WONINGEN IN DURE
WIJKEN & KOOPWONINGEN IN
ACHTERSTANDSWIJKEN

A. GEDACHTEGANG
Algemene aanpak van luchtvervuilers en hinder
producenten (gevaar, vervuiling, overlast) door hen te
weren, te belasten en/of te verbieden. Zero tolerance
betekent ook geen verkeersslachtoffers.

WONINGDIFFERENTIATIE
IN NAOORLOGSE WIJKEN:
IMPULSEN VOOR STAGNERENDE
WOONGEBIEDEN

FUNCTIES MIXEN

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
De negatieve externe effecten van verkeer en vervoer
wegnemen door wegencategorisering, snelhedenbeleid,
scheiding/menging van verschillende typen verkeer en
stedelijke inrichting. Verkeer is een belangrijke bron van
vervuiling en geluidhinder.
Zie bijvoorbeeld goo.gl/9kEVCZ en goo.gl/0tmjQa

Hoefkade
Vaillantlaan

C. REDENEERLIJN
Er is beleid om de druk op het milieu te reduceren, maar
dit leidt veelal tot het net voldoen aan de normen. Het
blijft dus met nieuwe ontwikkelingen passen en meten
om dit binnen de bestaande milieugebruiksruimte te
realiseren en bestaande ontwikkelingen concurreren
met elkaar om de beschikbare gebruiksruimte.
Bovendien ontstaan er door de hoge milieudruk
belemmeringen om de (fysieke) ruimte zo efficiënt
mogelijk te gebruiken (functiecombinaties etc.).
Beleidsinstrumenten:
http://goo.gl/UF5TEm
http://pas.natura2000.nl/
http://goo.gl/2MiSg7

PROJECTEN/MAATREGELEN

A13/A20

•

Aanvullende regels en normen om bronnen
van vervuiling en hinder te weren (strenger dan

CARRIERE & LEVENSLOOPBESTENDIGE REGIO

A. GEDACHTEGANG

Nabijheid en zichtbaarheid
van andere leefwerelden en
perspectieven op het leven leiden tot
gelijke(re) kansen.

voor lagere en middeninkomens zijn
voorwaardelijk.
D. ACTOREN

...

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Welke bereikbaarheids- (en daaraan
gerelateerde omgevings-)kwaliteiten
worden door deze groepen aan hun
nieuwe woonomgeving gesteld?

New York | Burgemeester Bloomberg verbood roken op
straat en grote frisdrank bekers.

C. REDENEERLIJN

http://goo.gl/pqz1CS
http://goo.gl/8U20wM

Een belangrijke stedelijke opgave
is het tegengaan van tweedeling
in stedelijk gebied. Vanuit sociaal
opzicht, maar ook vanuit economisch
perspectief. Voor een goed
functionerend economisch systeem
is de aanwezigheid van een brede
beroepsbevolking van belang. Goede,
betaalbare wijken in stedelijk gebied

D. MEEKOPPELKANSEN
• L1C: Verminderen hinder door mobiliteit, waardoor
woningbouw mogelijk wordt
VOORBEELD PROJECTEN TER ILLUSTRATIE
(en niet meer dan dat)
• Milieuzone Rotterdam (http://www.rotterdam.nl/
milieuzone)
• Toegangseisen aan vrachtverkeer op de Maasvlakte
(http://www.rotterdam.nl/N15)

Europese normen), bijv. autoluwe of autovrije
(binnen)steden
•

Faciliteiten en ruimte voor (e-)fiets en voetganger

•

Vervuiling beprijzen (schoonste/best beschikbare

PROJECTEN/MAATREGELEN

technieken als uitgangpunt nemen)
•

Bindende afspraken maken met specifieke

•

Kluswoningen in achterstandswijken

•

Renoveren en/of nieuwbouw in
achterstandswijken

•

Flexibele en diverse
woningplattegronden voor verschillende
doelgroepen in eenzelfde wijk:
appartementen & grondgebonden
woningen, huur & koop, arm & rijk, jong
& oud.

•

...

•

...

vervuilers (bestelbusjes binnenstad, gebruik
zwavelvrije brandstof luchtvaart etc.)
•

Maximum snelheid verlagen

•

Parkeermaatregelen, zoals verlagen van de
parkeernorm bij kantoren en woningen of

‘s Gravendijkwal

uitbreiding betaald parkeren en differentiatie van
tarieven naar uitstootklasse
•

Centrale elektrische stadsdistributie van
goederen

Aanpakken van hinder in gebieden waar voor bewoners de hoogste overlast en/of hinder is.
74

Uitwisselen en mixen tussen dure- en achterstandswijken.
75

94

95
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Inclusieve Stad

Bouwstenen
M1A

M2C

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
KEUZEVRIJHEID EN VEERKRACHT

ALTIJD KEUZE UIT TWEE MODALITEITEN
ALTIJD KEUZE UIT TWEE

MOBILITY AS A SERVICE

ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN
MULTIMODAAL ONTSLUITEN

BELANGRIJKE DELEN VAN HET
NETWERK DUBBEL UITVOEREN

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
VERBLIJFSKWALITEIT & VOETGANGERS

VERMINDEREN BARRIÈRES
BUNDELEN EN PARK & WALK

A. GEDACHTEGANG

Behoeften zijn persoonlijk en
veelzijdig.
De metropoolregio wordt
aantrekkelijker als er altijd een keuze
is tussen vervoersmiddelen om een
trip te maken. Waar de een een auto
heeft, is een ander daar te oud voor,
of nog niet oud genoeg. De een
is fietsfan, de ander moet te veel
meeslepen en geeft de voorkeur aan
het OV.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Investeren in veelzijdige
bereikbaarheid, waaronder Mobility
as a service (MAAS) en in het
verbeteren van de
second-best netwerken.

SPREIDEN EN WEREN AAN DE
STADSRAND

VERMINDEREN BARRIÈRES

A. GEDACHTEGANG

Slecht grote infrastructuur barrières
die de verblijfskwaliteit negatief
beïnvloeden en ervoor zorgen dat
mensen niet lopen maar voor andere
vervoersmiddelen kiezen.
Dat is zonde, want meer lopen
ontlast de mobiliteitsnetwerken en
draagt juist bij aan een aantrekkelijke
gezonde leefomgeving en een sterker
economisch vestigingsklimaat.

E Pluribus Unum | Niet iedereen kan met een auto of fiets uit
de voeten.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

D. ACTOREN

Barrières worden onder meer
gevormd door onoversteekbare
wegen, spoortracées en sociaal
onveilige omgevingen.

...

C. REDENEERLIJN

...

C. REDENEERLIJN

...

D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Marktplaats voor Mobiliteit, van De
Verkeersonderneming

•

Ontwikkeling concept M.A.A.S.
met optimale ketenoplossingen via
mobiliteitsdiensten-providers

•

...

•

...

•

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Binnen één uur van A naar B binnen de metropoolregio.

Barrieres verminderen zodat lopen aantrekkelijker wordt.

106

M1D

107

ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN
MULTIMODAAL ONTSLUITEN

BELANGRIJKE DELEN VAN HET
NETWERK DUBBEL UITVOEREN

121

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
OPENBAAR VERVOER

SPRINTER VERVANGEN DOOR RANDSTADRAIL +
DOORKOPPELINGEN DE STAD IN
ALLEEN CAPACITEITSKNELPUNTEN
OPLOSSEN WAAR DIE ZICH
VOORDOEN

A. GEDACHTEGANG

Veerkrachtige mobiliteitssystemen
zijn dubbel uitgevoerd. Zoals de A4
en A13/A44 of de Randstadrail en de
oude spoorlijn. Zodat je eenmaal op
weg toch een alternatieve route kunt
nemen als er ergens een verstoring
optreedt. Zo blijft het systeem
doorstromen en is het minder
kwetsbaar voor incidenten.

0

...

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL + HOV ASSEN IN
DE REGIO

Randstad

Two systems

One system with feeder lines

..

Highways
100 km

A. GEDACHTEGANG

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Ruhrgebiet

Separate systems

...

