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Samenvatting
Op dit moment woont 54% van de wereldbevolking in steden (United Nations, 2014)
Dit resulteert in het feit dat steden verantwoordelijk zijn voor 37% van de wereldwijde CO2 uitstoot,
en voor de Verenigde Staten is dit zelfs 62% (Calthorpe, 2011).
Het concept Transit Oriented Development (TOD) is een instrument om deze problematiek aan te
pakken en steden te verduurzamen. In Nederland wordt TOD ook wel knooppuntontwikkeling
genoemd, en behelst:
TOD … is de inzet waarbij een knoop in het netwerk beter gaat functioneren door de knoop te
verrijken met een omvangrijker en gevarieerder programma, centrumvoorziening en woon- en
werkfuncties’ (Platform31, 2013, p. 9)
Bij TOD gaat het er dus om stedelijke ontwikkeling te concentreren rondom knooppunten door
rondom knooppunten te zorgen voor hoge bebouwingsdichtheden en een mix van functies. Ook
zaken als voetgangersvriendelijkheid en bereikbaarheid met meerdere modaliteiten blijken bij TOD
een rol te spelen (Holmes & van Hemert, 2008)
TOD heeft als duurzaamheidsvoordelen onder andere een reductie van de mobiliteit (het aantal
benodigde verplaatsingen) en het stimuleren van openbaar vervoer. Hierdoor worden ook
milieuproblemen zoals een slechte luchtkwaliteit verbeterd.
Hoewel TOD dus duidelijke duurzaamheidsvoordelen heeft, blijk dit voor beleidsmakers die de TOD
strategie implementeren niet bij de belangrijkste redenen te horen om voor TOD te kiezen.
Economische motieven zoals een toename van het aantal passagiers en stijgende vastgoedprijzen
blijken veel vaker het belangrijkst (Cervero, Murphy, Ferrel, Goguts, & Tsai, 2004).
Cervero & Sullivan (2011) vinden dit kwalijk, maar stellen in het onderzoek dat TOD nog veel meer
duurzaamheidsvoordelen kan hebben wanneer er combinaties gemaakt worden met zogenaamde
‘Green-Urbanism’ toepassingen. Green-Urbanism is een containerbegrip voor milieuvriendelijke
stedelijke ontwikkeling. De combinatie van TOD en Green-Urbanism wordt Green-TOD genoemd en
kan worden gezien als een sterk milieuvriendelijkere variant van TOD (Cervero & Sullivan, 2011).
Over de combinatie van TOD en Green-Urbanism stellen zij:
‘The combination can create synergies that yield environmental benefits beyond the sum of what TOD
and green urbanism offer individually’ (Cervero & Sullivan, 2011, p. 210)
Hoewel er in dit artikel enkele positieve Europese voorbeelden worden genoemd, is het ook in
overige literatuur onbekend in hoeverre Nederlandse knooppunten al gebruik maken van de GreenTOD uitgangspunten. De doelstelling van dit onderzoek was om dit kennishiaat op te vullen. De
onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt:
In hoeverre wordt het Green-TOD model van Cervero & Sullivan (2011) toegepast in Nederlandse
stationsgebieden?
Deze onderzoeksvraag is beantwoord door het uitvoeren van casus onderzoek naar de
stationsgebieden van Rotterdam en Breda. Daarbij is gebruik gemaakt van diepte-interviews,
observaties en literatuurstudie. De interviews zijn geanalyseerd met het coderingsprogramma AtlasTi
aan de hand van de Grounded Theory Approach en Deductive Qualitative Analysis (Gilgun, 2014).
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De stationsgebieden zijn getoetst op de acht Green-TOD dimensies, die uit de operationalisatie naar
voren kwamen: hoge dichtheden, mix van functies, modaliteiten, voetgangersvriendelijkheid,
groenvoorziening, energie, afvalverwerking en water.
De casus Breda bleek vooral goed te scoren op de dimensies Energie en Mix van functies. In Breda
bleken deze twee dimensies elkaar te versterken op het gebied van bodemenergie. De geplaatste
WKO installaties in het gebied komen beter tot hun recht dankzij de mix van stedelijke functies die er
in het gebied aanwezig is. Met name de dimensie Afvalverwerking bleek in Breda voor verbetering
vatbaar.
Uit de casus Rotterdam kwam naar voren dat dit stationsgebied goed scoort op Hoge Dichtheden,
Modaliteiten en Energie. In Rotterdam wordt gebruik gemaakt voor zowel duurzame zonne-energie
in het stationsdak als bodemenergie. Daarnaast is het Rotterdam Central District (RCD) onderdeel
van de hoogbouwzone wat zorgt voor hoge bebouwingsdichtheden. De verschillende
vervoersvormen zijn efficiënt ingericht wat leidt tot een goede bereikbaarheid en positief bijdraagt
aan de voetgangersvriendelijkheid.
Ten slotte zijn de resultaten van beide casussen gecombineerd om conclusies te kunnen trekken over
de mate waarin Green-TOD wordt toegepast in Nederlandse stationsgebieden.