SPRINTER VERVANGEN
DOOR RANDSTADRAIL +
DOORKOPPELINGEN DE STAD IN

Vervangen van sprinters door
Randstadrail, en deze vervolgens
verbinden met stadscentra om
zo economische kerngebieden,
concentraties van inwoners en
verdichtingslocaties binnen de regio
te verbinden.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

C. REDENEERLIJN

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL

The German way

Regional roads

...

C. REDENEERLIJN

Zandbelt&vandenBerg © 2007

MOBILITY AS A SERVICE

120

M4C

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
KEUZEVRIJHEID EN VEERKRACHT

VERGROTEN FLEXIBILITEIT HUIDIGE NETWERKEN
ALTIJD KEUZE UIT TWEE

Ondertunnelen ‘s Gravendijkswal
Rotterdam (minder hinder)

...
D. ACTOREN

Ruhrgebiet | In Duitsland vormt het OWN vaak een
zelfstandig netwerk dat los van het HWN functioneert.
Waardoor het OWN een alternatief voor het HWN is.

...

D. ACTOREN

E. MEEKOPPELKANSEN

...

• L1B: Transit orientated
development (TOD) / Stedenbaan

PROJECTEN/MAATREGELEN

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

....

•

...

•

...

•

...

•

...

Verbinden Den Haag met Internationale
Zone en Scheveningen

•

Den Haag Zuidwest

•

Herstructureren stedelijk bus- en
tramnet

•

Buitenste sporen tussen Leiden en
Rotterdam benutten voor Lightrail

•

Viersporigheid Schiedam-Delft Zuid

Sprinters vervangen door Randstadrail en verbindngen me stadscentra

Verbeteren doorstroming door het aanbieden van een alternatieve route.
112

•

113

136

137
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Inclusieve Stad

Bouwstenen
M5D

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
FIETS

FIETSBEVORDERING EN OVERLAST VOORKOMEN
FIETSSNELWEGEN TUSSEN GROTE
CENTRA

FORENS & RECREATIE NETWERK

DUTCH TOD: FIETS & OV
GEDREVEN METROPOLITANE
ONTWIKKELING

FIETSGEBRUIK MAXIMALISEREN
EN OVERLAST ELIMINEREN:
FIETSDEELSYSTEEM, F-PARKEREN

Fietsgebruik beter faciliteren en
overlast wegnemen.
A. GEDACHTEGANG

Vergroot het fietsgebruik, in zowel
absolute zin (meer km’s) als relatieve
(modal split), door het beter te
faciliteren en eventuele overlast weg
te nemen.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Op drukste plekken fiets- en
voetverkeer scheiden, fietser
voorrang verlenen en voorzien in
fietsparkeervoorzieningen en een
fietsdeelsysteem.

Amsterdam | In onze hoofdstad worden sinds enkele jaren
meer fietskilometers dan autokilometers gemaakt.

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Verbreden fietspaden in stad, ten koste
van autorijbanen

•

Barrieres wegnemen door maken tunnels
en bruggen (bijvoorbeeld spoorwegen of
grote wegen als de A20)

•

Ontlasten/verbreden intensief
gebruikte fietsroutes (bijvoorbeeld
fietsfile Erasmusbrug door meer
oeververbindingen of verbreden fietspad)

•

...

•

...

Fietsgebruik maximaliseren en overlast elimineren, bijv. met fietsdeelsysteen en fietsparkeren.
148
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‘Clusters in
Contact’
Omgaan met
onzekerheden
OV / Mobiliteit

Adaptief: veerkrachtige kaders bieden houvast
en ruimte voor voortschrijdend inzicht

Verstedelijking

Langs bestaand en nieuw HOV en spoor binnen en
buiten de stad

Landschap

Landschap economisch inzetten met
aantrekkelijke bestemmingen

Next Economy

Vernieuw kampioenen van vandaag: investeer in
vernieuwing verouderde clusters

Kansen voor
mensen
ICT

Verbind werkclusters beter met bewoond gebied

Internationale
oriëntatie
Fiets
Verblijfskwaliteit

Schiphol - Rotterdam CS
Veel IC’s stops en wegennet alom verbonden

Smart Mobility &
Auto

Ketenintegratie Nederland Testland

Openbaar vervoer
(verbindend)

Veel intercity stops
Nieuwe HOV-lijnen naar economische clusters in
stad en regio

Openbaar vervoer
(ontsluitend)
Intercitystops

Verschillende opties voor first and last mile

Regio rail +
doorkoppelingen

OV naar zee (internationale zone) gekoppeld aan
Randstadrail
Sprinters op de oude lijn

Nieuwe HOV-lijnen

HOV Westland
HOV Zoetermeer-Delft / Rotterdam
HOV Leiden-Zoetermeer
HOV Leiden-Noordwijk
Oeververbinding West (tram)
Sneltram Binckhorst-Delft

Keuzevrijheid
Regio verbinden

In grote bedrijvenclusters
Publiek-privaat

Combinatie fiets en HOV versterken
Park en walk (auto tot aan de rand van de
binnenstad)
Betere koppeling OWN en HWN rond
economische clusters

15 stops
Den Haag Ypenburg
Zoetermeer
Rijswijk
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Clusters in Contact

Principes

Introductie

Bouwstenen

In het perspectief Clusters in Contact wordt een netwerkstad
als de ideale verstedelijkingsvorm voor de metropoolregio
gezien. Daarbij worden de belangrijkste economische clusters,
zowel binnen als buiten de (traditionele) stad, in een netwerk
beter met elkaar verbonden zodat ze in staat gesteld worden via
kruisbestuiving en onverwachte ontmoetingen tot economische
vernieuwing komen.

E1D BETERE KOPPELING
ONDERWIJS &
WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

De toekomst is vol van onzekere ontwikkelingen op het gebied
van technologie, economie, klimaatverandering en migratie.
Daarom worden veerkrachtige kaders geboden die enerzijds
houvast en zekerheid bieden en tegelijkertijd adaptief zijn om
met voortschrijdend inzicht om te kunnen gaan.
Logistiek en mobiliteit van goederen en mensen is de grote
resultanten van CE. Fijn mazig netwerk faciliteert CE in brede
zin. Nieuwe industriële centra verbinden met gebruikslocaties
grondstoffen en de aantrekkende werkgelegenheid.
OV & auto zijn de dominante modaliteiten waarop
overheidsbeleid zich richt. Nieuwe HOV-lijnen tussen
economische centra vergroten het metropolitane netwerk.
Daarnaast worden verschillende opties voor first & last mile
geboden.
De verstedelijkingsopgave wordt vooral binnenstedelijk rondom
stations gerealiseerd en rondom nieuwe lijnen tussen clusters
en steden om deze lijnen rendabel te maken.
Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van bestaande
gespecialiseerde bedrijfsclusters zodat ze zich door
kruisbestuiving economisch kunnen vernieuwen. Het gaat hier
bij om de greenport in het Westland, de maritieme industrie
in de Drechtsteden, de rijksoverheid in Den Haag en de
petrochemie in de Rotterdamse haven.

Woningbouwlocaties

As Leiden-Den Haag-DelftRotterdam-Dordrecht

Nabij overig HOV

30%

Bestaand Stad & Dorpgebied

35%

75%

15%

10%

50%

40%

10%

30%

50%

20%

Grote uitleg

35%

Landschappelijke kwaliteiten wordt economisch ingezet. Het
benutten van de landschappelijke kwaliteiten en de sterke
verbindingen met de stad geven vollop ruimte aan klimaat
adaptieve oplossingen. Dat wil zeggen voor het creëren van
werkgelegenheid en welvaart. Denk daarbij aan aantrekkelijke
landschappelijke bestemmingen die werkgelegenheid in
recreatie en tourisme aanjagen en denk aan de productie van
(hernieuwbare) energie, zoals windparken op de Noordzee.
biomassa productie ter plaatsen van bodemdalingsgebieden en
sterke verbinding tussen lokale voedsel productie en stad.