Uit dit eindbeoordelingsmodel blijkt dat Nederlandse stationsgebieden zich op elke dimensie nog
kunnen verbeteren. De stationsgebieden scoren goed op de dimensies Modaliteiten, Energie en Mix
van functies. Op het gebied van afvalverwerking valt nog de meeste winst te boeken. Hier miste die
inventiviteit die bij de overige dimensies telkens wel werd waargenomen.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1.

Projectkader

Europa heeft zich een reductie van 20% van de uitstoot van broeikasgassen per 2020 ten doel
gesteld, ten opzichte van de uitstoot in 1990 (European Commission, 2014). In 2030 zou deze
uitstootvermindering 40% moeten bedragen. Een overgang naar hernieuwbare, duurzame energie en
een vermindering van het energieverbruik zijn cruciaal om aan deze doelstelling te voldoen. Voor
Nederland geldt dat in 2020 14% van de energie opgewekt moet zijn uit hernieuwbare bronnen
(Eurostat, 2016). Op dit moment is dat slechts 5,5%, waarmee Nederland binnen Europa alleen Malta
en Luxemburg onder zicht weet te houden (Eurostat, 2016).
Voor het behalen van dergelijke klimaatdoelstellingen ligt een grote verantwoordelijkheid bij de
steden. Op dit moment woont 54% van de wereldbevolking in steden, en dit zal groeien naar 66% in
het jaar 2050 (United Nations, 2014).Vanwege het grote aantal inwoners, en daarnaast zaken als
industrie en transport, hebben steden een grote ecologische voetafdruk (Beatley, 2000).
Stedelijkheid, de combinatie van gebouwen en transport, is wereldwijd verantwoordelijk voor 37%
van de CO2 emissies (Calthorpe, 2011). In de Verenigde Staten is dit zelfs 62% (Calthorpe, 2011). Het
is dus wel duidelijk dat steden zich moeten aanpassen in de strijd tegen klimaatverandering en hun
ruimtelijke structuur zal mee moeten in die ontwikkeling. Voor het verduurzamen van steden op dit
terrein zijn al talloze strategieën, beleidsstukken en benaderingen geschreven. Hieruit blijkt dat het
herorganiseren van transport en mobiliteit van groot belang is. Door een vermindering van
autoverkeer en het compact inrichten van verschillende stedelijke functies rondom openbaar
vervoersknooppunten kan een belangrijke duurzaamheidsslag gemaakt worden. In dit kader komt
het begrip Transit Oriented Development (TOD) vaak naar voren. In Nederland wordt TOD ook wel
knooppuntontwikkeling genoemd.
‘TOD … is de inzet waarbij een knoop in het netwerk beter gaat functioneren door de knoop te
verrijken met een omvangrijker en gevarieerder programma, centrumvoorziening en woon- en
werkfuncties’ (Platform31, 2013, p.9).
Een hoge bebouwingsdichtheid en een mix van functies (wonen, werken, voorzieningen, transport)
nabij een openbaar vervoersknooppunt is kenmerkend voor TOD. ‘TOD is a development pattern that
is focused on its proximity and reliance on high-frequency transit’ (Bishop, 2015, p. 1). Vanwege de
clustering van functies rondom knooppunten worden deze functies ook gemakkelijker bereikbaar
voor een grotere groep mensen (Bishop, 2015). Een voetgangersvriendelijke en autovrije omgeving is
daarnaast cruciaal voor een succesvol TOD gebied (Holmes & van Hemert, 2008).Een autovrije
omgeving resulteert bijvoorbeeld weer in minder luchtvervuiling en CO2 uitstoot, en het bouwen in
hoge dichtheden kan zorgen voor een efficiënter energiegebruik dan bij lagere dichtheden.
Wanneer we kijken naar redenen waarom instanties TOD implementeren, dan biedt het onderzoek
van Cervero et al. (2004) waardevolle informatie. Onderstaande figuur 1 geeft de relatieve doelen die
overheden formuleren wanneer ze kiezen voor TOD rondom een transitiecentrum. Hieruit blijkt
duidelijk dat overheden met name vanuit economische motieven kiezen voor TOD. Het aantrekken
van meer passagiers, versterken van economische groei en het laten stijgen van vastgoed- en
grondprijzen zijn de meest voorkomende doelen achter TOD.
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Figuur 1: Doelstellingen van beleidsmakers voor het implementeren van TOD
Bron: Cervero et al, 2004, p.10