E2A VERBIND GROTE
ECONOMISCHE C LUSTERS,
CAMPUSSEN & CENTRA B ETER
MET ELKAAR
E3C VEEL NATIONALE KNOPEN

L1B TRANSIT ORIENTATED
DEVELOPMENT (TOD)
REGIONAAL / STEDENBAAN

L2C LANDSCHAP MET
ECONOMISCH NUT

L3B MINDER GEHINDERDEN

S1B ONTWIKKEL
WERKGELEGENHEID I N
NAOORLOGSE MONOFUNCTIONELE WOONGEBIEDEN
S2C FUNCTIES MIXEN

M1C ECONOMISCHE
KERNGEBIEDEN MULTIMODAAL
ONTSLUITEN

M2A AUTOVERKEER BUNDELEN
EN PARK & WALK

M3C VERKNOPING VAN OWN OP
H WN VERBETEREN

M4D SPRINTER VERVANGEN
DOOR RANDSTADRAIL + HOV
ASSEN IN DE REGIO

M5C DUTCH TOD: FIETS & OV
GEDREVEN M ETROPOLITANE
ONTWIKKELING

M6A ELEKTRISCH
GOEDERENVERVOER
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Clusters in Contact

Principekaart
OV netwerk
Stations (van groot naar klein)

Verstedelijkingsaccent
Woningbouwaccenten

Buitenstedelijk recreatief landschap

Gespecialiseerde economische clusters
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Clusters in Contact

Principekaarten facet interventies
Woningbouw

Infrastructuur

Langs bestaand en
nieuw HOV
en spoor binnen en
buiten de stad

Keuzevrijheid
Regio verbinden

Strand

Landschap

Economie

Landschap
economisch inzetten
met aantrekkelijke
bestemmingen

Economische
vernieuwing wordt
aangejaagd door
gespecialiseerde
bedrijfsclusters
onderling beter
te verbinden
zodat ze zich via
kruisbestuiving
kunnen vernieuwen.

ESTEC noordwijk

LUMC

Strand
ICC en HSD
Internationale zone
CID
Dutch tech campus
& Nutricia

Shell

Strand
Horticampus

Biochemistry Campus
TU Delft
Alex

Westland
Kenniscluster

vml Unilever campus Vlaardingen
(food, olie, vetten & zepen)

EUR Woudestein
Erasmus MC

Pernis

Verouderd Oostland
transformatie naar
wonen langs nieuw
HOV
Kenniscluster Pernis,

AGF Barendrecht
The Greenery
Security
Campus
Hoogvliet

Leerpark & Maritieme
industrie
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Clusters in Contact

Mogelijke kern
interventies infra
Interventies richten zich
vooral op het verbeteren van
de multimodaliteit buiten
de steden door een aantal
nieuwe HOV-verbindingen
toe te voegen om bestaande
economische clusters beter te
verbinden, maar ook kansen
te bieden voor woningbouw.
Naast deze structuuringrepen
wordt ook maximaal ingezet
op het slim combineren van
verschillende vervoerwijzen,
door verbeteren van de “first
and last mile” en aantrekkelijker
maken. Als dat ook nog tot
innovaties leidt die bijdrage aan
de economische ontwikkeling
van de regio, zoals wordt
nagestreefd bij de inzet van
zelfrijdend vervoer tussen
Rotterdam The Hague Airport
en randstadrail dan is dat
helemaal mooi.
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Clusters in Contact

Deelgebieden

Rotterdam en omgeving

Mobiliteit
• Nieuwe HOV-lijnen tussen clusters, ZoRo, DordrechtRotterdam, Westland
• Veel Intercitystops (15), nieuw station Stadionpark
• Oeververbinding West (tram)
• Sprinters op oude lijn
• Fiets: combinatie fiets en HOV versterken
• Betere koppeling OWN en HWN in middengebied en
Westland
• Betere fietsvoorzieningen, zoals stalling e-bikes,
voorrang voor fiets, fietsdeelsysteem etc.
• Vernieuwing aanjagen (doelgroep/econ. clusters).
MAAS --> georganiseerd/delen (instad).
Verkeersonderneming
• Innoveren, digitaliseren ketens (bv onbemand)
• RTHA: Tram/metro tussen Meijersplein en terminal
• Versterken positie Rotterdam The Hague Airport als
zakenluchthaven van de Zuidelijke Randstad
• Capaciteitsuitbreiding Ridderster-Nieuw Reijerwaard
Verstedelijking
• Rotterdam als een van de 20 centra in de MRDH
• Kennisclusters verbinden met bedrijfsleven, zoals
RDM, EUR, STC
• Woonmilieus bouwen voor kenniswerkers
• Verstedelijken langs nieuwe lijnen, op meerdere
plekken concentraties
• Dutch TOD: ontwikkelen op fietsafstand rondom
stations
Landschap
• Bijzondere bestemmingen in landschap, bijv. in Rhoon
• Biodiversiteit als verdienmodel en werkgelegenheid,
face-to-face diensten als horeca en zorg, o.a. Rhoon
en Midden-Delfland

Mobiliteit
• Veel Intercitystops (15): Dordrecht
• Nieuwe HOV-lijnen tussen clusters: DordrechtRotterdam
• Mobiliteitsmanagement: corridorgerichte
aanpak gericht op economische bereikbaarheid
(verkeersonderneming)
• Fiets: combinatie fiets en HOV versterken
• Busverbindingen vanaf station verbeteren
• Capaciteitsuitbreiding Ridderster-Nieuw Reijerwaard

Drechtsteden

Verstedelijking
• Dordrecht als een van de 20 centra in de MRDH
• Kennisclusters verbinden met bedrijfsleven
• Woonmilieus bouwen voor kenniswerkers
• Vernieuwen bestaande clusters (petrochemie/
maritieme industrie)
• Verstedelijken langs nieuwe lijnen, op meerdere
plekken concentraties binnen en buiten stad
Landschap
• Bijzondere bestemmingen in landschap, zoals
Biesbosch
• Biodiversiteit en landschap als verdienmodel en
werkgelegenheid, face-to-face diensten als horeca en
zorg
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Clusters in Contact

Deelgebieden

Den Haag en omgeving

Mobiliteit
• Betere koppeling OWN en HWN in middengebied en
Westland
• Nieuwe HOV-lijnen tussen clusters, ZoRo, WestlandDelft-Zoetermeer
• Versnellen OV Vlietzone - Den Haag CS Scheveningen 30 km/u
• Tramverbinding Binckhorst - Delft
• Veel Intercitystops (15): Den Haag Ypenburg,
Zoetermeer, Rijswijk
• OV naar zee (int. zone), sprinters op oude lijn
• Fiets: combinatie fiets en HOV versterken
• Betere fietsvoorzieningen, zoals stalling e-bikes,
voorrang voor fiets, fietsdeelsysteem etc.
• Vernieuwing aanjagen (doelgroep/econ.
clusters). MAAS - georganiseerd/delen (in stad).
Verkeersonderneming.
• Rechtstreekse verbinding met TU verbeteren
Verstedelijking
• Den Haag als een van de 20 centra in de MRDH
• Kennisclusters verbinden met bedrijfsleven, zoals
HHS
• Woonmilieus bouwen voor kenniswerkers
• Wonen bij goed bereikbare voorzieningenknopen
• Verstedelijken langs nieuwe lijnen, op meerdere
plekken concentraties
Landschap
• Bijzondere bestemmingen in landschap, zoals
museum Voorlinden Wassenaar en aan kust.
• Biodiversiteit en landchap als verdienmodel en
werkgelegenheid, face-to-face diensten als horeca en
zorg
• Energiewinning: Noordzee als energielandschap

Mobiliteit
• Veel Intercitystops (15): Den Haag Ypenburg,
Zoetermeer, Rijswijk
• Nieuwe HOV lijnen naar economische clusters in stad
en regio (bijv. ontsluiting Life Science Cluster)
• Fiets: combinatie fiets en HOV versterken
• Before hoogwaardige fietsroutes creëeren + HOV

Leiden en omgeving

Verstedelijking
• Leiden als een van de 20 centra in de MRDH
• Kennisclusters verbinden met bedrijfsleven, zoals Bio
Science Park
• ernieuwen bestaande clusters
• Woonmilieus bouwen voor kenniswerkers
• Verstedelijken langs nieuwe lijnen, op meerdere
plekken concentraties binnen en buiten stad
Landschap
• Bijzondere bestemmingen in landschap, zoals
museum Voorlinden Wassenaar en aan kust.
Biodiversiteit als verdienmodel en werkgelegenheid
• Biodiversiteit en landschap als verdienmodel en
werkgelegenheid, face-to-face diensten als horeca en
zorg
• Energiewinning: Noordzee als energielandschap
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Clusters in Contact

Deelgebieden

Greenport, Mainport,
Voorne-Putten
Het Westland ontwikkelt zich tot
een kenniscluster in alles wat
met een greenport te maken
heeft. Van de financiering van
tuinders, via kassenbouw tot en
met verpakkingsmaterialen en
technieken.
Verouderde kassen in het Oostland
tussen Delft en Pijnacker en tussen
Pijnacker en Zoetermeer worden
getransformeerd naar woningbouw
om hiermee ook de nieuwe HOVlijn Delft-Zoetermeer te laden met
reizigers.
Ook in de haven ontwikkelen zich
diverse kennisclusters rondom
raffinaderijen in o.m. Pernis, die
aan het transformeren zijn voor de
biochemie en in het innovatiemilieu
M4H.

Mobiliteit
• Betere koppeling OWN en HWN in middengebied en
Westland
• Nieuwe HOV-lijnen tussen clusters, Zoetermeer Delft, Den Haag - Westland - Maassluis, Zoetermeer
- Leiden
• Directe afzetconcepten, ipv spreiding via veiling.
Goederenstroom andere vormen direct vanaf kas.
• Mobiliteitsmanagement: corridorgerichte
aanpak gericht op economische bereikbaarheid
(verkeersonderneming)
• Bereikbaarheid bestaande werkgelegenheidsclusters
verbeteren
• Bereikbaarheid werknemer: Nieuwe vaste OV lijnen
• Vernieuwing door betere verbinding met andere
economische clusters (TU Delft, Bioscience, Pernis)
• Fiets: combinatie fiets en HOV versterken
• Betere fietsvoorzieningen, zoals stalling e-bikes,
voorrang voor fiets, fietsdeelsysteem etc.
• Vernieuwing aanjagen (doelgroep/econ.
clusters). MAAS - georganiseerd/delen (in stad).
Verkeersonderneming
Verstedelijking
• 20 centra in MRDH
• Kennisclusters verbinden met bedrijfsleven
• Vernieuwen bestaande clusters (petrochemie/
maritieme industrie/agricultuur/TU Delft)
• Woonmilieus bouwen voor kenniswerkers
• Verstedelijken langs nieuwe lijnen, op meerdere
plekken concentraties binnen en buiten stad
• Woningen i.p.v. kassen, bijv. transformatie glas naar
wonen
• Coolport
• Nieuwe terreinen aan logistieke corridors in
metropoolregio
Landschap
• Energiewinning: Noordzee als energielandschap

Middengebied

Mobiliteit
• Veel Intercitystops (15): Den Haag Ypenburg,
Zoetermeer, Rijswijk
• Verbinden Zoetermeerse economie en arbeidsmarkt
met Rotterdamse regio + Delft
• Nieuwe HOV lijnen naar economische clusters in de
stad en regio (Zoetermeer-Delft-Rotterdam)
• HOV Leiden-Zoetermeer
• HOV Leiden - Noordwijk
• Versterken OV bereikbaarheid van woonmilieus
die TU Delft niet kan bieden en wel nodig heeft
(Zoetermeer, Ommoord)
• Verbinden Zoetermeerse economie en arbeidsmarkt
met Rotterdamse regio + Delft
• Fiets: combinatie fiets en HOV versterken
• Before hoogwaardige fietsroutes creëeren + HOV
• Tweede aansluiting Pijnacker
Verstedelijking
• Gouda en Zoetermeer als twee van de 20 centra in
de MRDH
• Kennisclusters verbinden met bedrijfsleven
• Vernieuwen bestaande clusters
• Woonmilieus bouwen voor kenniswerkers
• Verstedelijken langs nieuwe lijnen, op meerdere
plekken concentraties binnen en buiten stad
• Greenport: Nieuwe terreinen aan logistieke corridors
in metropoolregio
Landschap
• Bijzondere bestemmingen in landschap, zoals Midden
Delfland
• Biodiversiteit en landschap als verdienmodel en
werkgelegenheid, face-to-face diensten als horeca en
zorg
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Clusters in Contact

Bouwstenen
E1D

E3B

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ARBEIDSMARKT

BETERE KOPPELING ONDERWIJS & WERKGELEGENHEID:
IEDERE SCHOOL AAN (H)OV-HALTE
BED GEÏSOLEERDE
WERKGEBIEDEN BETER IN

VERSTEVIG CLUSTERING
WERKGELEGENHEID IN GROTE
CENTRA

DIGITAAL WERKEN OP AFSTAND

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
VERBETER (INTER)NATIONALE VERBINDINGEN

TWEE NIEUWE INTERNATIONALE KNOPEN + TWEE
BESTAANDE KNOPEN
ÉÉN HUB VOOR DE REGIO

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

A. GEDACHTEGANG

E. MEEKOPPELKANSEN

Koppel onderwijsinstellingen aan
hoogwaardig OV, zodat zij voor
bedrijfsleven en studenten goed
bereikbaar zijn vanuit de hele regio.

• E2B: Verbind grote economische
clusters, campussen & centra
beter met elkaar
• S1D: Betere koppeling onderwijs
& werkgelegenheid: iedere school
aan (H)OV-halte

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Onderwijsinstellingen aansluiten op
(H)OV-netwerk.

TWEE NIEUWE INTERNATIONALE
KNOEPN + TWEE BESTAANDE
KNOPEN

VEEL NATIONALE KNOPEN

A. GEDACHTEGANG

Rotterdam The Hague Airport en
Den Haag Centraal als internationale
hubs, samen met de Rotterdam CS
en Schiphol.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
C. REDENEERLIJN

...

C. REDENEERLIJN

Door betere ontsluiting is er een
lagere drempel voor ontmoeting
tussen het bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen. Dit werkt
meerdere kanten op: ontmoeting
tussen young professionals en
(potentiële) werkgevers, maar voor
het bedrijfsleven ook een koppeling
met onderzoek en innovatie.

D. ACTOREN

...

D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

TU Delft campus aansluiten op (H)OVnetwerk

•

HSL stopt in Den Haag

•

Nieuw te bouwen onderwijsinstellingen
plannen bij OV-haltes, en vice versa

•

Rotterdam The Hague Airport uitbreiden

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

Iedere onderwijsinstelling is direct ontsloten met (H)OV.

Rotterdam The Hague Airport(lucht) en Den Haag Centraal (spoor) als nieuwe internationale knopen,
en bestaande knopen Schiphol (lucht) en Rotterdam Centraal (spoor) behouden.

24

25

E2A

40

L1B

VERSTERKEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ECONOMISCHE CLUSTERS & INNOVATIE

VERBIND GROTE ECONOMISCHE CLUSTERS,
CAMPUSSEN & CENTRA BETER MET ELKAAR
VERBIND GROTE ECONOMISCHE
CLUSTERS, CAMPUSSEN &
CENTRA BETER MET ELKAAR

CLUSTERVERGROTING OP BEST
BEREIKBARE PLEKKEN

BEHOUD BESTAANDE WERKGELEGENHEIDSCLUSTERS

WIJS EXPERIMENTEERGEBIEDEN
AAN

De belangrijkste economische
clusters, campussen en centra
worden aangetakt en/of onderdeel
gemaakt van de regionale
hoofdstructuur.
De regio kent sterke economische
sectoren, maar de verbindingen
ertussen komen nog onvoldoende
tot stand. De regio kent de hoogste
bevolkings-, voorzieningen- en
kennisinstellingendichtheid, maar de
verbindingen ertussen zijn nog niet
sterk. Om innovatie te stimuleren is
het leggen van deze verbindingen
een belangrijke randvoorwaarde
(uit: Verstelijkingskracht Zuidelijke
Randstad).

Den Haag

TU Delft

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Deze economische clusters
aansluiten op hoofdstructuur van de
regio.

Port of
Rotterdam
Rotterdam
Central District

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
WONINGBOUWOPGAVE

TRANSIT ORIENTATED DEVELOPMENT (TOD)
REGIONAAL/STEDENBAAN
A. GEDACHTEGANG

LUMC
bioscience

41

C. REDENEERLIJN

Kennis is een cruciale factor voor
economische vernieuwing. Dat vraagt
om versterking van kennisnetwerken
in de regio. Bedrijven en instellingen
leren zo van elkaar en ontwikkelen
gezamenlijk kennis.
Het doel is enerzijds benutten van
de aanwezige innovatiekracht en
anderzijds het aantrekkelijk zijn voor
kenniswerkers, kennisinstellingen,
befdrijven ter versterking van deze
kennisnetwerken (uit: REOS).