Wat opvalt is dat duurzaamheidsdoeleinden nauwelijks in dit rijtje voorkomen, terwijl TOD wel
degelijk kan worden gezien als een instrument voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Slechts reduce
parking (4,4%), improve air quality (2,2%) en enhance pedestrian access (2,2%) zijn doelen die met
duurzaamheid geassocieerd worden.
Cervero & Sullivan (2011) gaan in hun onderzoek nog een stap verder. Zij stellen dat TOD gebieden
niet alleen vanwege haar eigen uitgangspunten duurzaam zijn, maar daarnaast ook bij uitstek
geschikt zijn voor combinaties met andere vormen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Zij vangen
deze vormen van duurzame stedelijke ontwikkeling onder de term ‘Green-Urbanism’. Green
Urbanism is een interdisciplinair begrip, waarbij partijen met verschillende achtergronden zijn
betrokken (Lehmann, 2010). Het is in feite een verzameling instrumenten om steden energie
zuiniger, groener, milieuvriendelijker en duurzamer te maken. De combinatie van TOD en Green
Urbanism wordt ‘Green-TOD’ genoemd (Cervero & Sullivan, 2011). Green-TOD is een ‘ultruenvironmentally friendly version of TOD’ zo stellen Cervero & Sullivan (2011). Een voorbeeld kan zijn
dat de hoge bebouwingsdichtheden die vanuit de TOD gedachte zijn gerealiseerd gecombineerd
worden met ideeën over efficiënt energiegebruik in die hoge dichtheden vanuit het Green Urbanism
concept.
‘The combination can create synergies that yield environmental benefits beyond the sum of what TOD
and green urbanism offer individually’ (Cervero&Sullivan, 2011, p.210).
In het artikel worden verder enkele casussen beschreven die het Green-TOD concept al op een goede
wijze geïmplementeerd hebben, te weten: Hammarby Sjöstad in Stockholm, de Rieselfeld en Vauban
districten van Freiburg, en Kogarah Town Square in Sydney.
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Wat opvalt bij deze casussen is dat het gaat om duurzaam en milieuvriendelijk ontwikkelde wijken of
communities die onder andere in hoge dichtheden zijn gebouwd en goed zijn verbonden met het
openbaar vervoer.
Het gaat in het artikel van Cervero & Sullivan (2011) dus niet direct om openbaar
vervoersknooppunten die samen met het omliggende gebied op een duurzame, groene en
milieuvriendelijke manier zijn ontwikkeld. In dit onderzoek wordt getracht om ook die andere kant
van de medaille in te vullen, door het knooppunt in plaats van de wijk of community als uitgangspunt
te nemen.
Dit is tot dusver nog niet concreet gebeurd aan de hand van het Green-TOD concept.
Daarnaast is het onbekend in hoeverre Nederlandse knooppunten voldoen aan de Green-TOD
uitgangspunten. Er bestaan weliswaar veel Nederlandse beleidsdocumenten over TOD of
knooppuntontwikkeling, maar daarin wordt niet of nauwelijks gesproken over combinaties van die
TOD uitgangspunten met toepassingen van Green-Urbanism.
Zes grote Nederlandse treinstations, knooppunten bij uitstek, worden op dit moment herontwikkeld
in het kader van de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) van het Rijk. Wanneer men naar doelstellingen
achter deze NSP’s kijkt, dan zijn het geven van een impuls aan de stad, het realiseren van
hoogwaardige bereikbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid
de speerpunten. Dit sluit dus wel aan bij het bredere onderzoek van Cervero et al. (2004), waaruit
blijkt dat Green-Urbanism factoren nauwelijks een rol spelen bij TOD doelstellingen.
De wetenschappelijke relevantie ligt dus in het opvullen van het kennishiaat dat bestaat over de
mate waarin de Green-TOD gedachtegang van Cervero & Sullivan al wordt toegepast in Nederlandse
stationsgebieden. Door Nederlandse stationsgebieden als uitgangspunt te nemen wordt de
theorievorming over Green-TOD in algemene zin ook aangevuld, doordat de Green-TOD wordt
getoetst vanuit het knooppunt zelf in plaats vanuit het omliggende gebied of de community.
Inhoudelijk zal dit onderzoek dus tot een analyse van Nederlandse knooppunten moeten leiden aan
de hand van het Green-TOD model.
De maatschappelijke relevantie ligt in het duurzaamheidsvraagstuk dat met dit onderzoek wordt
belicht. Maatschappelijk gezien speelt de klimaat- en milieuproblematiek binnen steden vaak een
belangrijke rol, en dit onderzoek streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan een duurzame
stedelijke ontwikkeling die ertoe bijdraagt deze problematiek aan te pakken.
Dit onderzoek zal zich in het kader van de beperkte beschikbare tijd, haalbaarheid en
uitvoerbaarheid wat betreft de TOD gebieden focussen op treinstations in Nederland. Dit resulteert
in de onderzoeksdoelstelling die hieronder wordt geformuleerd.
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1.2