ÉÉN HUB
VOOR DE
REGIO
BENUT
HUIDIGE
GRONDPOSITIES
OM VERSNELD AAN
WONINGVRAAGTE VOLDOEN

TWEE NIEUWE
INTERNATIONALE
TRANSIT
ORIENTATED
KNOEPN + TWEE
BESTAANDE
DEVELOPMENT
(TOD)
/
KNOPEN
STEDENBAAN

VEEL NATIONALE
KNOPEN
BOUW
BINNEN BESTAAND
STEDELIJK GEBIED OP GOED
BEREIKBARE PLEKKEN

BOUW BINNENSTEDELIJK IN
HOOGST MOGELIJKE DICHTHEID

A. GEDACHTEGANG

Bouwen op plekken die met
meerdere vervoerswijzen bereikbaar
zijn, zoals in de directe omgeving
van stations in de regio. Deze
gebiedsontwikkeling vindt plaats
op basis van Transit Oriented
Development (TOD): ruimtelijke
ontwikkeling en infrastructuur gaan
hand in hand.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Beter benutten van goed bereikbare
plekken.

D. ACTOREN

...

C. REDENEERLIJN

Verdichting draagt bij aan het
benutten van de bestaande
connectiviteitswaarde. Eerder gedane
investeringen in infrastructuur
worden beter benut. Concentratie
van woningbouw op goed
bereikbare plekken heeft daarnaast

E. MEEKOPPELKANSEN

• E1D: Betere koppeling onderwijs
& werkgelegenheid: iedere school
aan (H)OV-halte
• S1D: Betere koppeling onderwijs
& werkgelegenheid: iedere school
aan (H)OV-halte
• E2A: Verbind grote economische
clusters, campussen & centra met
elkaar

Tokio| Grote conglomeraten -keiretsu genaamd - bestaande
uit vervoersbedrijven, warenhuisketens, aannemers, projectontwikkelaars en kunstgalleries ontwikkelen woonwijken
rondom stations met winkel en horeca.

als economische meerwaarde
dat meer banen bereikbaar
zijn vanuit woonlocaties (Uit:
Verstedelijkingskracht Zuidelijke
Randstad).
D. ACTOREN

...
E. MEEKOPPELKANSEN

• M4: Openbaar vervoer

Maritieme industrie Drechtsteden

PROJECTEN/MAATREGELEN
PROJECTEN/MAATREGELEN

Kennis- en topsectorenclusters worden zowel fysiek als niet-fysiek met elkaar verbonden.
28

•

Gezamenlijke campusstrategie

•

Viersporigheid Rotterdam - Den Haag

•

Pilot TOV ZR

•

AVLM MRDH

•

...

•

Verdichten langs Randstadrailzone

•

Stedenbaan(plus)-concept

•

...

•

...

•

...

Bouwen op plaatsen die met meerdere vervoerswijzen, bijvoorbeeld auto, metro en trein, bereikbaar zijn.
29

50
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Clusters in Contact

Bouwstenen
L2C

S1B

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
GROENERE LEEFOMGEVING

ONTWIKKEL WERKGELEGENHEID
IN NAOORLOGSE MONOFUNTIONELE WOONGEBIEDEN

LANDSCHAP MET ECONOMISCH NUT
MEER GROEN IN DE
WOONOMGEVING

VERBINDEN STAD EN LANDSCHAP
METGROENE NETWERKEN

CREËER AANTREKKELIJKE
BESTEMMINGEN IN
LANDSCHAPPEN

VERGROOT BIODIVERSITEIT EN
ECOLOGISCHE VEERKRACHT VAN
LANDSCHAPPEN

BESTRIJD VERVOERSARMOEDE

Landschap inzetten als economisch
nut. O.a. voor recreatie en faceto-facediensten. Aantrekkelijke
bestemmingen in het landschap
creëeren of versterken.
A. GEDACHTEGANG
Het landschap wordt meer gewaardeerd en gebruikt als
de verblijfskwaliteit in het landschap wordt vergroot.
Een situatie waarin stad en land elkaar versterken.
Parken en landschappen voorzien in de
recreatiebehoeften van de stedelingen en zijn derhalve
fysiek goed bereikbaar, maar bij de stedelingen is ook
een (mentaal) bewustzijn van de aanwezigheid van de
parken en landschappen. De landschappen dragen bij
aan een goed leefklimaat in de steden. Bijvoorbeeld
door het creëren van bijzondere plekken en ervaringen
als een restaurant, of boerderij met streekproducten,
bijzondere natuur- of outdoorbelevenissen.

C. REDENEERLIJN

1.

De beschikbaarheid (afstand en toegankelijkheid) van groen in en rond de stad is laag:

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Toegangspoorten bij grotere
landschappen nabij steden met oog
voor verschillende modaliteiten (bijv.
waterbus naar Haringvliet)

•

Vergroten bekendheid landschappen en
bestaande routes naar landschap bij
stedelingen

•

Behoud en herstel van cultureel erfgoed

•

Face-to-facediensten, bijv. Scheveningse
strand horeca

•

Versterken en benutten van specifieke
kwaliteiten en bezienswaardigheden van
gebieden (bijv. weidevogelsafari’s in de
polder etc.)

In de beleidsvisie Groen van PZH is als doel
opgenomen: “De provincie Zuid-Holland stelt als
uitgangspunt dat de groene ruimte in en om de
stad voor alle inwoners van het stedelijk netwerk
op maximaal vijftien minuten fietsen op een
aantrekkelijke manier bereikbaar is. “Om de groene
ruimte beter recreatief te ontsluiten en gericht
ruimte te bieden voor nieuwe voorzieningen zet de
provincie in op provincie poorten en TOP’s. Deze
zijn vooral gericht op autoverkeer en de fiets.
Via de landschapstafels worden er al maatregelen
bedacht om bestemmingen te creëren en
aantrekkelijker te maken. Zo wordt in Duin, Horst en
Weide bijvoorbeeld ingezet op het versterken van de
landgoederen, het realiseren van toegangspunten en
het verbeteren van de kwaliteiten van de polders.

...

Met name naoorlogse woongebieden
bestaan vaak uit monotone
woongebieden, wat ze uitermate
kwetsbaar maakt. Maak ontwikkeling

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Meer werkgelegenheid ontwikkelen in
naoorlogse woongebieden

•

Mengen en toevoegen van functies

D. ACTOREN

•

Bereikbaar maken op multimodale wijze

Provincie, gemeenten, MRDH, terreinbeheerders

•

...

•

...

Meer werk dichtbij huis: mengen van functies in monofunctionele woongebieden.
86

87

S2C

GROOTSCHALIGE ENERGIETRANSITIE

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
GEMENGDE STAD

FUNCTIES MIXEN
REGIO MOBILITEIT VOLLEDIG OP
HERNIEUWBARE ENERGIE

Het terugdringen van uitstoot van
broeikasgassen van de transportsector
naar uiteindelijk een zo laag mogelijk
niveau.
A. GEDACHTEGANG
In het Energieakkoord is de ambitie opgenomen de
ambitie dat in 2050 de broeikasgasemissie van de
mobiliteit- en transportsector met minimaal 60 procent
is gereduceerd ten opzichte van 1990.

PROJECTEN/MAATREGELEN
•

Invoering van norm voor nieuwe personenauto’s
(maximale CO2 uitsoot per kilometer) op kortere
termijn en op langere termijn alleen verkoop van
nulemissieauto’s toestaan

•

Realiseren van oplaadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen

•

Invoering regionaal emissiehandelsysteem (zodat
tegenover uitstoot van broeikasgassen ook
compenserende maatregelen staan en er een
financiële prikkel is om minder uit te stoten)

•

Financiële stimulering nulemissieauto’s voor
particulieren

•

Extra faciliteiten voor nulemissieauto’s, zoals
toegang tot de binnenstad

•

Verplichting voor gemeenten (bijv. per 1-1-2020)
voor het hebben van ontwikkelingsplannen voor
de inrichting van oplaadinfrastructuur

•

Verhoging van accijns op fossiele brandstof

•

Inovering kilometerheffing/beprijzing om
autogebruik (en dus uitstoot) terug te dringen

•

Investeren in betere fietsvoorzieningen

•

Stimulering van elektrische (deel)auto’s in

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
Het verkeer en vervoer is momenteel vrijwel volledig
afhankelijk van fossiele brandstoffen. Sinds 1990 zijn de
emissies in deze sector gestegen, van 31 megaton naar
36 megaton in 2013. Daarmee is deze sector een van de
belangrijkste bronnen van CO2.