Onderzoeksdoelstelling

De onderzoeksdoelstelling die volgt uit het projectkader is als volgt:
Te achterhalen in hoeverre Nederlandse stationsgebieden al voldoen aan de uitgangspunten van de
theorie van Cervero & Sullivan (2011) en daarmee een aanvulling geven op kennis over Green-TOD
door uit te gaan van het knooppunt zelf.
Aan deze doelstelling zal worden voldaan door allereerst te spreken met experts op het gebied van
knooppuntontwikkeling en duurzame stadsontwikkeling en daarnaast door het uitvoeren van case
studies naar de Sleutelprojecten ViaBreda en Rotterdam Centraal.
Het feit dat dit onderzoek moet leiden tot theorievorming over het toepassen van het Green-TOD
concept op Nederlandse stationsgebieden maakt dat dit onderzoek als theoriegericht bestempeld
kan worden (Verschuren & Doorewaard, 2007).De theoretische relevantie staat bij dit onderzoek dus
voorop, al is er echter ook een duidelijke praktische relevantie.
De kennis die dit onderzoek oplevert zou in principe kunnen worden opgenomen in toekomstig
beleid omtrent het duurzaam ontwikkelen van stationsgebieden.
Dit houdt ook in dat het onderzoek specifieke kennis zal opleveren. De te ontwikkelen strategie zal
immers alleen toepasbaar zijn voor stationsgebieden in Nederland, en niet zomaar voor andere TOD
locaties.