BETAALBARE WONINGEN IN DURE
WIJKEN & KOOPWONINGEN IN
ACHTERSTANDSWIJKEN

WONINGDIFFERENTIATIE
IN NAOORLOGSE WIJKEN:
IMPULSEN VOOR STAGNERENDE
WOONGEBIEDEN

FUNCTIES MIXEN

CARRIERE & LEVENSLOOPBESTENDIGE REGIO

•

Hernieuwbare energieproductie in haven

•

Overig mobiliteitsbeleid, zoals het heroverwegen

C. REDENEERLIJN
Er worden via verschillende modaliteiten steeds
meer kilometers afgelegd. De toepassing van zuinige
technieken, vooral voor personen- en bestelauto’s,
zal in de toekomst leiden tot een daling van de CO2emissie in het wegverkeer in Nederland. De CO2emissies van de reizigerskilometers per vliegtuig nemen
naarverwachting wel verder toe. Daarmee blijft de totale
CO2-emissie van
de sector verkeer en vervoer in 2050 substantieel. Om
aan de tweegradendoelstelling (Parijs) te
kunnen voldoen, is een transitie noodzakelijk.
De Nederlandse overheid heeft in het Energieakkoord
de ambitie van 60 procent reductie voor de sector
verkeer en vervoer omarmd. De doelstelling uit het
Energieakkoord is exclusief de internationale zee- en
luchtvaart. Indien voor de gehele verkeerssector, dus
inclusief de internationale lucht- en scheepvaart, in
2050 een reductie van 60 procent wordt nagestreefd,
dan betekent dit een reductie van 85 procent voor het
deel van de transportsector dat is inbegrepen in het
Energieakkoord. Welke doelstelling ook wordt gekozen:
de opgave om deze reducties te halen is groot.

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

Gemengde gebieden zijn betere
gebieden omdat ze veelzijdiger zijn.
Daarom zijn ze minder kwetsbaar
voor verandering. Bovendien dragen
ze bij aan de reductie van het aantal
bewegingen, omdat de de nabijheid
van keuzeopties wordt vergroot.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Gemengde gebieden bieden
alternatieven voor mobiliteit.
Hierdoor wordt het aantal
reismotieven gereduceerd
en daarmee worden de
mobiliteitsnetwerken minder belast of
ontstaat ruimte voor hoogwaardigere
vormen van mobiliteit.

Een CO2-reductie van 60 procent kan in principe
worden bereikt door zuiniger voertuigen, koolstofarmere
brandstoffen in combinatie met gedragsaanpassingen:
een zuiniger rij-, vlieg- en vaarstijl, en beperking van de
transportvraag. In het Energieakkoord zijn afspraken
gemaakt over maatregelen rond deze aspecten voor
zowel de korte als de lange termijn.
D. ACTOREN
Rijk, MRDH, provincie, gemeenten, bedrijfsleven,
transportsector etc.

PROJECTEN/MAATREGELEN

van infrastructuurprojecten, lagere

•

Onnodige belemmeringen voor mengen
functies opheffen

•

Versterken vestigingscondities voor
werkgevers in deze gebieden, waaronder
gewenst bereikbaarheidsprofiel

•

...

ruimtelijk mobiliteitsbeleid

•

...

Investeren in duurzame stedelijke logistiek

•

...

maximumsnelheid, meer openbaar vervoer en
•

Gemengde gebieden zijn
veelzijdiger en minder kwetsbaar
voor veranderingen.
A. GEDACHTEGANG

bepaalde wijken

De metropoolregio functioneert volledig op hernieuwbare energie, en zorgt tevens voor (een deel van)
de productie.
78

D. ACTOREN

C. REDENEERLIJN

VOORBEELDEN
• Biesbosch Museum
• Kop van het Land, Dordrecht
• Aan Zee Oostvoorne
• Oostvaardersplassen als atractie na de film ‘De
nieuwe Wildernis’
• Hollandse meesters icm landschap Midden-Delfland
• Kasteel van Rhoon
• Atlantikwall
• Ander cultureel erfgoed zoals molens

VERGROTEN AANTREKKELIJK LEEFMILIEU
HEEL SCHOON EN VEILIG

VOORKOMEN VAN SCHADE AAN
INFRASTRUCTUUR

van werkgelegenheid in het gebied
mogelijk en creëer daarmee een
functiemix. Hiermee wordt een
sociale neergang en een stijgende
werkeloosheid in de komende
decennia vermeden.

Maak deze kwetsbare plekken op
multimodale wijze beter bereikbaar
zodat nieuwe werkgelegenheid zich
kan ontwikkelen in deze gebieden.
Richt je daarbij vooral op de noden
van typen bedrijvigheid die aansluiten
op het werk- en opleidingsprofiel van
lokale bevolking.
Werkgelegenheid op loop- of
fietsafstand door functiemix.

recreatiegebied is in Zuid-Holland relatief zeer laag:

3.

A. GEDACHTEGANG

Voorkom toekomstige problemen
(te verwachten in naoorlogse
woonwijken) door te investeren in
de wenselijke condities om in deze
milieus werkgelegenheid te kunnen
ontwikkelen. Bereikbaarheid is een
van deze condities.

http://goo.gl/VjOfln

2.

65

MINDER GEHINDERDEN

BETERE KOPPELING ONDERWIJS
& WERKGELEGENHEID: IEDERE
SCHOOL AAN (H)OV-HALTE

http://goo.gl/FXOnQz Het oppervlak aan natuur- en

64

GROOTSTE HINDER ELIMINEREN

VERGROTEN NABIJHEID: WERK,
ONDERWIJS & VOORZIENINGEN
DICHT(ER)BIJ HUIS

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Bijzondere plekken in het landschap in de regio toevoegen en versterken zodat dit
aantrekkelijke(recreatie)bestemmingen worden voor bewoners van de metropoolregio.

STIMULEREN ACTIEVE
VEROERSWIJZEN

ONTWIKKEL WERKGELEGENHEID
IN NAOORLOGSE
MONOFUNCTIONELE
WOONGEBIEDEN

San Francisco Bay Area | In het wijngaardenlandschap
van Napa Valley vormen wineries bijzondere plekken
waar wijn, kunst en architectuur samenkomen. Een
winery bezitten is een statussymbool van de rich &
famous.

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT
Beter benutten van groene langzaamverkeersnetwerken
door de beloning van de trip -de aantrekkelijke
bestemming- te vergroten.
Bestemmingen kunnen ook aantrekkelijk zijn door een
slechte bereikbaarheid (door waarden als rust en stilte)

L3D

VERGROTEN KANSEN VOOR MENSEN
WERKENDE STAD

Mengen van gebieden: nabijheid verhoogt opties en laat reisbehoefte afnemen.
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Clusters in Contact

Bouwstenen
M1C

M3C

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
KEUZEVRIJHEID EN VEERKRACHT

ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN MULTIMODAAL
ONTSLUITEN
ALTIJD KEUZE UIT TWEE

MOBILITY AS A SERVICE

ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN
MULTIMODAAL ONTSLUITEN

BELANGRIJKE DELEN VAN HET
NETWERK DUBBEL UITVOEREN

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
WEGVERKEER

VERKNOPING VAN OWN OP HWN VERBETEREN
CAPACITEIT EN ROBUUSTHEID
HOOFDWEGENNET VERGROTEN

A. GEDACHTEGANG

SPITS MIJDEN / BEPRIJZEN

VERKNOPING VAN OWN OP HWN
VERBETEREN

A. GEDACHTEGANG

Vooral zorgen dat de belangrijkste
economische kerngebieden echt
multimodaal bereikbaar zijn.
Hierdoor kan er kruisbestuiving
plaatsvinden, wat goed is voor de
economische veerkracht. En het
verschaft werknemers een grotere
keuzevrijheid uit een breder palet aan
woonmilieus.

LUMC
bioscience

Betere aansluiting van
hoofdwegennetwerk op regionaal
wegennetwerk: A- op N-wegen.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...

Tak de economische kerngebieden
E. MEEKOPPELKANSEN
goed aan op de hoofdstructuur van
• E2A: Verbind grote economische
weg en spoor. Dat is nog lang niet
clusters, campussen & centra
overal het geval. Denk bijvoorbeeld
beter met elkaar
aan de Internationale Zone Den Haag
of TU Delft/Technopolis.

Den Haag

Den Haag

TU Delft

C. REDENEERLIJN

...
Port of
Rotterdam

D. ACTOREN

...

Rotterdam
Central District

PROJECTEN/MAATREGELEN
Maritieme industrie Drechtsteden

•

Beter met OV verbinden: RTHA, TUDelft, Den Haag Internationale Zone,
Scheveningen

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Inventarisatieprojecten HWN-OWN
MRDH

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

•

...

Economische kerngebieden multimodaal bereikbaar.

Beter aansluiten onderliggend wegen netwerk of hoofd wegen netwerk.

110

M2A

111

M4D

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
VERBLIJFSKWALITEIT & VOETGANGERS

AUTOVERKEER BUNDELEN EN PARK & WALK
BUNDELEN EN PARK & WALK

SPREIDEN EN WEREN AAN DE
STADSRAND

128

129

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
OPENBAAR VERVOER

SPRINTER VERVANGEN DOOR RANDSTADRAIL +
DOORKOPPELEN DE REGIO IN

Bereik van de P+W-garages

VERMINDEREN BARRIÈRES

ALLEEN CAPACITEITSKNELPUNTEN
OPLOSSEN WAAR DIE ZICH
VOORDOEN

A. GEDACHTEGANG

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL

SPRINTER VERVANGEN
DOOR RANDSTADRAIL +
DOORKOPPELINGEN DE STAD IN

SPRINTER VERVANGEN DOOR
RANDSTADRAIL + HOV ASSEN IN
DE REGIO

Auto dominante gebieden worden
aangewezen/versterkt waardoor
elders autoluwe(re) gebieden
ontstaan.

Keuzes ten aanzien van
intercitysysteem:
A: Huidig systeem intercity’s en af en
toe een internationale trein
B: Intercity+ (200 km/u) (stoppen
minder vaak dan IC) + sneltreinen
(stoppen vaker dan IC) herintroductie drie treinensysteem

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Investeringen in het bouwen van
parkeergarages aan de rand van de
stadscentra en het vergroten van de
verblijfskwaliteit daarbinnen
voorals gericht op de voetganger en
op verblijf: terrassen, parken.
onder meer door het verbreden
van stoepen en het verwijderen van
parkeerplaatsen in de centra.
Bundelen van grote verkeersstromen.

A. GEDACHTEGANG

B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

..
C. REDENEERLIJN

...
Rotterdam | Park & Walk in het centrum van Rotterdam.

D. ACTOREN

...

...
Parkeergarage
3 minuten loopafstand
5 minuten loopafstand

C. REDENEERLIJN

E. MEEKOPPELKANSEN

...

• L3A: Stimuleren actieve
vervoerswijzen

24

D. ACTOREN

E. MEEKOPPELKANSEN

10 minuten loopafstand

• L1B: Transit orientated
development (TOD) / Stedenbaan

Parkeren in Beweging

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Schenkviaduct Den Haag onderdeel van
centrumring

•

Park&Walk aan de randen van het
centrum

•

City Lounge Rotterdam

•

‘Blik van straat’: Ruimte voor horeca ten
koste van parkeren

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

SVpR, uitwerking parkeerstrategie
Rotterdam

•

Viersporigheid Delft-Schiedam

•

Hogesnelheidstrein naar Den Haag

•

Grote Marktstraat in VCP Den Haag

•

ZoRo-rail

•

Afsluiten/opknippen van wegen

•

...

•

De Kern Gezond

•

...

Parkeren aan de rand van de binnenstad in een hoogwaardige parkeergarage, vanaf daar te voet verder
in de voetgangersvriendelijke binnenstad. Kaart: indicatief.
116

Sprinter vervangen door Randstadrail en koppelingen maken regio in.
117
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Clusters in Contact

Bouwstenen
M5C

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
FIETS

DUTCH TOD: FIETS & OV GEDREVEN
METROPOLITANE ONTWIKKELING
FIETSSNELWEGEN TUSSEN GROTE
CENTRA

FORENS & RECREATIE NETWERK

DUTCH TOD: FIETS & OV
GEDREVEN METROPOLITANE
ONTWIKKELING

FIETSGEBRUIK MAXIMALISEREN
EN OVERLAST ELIMINEREN:
FIETSDEELSYSTEEM, F-PARKEREN

Fietsgebruik vergroten door
verbeteren faciliteiten en
aansluiten fietsgebruik op OV.
A. GEDACHTEGANG

De fiets is het ideale voor- en
nátransport voor OV. Promoot het OV
door verdere uitbouw van het OVfietssysteem, waardoor het op veel
meer plekken mogelijk is een fiets
te huren die je bovendien overal kan
inleveren. Voor een ‘belachelijk lage’
prijs.
Hiermee worden de fietsenstallingen
op de centrale stations ontlast en
wordt de invloed van een goede OVbereikbaarheid vergroot.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

Investeringen in fietsdeelsysteem,
fietsinfrastructuur en meenemen van
fiets in OV.

Londen | Qua fietsdeelsystemen kunnen we nog wel iets
leren uit het buitenland

C. REDENEERLIJN

...
D. ACTOREN

...

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Fiets meenemen in openbaar vervoer

•

Fietsdeelsysteem

•

Hoogwaardige fietsenstalling bij
stations, met bijvoorbeeld kluizen voor
e-bike

•

OV-fiets uitbreiden

•

GoBike Rotterdam

Verbeteren faciliteiten waardoor fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel wordt. Gekoppeld aan stations.
146

M6A

147

VERGROTEN AANTREKKELIJKHEID VERVOERSSYSTEEM
CARGO

ELEKTRISCH GOEDERENVERVOER
VERSCHONEN

VERMINDEREN

VERANDEREN

A. GEDACHTEGANG

Verschonen van de logistiek binnen
de regio. De main- en greenport
logistiek volledig op schone energie.
B. BEREIKBAARHEIDSASPECT

...
C. REDENEERLIJN

...
Experimenteren met elektrisch transport

D. ACTOREN

...
E. MEEKOPPELKANSEN

• L3D: Regiomobiliteit volledig op
hernieuwbare energie

PROJECTEN/MAATREGELEN

•

Experimenteren met elektrisch transport
binnen de haven

•

Strengere eisen aan brandstoffen
scheepvaart

•

Innovatie & vernieuwing vergroenen

•

...

•

...

Logistiek green- en mainport op schone energie
152

153

Bijlagen
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Bijlagen

Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid MRDH
(UAB) projectenlijst
verdeeld over de
perspectieven.

Proef-tuin-stad
• Uitbreiding / freq. Verhoging CS Slinge
• OV over water
Compact en groen
• HOV maastunnel (Stadionpark-Rdam Centraal) 30
km/uur; conform: studie Stadsbrug 30 km/uur
• Tram over de Willemsbrug; omgelegde lijn 23
van Stadionpark naar Rotterdam Centraal via
Oranjeboomstraat
• Westelijke oeververbinding, multimodaal met
tramplussnelheid: 20 km/uur tussen Zuidplein en
Marconiplein
• Sneltram doorkoppelen naar Kijkduin
Inclusieve stad
• Volledige HOV tangent (geen metro) maar wel met
hoge kwaliteit; snelheid 35 km/uur met multimodale
oeververbindingen dus ook voor auto en fiets.
• HOV Rijswijk - Kijkduin
• HOV Scheveningen Haven - Moerwijk
Clusters in contact
• Westelijke oeververbinding multimodaal met HOV
(snelle tram/light-rail) tussen Stadionpark en
Schiedam, conform studie stadsbrug met 30 km/uur
• Aftakking Randstadrail door naar Scheveningen
• HOV Den Haag CS - Binckhorst - Delft

OV

planstudie

1

OV

planstudie

2

OV

planstudie

3

Hergebruiken sporen voormalige Hoekse Lijn voor aansluiting op sporen naar Delft, inclusief IC-haltering Schiedam 1.3
(F).
Vergroten capaciteit en robuustheid RandstadRail: samenloopdeel lightrail/metro en capaciteit Rotterdam/Pijnacker 11.2
(A).
Verbetering OV-ontsluiting TU Wijk – Delft Zuid (A).
6.1f

OV

planstudie

4

Verbetering ontsluiting Rotterdam The Hague Airport op Meijersplein en in de richting van Delft/Rijswijk (A).