1.3

Onderzoeksmodel

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van Nederlandse stationsgebieden aan de hand de
Green-TOD theorie van Cervero & Sullivan (2011). Deze doelstelling zal worden bereikt door te kijken
naar de stationsgebieden Rotterdam Centraal en ViaBreda. Dit zijn dan ook de onderzoeksobjecten.
Deze objecten worden bekeken vanuit het Green-TOD perspectief, zoals is beschreven door Cervero
& Sullivan (2011).
Tijdens een empirisch onderzoek als dit worden meerdere fasen doorlopen, beginnend bij een
onderzoeksvraag en eindigend bij de conclusies. Dit is in figuur 2 te zien.
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Figuur 2: Het onderzoeksproces. Bron: Ernste & Kamstra, persoonlijke communicatie, 5 februari 2015).

Het uitvoeren van onderzoek is echter geen rechtlijnig proces, zeker niet als het een kwalitatief
onderzoek betreft. Tijdens het onderzoek zal voortdurend interactie en terugkoppeling plaatsvinden
tussen de verschillende onderzoeksfasen. Er bestaat een voortdurende afwisseling tussen
gegevensverzameling, analyse en reflectie. Dit wordt ook wel een iteratief proces genoemd (Vennix,
2011). In het onderzoeksmodel dat voor dit onderzoek is opgesteld is dit iteratieve proces dan ook
terug te zien aan de wederkerige pijlen tussen de verschillende onderzoeksfasen.

Fase 1: Onderzoeksopzet
Literatuur onderzoek en
interviews met TOD/Green
Urbanism experts moet
leiden tot een specificatie
en operationalisatie van de
Green-TOD theorie voor
Nederlandse
stationsgebieden.

Fase 2: Dataverzameling
Informatie verzamelen over
Green-TOD toepassingen in
stationsgebieden in Nederland
doormiddel van casestudies in
Rotterdam en Breda. Dit houdt
in het uitvoeren van diepteinterviews en het doen van
eigen observaties

Fase 3: Data analyse
Het uitvoeren van een analyse
van Nederlandse
stationsgebieden door het
naast elkaar leggen van de in
fase 1 gespecificeerde GreenTOD theorie en de in fase 2
vergaarde informatie over
Nederlandse stationsgebieden.
Hiermee kan de hoofdvraag
worden beantwoord.
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1.4

Onderzoeksvraag

De opgestelde doelstelling en het onderzoeksmodel resulteren in de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre wordt het Green-TOD model van Cervero & Sullivan (2011) toegepast in Nederlandse
stationsgebieden?
Deze hoofdvraag kan worden beantwoord door allereerst antwoord te geven op onderstaande drie
deelvragen:
-
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Welke elementen van Green-TOD zijn op dit moment al terug te zien in het stationsgebied
ViaBreda?
Welke elementen van Green-TOD zijn op dit moment al terug te zien in het stationsgebied
Rotterdam Centraal?
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de toepassing van Green-TOD tussen de
stationsgebieden van Rotterdam en Breda?

Hoofdstuk 2: Theorie
2.1

Theoretisch kader

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven wordt in dit onderzoek onderzocht in hoeverre Nederlandse
stationsgebieden al voldoen aan de Green-TOD uitgangspunten van Cervero & Sullivan (2011).
In dit theoretisch kader zal de Green-TOD theorie allereest nader worden besproken. Vervolgens
worden stipulatieve definities opgesteld voor de voor dit onderzoek relevante begrippen uit de
Green-TOD theorie. Dit betreft de begrippen ‘Transit Oriented Development’ ‘duurzaamheid’ en
‘Green-Urbanism’.
De opgestelde stipulatieve definities zullen vervolgens worden verwerkt in een conceptueel model
om de verschillende dimensies van de relevante begrippen en hun veronderstelde onderlinge relatie
overzichtelijk weer te geven. Ten slotte zal dit conceptuele model worden geoperationaliseerd om
de verschillende dimensies meetbaar te maken. Dit houdt in dat er indicatoren aan de verschillende
dimensies gekoppeld.
Omdat het een Amerikaanse theorie betreft die bovendien meer gericht is op de omliggende wijk of
community dan op het knooppunt zelf, was het operationaliseren van deze theorie voor treinstations
in de Nederlandse context problematisch. Om dit probleem te verhelpen is een tweetal interviews
uitgevoerd met experts op het gebied van knooppuntontwikkeling en duurzame stadsontwikkeling in
Nederland. Deze zullen dan ook in dit theoretisch kader en de operationalisatie aan bod komen.
2.1.1 Green-TOD
De centrale gedachte in het artikel van Cervero & Sullivan (2011) is dat juist TOD gebieden kansen
bieden voor combinaties met andere Green Urbanism elementen, iets wat volgens hun bij de
meerderheid van de locaties nog onvoldoende wordt benut. Cervero & Sullivan (2011) formuleerden
dan ook het idee om de ‘mobile sources’ van TOD te combineren met de ‘stationary sources’ die
Green Urbanism biedt. Deze sources zijn in figuur 3 opgedeeld in vier dimensies voor zowel TOD als
Green Urbanism.

Figuur 3: TOD en Green Urbanism dimensies.
Bron: Cervero & Sullivan, 2011, p.211
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Voor Green Urbanism zijn dit: Energy self-sufficient, zero waste, community gardens en buildings.
Voor TOD zijn dit: transit design, non-motorised access, minimal parking en compact development
mix of uses.
Aan de hand van deze dimensies ontwikkelden zij het concept ‘Green-TOD’. Dit is een combinatie van
de mobile sources van TOD en de stationary sources van Green Urbanism. Zij stellen hierover:
‘The combination can create synergies that yield environmental benefits beyond the sum of what TOD
and green urbanism offer individually’ (Cervero & Sullivan, 2011, p.210).
Een combinatie van TOD en Green Urbanism elementen zou dus milieuvoordelen kunnen opleveren
die TOD en Green Urbanism afzonderlijk niet kunnen leveren. TOD en Green Urbanism kunnen
elkaar dus versterken. Hiervan worden in het stuk van Cervero & Sullivan (2011) vier voorbeelden
uitgewerkt:
1. Hogere dichtheden. De compacte bebouwing in hoge dichtheden rondom een knooppunt
draagt bij aan het aantal passagiers. Aan de andere kant bieden hoge dichtheden kansen
voor een efficiënt energie verbruik van de gebouwen. Verwarming en airconditioning kost
bijvoorbeeld veel minder energie bij hoge dichtheden.
2. Mixed land uses. Het combineren van functies binnen een compact gebied zorgt ervoor dat
meerdere voorzieningen te voet of per fiets bereikbaar zijn. Dit bespaart vervuilende trips die
mensen anders zouden ondernemen naar plaatsen buiten de stad. Een combinatie van
functies binnen een kleine ruimte leidt er ook toe dat het complementaire energieverbruik
van die verschillende functies aan elkaar kan worden gekoppeld (Dobbelsteen, Tillie, Joubert,
de Jager, & Doepel, 2009). Zo kan de restwarmte van commerciële activiteiten worden
gebruikt om water van woningen te verwarmen.
3. Verminderde surface parking en ondoordringbare oppervlakten. Surface parking neemt bijna
de helft van de beschikbare ruimte in veel Amerikaanse steden in (Daisa, 2004). In de op
fiets- en voetganger gerichte TOD gebieden kan dit sterk worden teruggedrongen en worden
vervangen door groene ruimte zoals parken, tuinen of speelplaatsen. Verminderde
ondoordringbare oppervlakten zoals asfalt en beton zorgt ook voor een betere afvoer van
regenwater.
4. Productie van zonne- energie op stations. De grote overkappingen die stations vaak bevatten
kunnen worden gebruikt voor de plaatsing van zonnepanelen of kleine windturbines. Deze
stroom kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld omliggende woningen of nabij geparkeerde
elektrische auto’s.
Voor dit onderzoek wordt de Green-TOD gedachtegang samengevat in de volgende stipulatieve
definitie:
Het samenvoegen van Transit Oriented Development en Green-Urbanism toepassingen die
gezamenlijk leiden tot aanvullende duurzaamheidsvoordelen voor een knooppunt en het omliggende
gebied.
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2.1.2 Transit Oriented Development
Transit Oriented Development (TOD) is een van oorsprong Amerikaans concept dat wereldwijd op
verschillende schaalniveaus meerdere invullingen krijgt. Toch lijkt het overkoepelende uitgangspunt
het concentreren van stedelijke ontwikkeling rondom stations om het gebruik van openbaar vervoer
te stimuleren aan de ene kant en het beter verbinden van bestaande stedelijke structuren met het
OV aan de andere kant (Curtis, Renne, & Bertolini, 2009).TOD wordt in Nederland ook wel