6.1i

OV

planstudie

5

1.4

OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

planstudie
planstudie
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen

6
9
2
5
7
15
16
11

Verbetering internationale connectiviteit metropoolregio (Verbinding met Duitsland en tussen Den Haag en België /
Frankrijk) (F).
OV-ontsluiting en realisatie Station Stadionpark (A+F).
HOV verbinding tram Norfolkterrein Scheveningen (A)
Schaalsprong verstedelijking/metropoliaan OV centraal Den Haag, inclusief internationale zone (A)
Visie op HOV Den Haag –Westland –Hoekse Lijn (A).
4-sporigheid Delft Zuid –Schiedam (F).
HOV verbinding Delft-Zoetermeer
HOV lightrail Rottetrdam Centrum-Zoetermeer
gebiedsHOV-verbinding Rotterdam-Alexander-Zoetermeer

Onderdeel Viersporigheid DH-R
Plan Kooman D
Schaalsprong Metropolitaan OV alleen
samenloopdeel genoemd
Onderdeel Field lab automatisch evvoer
op de Last mile (7 locaties)
Onderdeel Field lb automatisch vervoer
op de Last mile (7 locaties)
Onderdeel Viersporigheid DH-R

11.3
19.1
11.1
21.3
1.2
12.1
13.1
13.1

Bereikbaarheidspakket R´dam
Groen en Compact
Scheveningen kustontwikkeling
Incl. Stad
Schaalsprong Metropolitaan OV
Clusters in Contact
Centrale as incl HOV-verbinding
Clusters in Contact
Onderdeel Viersporigheid DH-R
Groen en Compact
Snelle HOV-busverbindingen Delft - OostlaCluster in Contact
OV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam
ZORO lijn
OV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam
Cluster in contact

OV
OV
OV

verkenningen
verkenningen
verkenningen

18
19
19

HOV-verbinding Rotterdam Alexander–Zoetermeer-Delft (A).
Oeververbindingen Rotterdam
Oeververbindingen Rotterdam

13.1
OV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam
11.4
Schaalsprong Metropolitaan OV
11.5/11.6 Schaalsprong Metropolitaan OV

Cluster in contact
in alle 4 perspectieven
Incl. Stad

auto
auto
auto
auto
auto

planstudie
planstudie
verkenningen
verkenningen
verkenningen

3
4
1a
1c
1d

Verlengde Veilingroute.
A20 Oost.
Bereikbaarheid Voorne Putten en Havengebied.
Aansluitingen A20 Maassluis-Vlaardingen.
Ontsluiting Westland (centrale as en Bruinsmaknoop).

21.2
9.2
9.9
21.5
21.3

Verdubbeling Veilingroute
A20 Nieuwerkerk-Gouda
Aansluitingen A15 en N57
Op en afritten A20
Centrale as incl HOV-verbinding

Alles Kan
PROEFTUINSTAD
Alles Kan & Incl. Stad
CLUSTERS IN CONTACT
Clusters in Contact

auto

verkenningen

1f

A12 Zoetermeer-Voorburg.

23.3

Onderdeel inv. A12 corridor/Bleizo

auto

verkenningen

1j

Oeververbinding(en) Rotterdam en Krimpen (N210) (in relatie tot HBAC).

9.3

Verbinding Ijsselmonde-Krimpenerwaard CLUSTERS IN CONTACT

auto

verkenningen

1k

Corridor A4-A13 en Kruithuisweg (tweede ontsluiting Technopolis/Ruyven).

Bereikbaarheid Campus Delft

auto

verkenningen

1l

Ontsluiting Oostland (N470/N471/N209).

15.3
a,b,c,d,
21.4

auto

verkenningen

1m

Verlengde N471, 2e verbinding Pijnacker-Nootdorp.

12.5

auto
auto

verkenningen
verkenningen

1n
1o

Doorstroming/leefbaarheid A44/N44 (tunnel Wassenaar).
Schenkviaduct Den Haag.

25.7

auto
OV
OV
OV

verkenningen
planstudie
planstudie
planstudie

2
7
8
10

A4 -Zuid
Overdag 4 Sprinters per uur tussen Rotterdam en Gouda (F).
Opwaarderen tramlijn 1 (Den Haag Centrum-Scheveningen) (A)
Busstation Zuidplein (A).

9.8

OV

planstudie

12

Capaciteit Stationsplein Hollands Spoor - tophalte

OV

verkenningen

1

OV

verkenningen

3

4-sporigheid A12 corridor Den Haag – Gouda (inclusief mogelijke inzet RandstadRail en relatie Binckhorst) en 4sporigheid Rotterdam – Gouda (F).
Verbetering Den Haag – Leiden – Schiphol – Amsterdam (internationale connectiviteit) (F).

OV

verkenningen

4

Corridor R’dam - Drechtsteden (IC, sprinters, Merwede Lingelijn, goederen, verdeling capaciteit Willemspoortunnel
op LT) (F).

OV

verkenningen

6

Verbetering overstapstations Schiedam Centrum en Rijswijk (F).

OV
OV

verkenningen
verkenningen

8
9

Verbetering HOV Rotterdam Zuid (A).
Programma Netwerk RandstadRail fase 2 (bredere tramvoertuigen en perrons) op lijnen 6, 12, 16 en 17(A).

PROEFTUINSTAD
INCLUSIEVE STAD

OV
OV
OV
OV
OV
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto

verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen
planstudie
planstudie
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen
verkenningen

10
12
13
14
17
6
7
1b
1e
1g
1h+1i
1p
1q

HOV Ridderkerk-Drechtsteden (R-net) (A)
HOV-lightrail verbinding Leiden-Zoetermeer
OV-ontsluiting Binckhorst
Ongelijkvloerse verbinding HS – CS (F).
Station Schiedam Kethel (incl.tram) (F/A)
Noordwestelijke hoofdroute
Nieuw Reijerwaard (IJsselmondse knoop).
Verbreding N57
Volledige aansluiting Zoetermeer Centrum/A12.
N209 bij Benthuizen verlengen richting N11.
Capaciteit Ridderster West=>Noord/ Aansluiting A15 Barendrecht
Zuidelijke Randsweg Den Haag (doorstroming op deze bundel)
Schiedam Havenroute/kruising Vlaardingerdijk

Clusters in Contact
Cluster in Contact
Groen en compact
PROEFTUINSTAD
Groen en compact
PROEFTUINSTAD
Clusters in Contact
PRPOEFTUINSTAD
Inclusieve stad
Proeftuinstad
Clusters in Contact
Alles kan
Proeftuinstad

verkenning

PROEFTUINSTAD
Alles Kan
INCLUSIEVE STAD
INCLUSIEVE STAD
INCLUSIEVE STAD

Alles kan

PROEFTUINSTAD

gedeeltelijk in Ontsluiting
PROEFTUINSTAD
Glastuinbouwgebied Pijnacker West
Ontsluiting glastuinbouwgebied Pijnacker-PROEFTUINSTAD
Oost
Verbinding groen N44
PROEFTUINSTAD
Onderdeel investering CID
Groen en Compact & Clusters in contact
A4 Zuid

Alles kan
PROEFTUINSTAD
PROEFTUINSTAD
PROEFTUINSTAD & GROEN EN
COMPACT
PROEFTUINSTAD & GROEN EN
CONTACT
GROEN EN CONTACT
INCLUSIEVE STAD EN CLUSTERS IN
CONTACT
PROEFTUINSTAD
PROEFTUINSTAD

CLUSTERS IN CONTACT