knooppuntwikkeling genoemd.
Naast het concentreren van stedelijke ontwikkelingen rondom knooppunten, of meer specifiek
stations, lijken er nog meer zaken een terugkerende rol te spelen bij TOD. Zo legt Calthorpe (1993, p.
17) in zijn definitie de nadruk op de mix van functies en voetgangersvriendelijkheid in TOD gebieden:
‘A transit-oriented development (TOD) is a mixed-use community within an average 2,000-foot
walking distance of a transit top and core commercial area. TODs mix residential, retail, office, open
space, and public uses in a walkable environment, making it convenient for residents and employees
to travel by transit, bicycle, foot, or car.’
Echter ligt bij deze definitie net als in het Green-TOD model de focus met name op de community en
het gebied rondom de knoop, waar in dit onderzoek de focus juist meer op de knoop zelf komt te
liggen.
Daisa (2004) voegt aan de verbinding met het openbaar vervoer, de voetgangersvriendelijkheid en de
mix van functies als TOD kenmerken nog een aantal zaken toe. De belangrijkste daarvan is het
organiseren van deze ontwikkeling rondom knooppunten in hoge dichtheden. Door het plannen in
hoge dichtheden worden de verschillende stedelijke functies in het gebied nog beter te voet of per
fiets bereikbaar, wat het aantal verplaatsingen met de auto sterk doet afnemen en de duurzaamheid
dus ten goede komt (Jenks & Burgess, 2000). Daarnaast zorgen hoge dichtheden ervoor dat de
interactie tussen mensen, ‘urbanity’, in het publieke domein worden versterkt (Curtis, Renne, &
Bertolini, 2009). Deze interactie is in meer uitgestrekte, autoafhankelijke steden nauwelijks mogelijk.
Cheng (2010) stelt dat dichtheid in de stadsplanning kan worden opgedeeld in twee categorieën:
‘people density’ en ‘building density’. De dichtheid van mensen wordt uitgedrukt in het aantal
mensen of huishoudens per bepaald gebied (Cheng, 2010).De dichtheid van gebouwen wordt
uitgedrukt in het aantal gebouwen binnen in een bepaald gebied (Cheng, 2010). In dit onderzoek
wordt gekeken naar de dichtheid van gebouwen binnen de stationsgebieden. De reden hiervoor is
dat de dichtheid van personen per moment kan verschillen. Wanneer er bijvoorbeeld op een avond
veel mensen een discotheek bezoeken neemt de ‘people density’ van dat gebied meteen sterk toe,
terwijl de gebouwen dichtheid constant blijft. De meest conventionele manier om
bebouwingsdichtheid te meten is de ‘plot ratio’. De plot ratio is de totale vloeroppervlakte van een
gebouw gedeeld door de oppervlakte van de grond die het gebouw in beslag neemt (Cheng, 2010).
Bishop (2015) noemt als belangrijkste TOD-kenmerken eveneens een mix van functies en een hoge
bebouwingsdichtheid die ervoor zorgen dat de verschillende functies binnen het gebied te voet of
per fiets bereikbaar zijn, gekoppeld aan een openbaar vervoersnetwerk. Verder noemt hij het belang
van een vloeiende overgang tussen de verschillende modaliteiten, zoals trein, bus, taxi, tram en
metro.
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De hierboven genoemde TOD factoren zijn terug te zien in de schematische weergave van TOD in
figuur 4 (Chong, 2011, p. 27). De figuur laat ten eerste zien dat TOD staat voor een koppeling van het
spoornetwerk aan andere mobiliteitsvormen, zoals bussen, de metro en voetgangers. Ten tweede is
er een gedeelte hoge dichtheid woningbouw in een autovrije omgeving, groene open ruimte en een
plek voor verschillende functies dicht bij elkaar.

Figuur 4: Schematische weergave van het TOD-model.
Bron: Tai Chong, 2011, p.27

Naast de aanwezigheid van de hiervoor behandelde TOD factoren, is voor succesvolle
knooppuntontwikkeling de relatie tussen ‘knoop’ en de ’plaats’ van belang. Hiervoor beschreef
Bertolini in (1999) het knoop-plaats model (zie figuur 5).

Figuur 5: Het knoop-plaats model.
Bron: (Bertolini, 1999, p. 201)

De totale waarde van een knooppunt wordt bepaald door de mate van interactie die mogelijk wordt
gemaakt, door Bertollini (1999) ook wel de toegankelijkheid genoemd. Deze toegankelijkheid is
gebaseerd op twee componenten. Ten eerste de bereikbaarheid van het knooppunt binnen het
netwerk (Bertollini, 1999).
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Hoe beter het knooppunt is binnen het betreffende netwerk, hoe hoger ook het potentieel van
interacties dat mogelijk is rondom het knooppunt (van Bakel, 2001).Deze bereikbaarheid is de
knoopwaarde.
Ten tweede wordt de toegankelijkheid bepaald door de intensiteit en de diversiteit van activiteiten
die men op het knooppunt kan ontplooien (van Bakel, 2001). Hoe hoger deze intensiteit en diversiteit
van activiteiten, hoe beter het potentieel van interacties rondom het knooppunt benut wordt. Dit is
de plaatswaarde van een knooppunt. Knooppuntontwikkeling, of TOD, is volgens dit model succesvol
wanneer de knoop- en plaatswaarde met elkaar in balans zijn.
Voortbordurend op dit knoop-plaats model, is het door de Vereniging Deltametropool (2013) het
Vlindermodel ontwikkeld. Net als in het model van Bertollini (1999) moeten de componenten
intensiteit en bereikbaarheid (in het Vlindermodel “openbaar vervoer” genoemd) met elkaar in
balans zijn. Echter worden hier in het Vlindermodel nog vier componenten aan toegevoegd. In dit
model wordt de knoopwaarde bepaald door “langzaam verkeer”, “openbaar vervoer” en “auto”. De
plaatswaarde wordt bepaald door “nabijheid”, “intensiteit” en “menging”.
Het Vlindermodel zoals hierboven beschreven is hieronder te zien in figuur 6.

Figuur 6: De componenten van het Vlindermodel.
Bron: Vereniging Deltametropool, 2013
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Zoals gezegd dienen de componenten “openbaar vervoer” en “intensiteit” voor goede
knooppuntontwikkeling altijd in balans te zijn. Wat de juiste balans is tussen de overige vier
componenten, is afhankelijk van het betreffende type knooppunt. Een groot station in een centraal
gelegen hoofdstad van een land kent logischerwijs een andere ideale balans dat een dorpsstation
met een meer lokale functie.
Samenvattend is uit de theoretische bespreking van het begrip Transit Oriented Development naar
voren gekomen dat daarbij de volgende factoren van belang zijn:
-

Versterken van openbaar vervoer
Het creëren van een mix van stedelijke functies
Het creëren van hoge dichtheden rondom het knooppunt
Het scheppen van een voetgangersvriendelijke, autoluwe omgeving
Een vloeiende overgang tussen de verschillende modaliteiten
Het goed in balans zijn van de ‘knoop- en plaatsfunctie’

Op basis van deze factoren is voor deze thesis de volgende stipulatieve definitie opgesteld:
Voor dit onderzoek wordt voor TOD de volgende definitie gehanteerd:
‘Een op openbaar vervoer gerichte integrale ontwikkeling van knooppunten en hun omgeving,
waarbij hoge bebouwingsdichtheden en een mix van functies zorgen voor een goed bereikbare,
autoluwe en voetgangersvriendelijke omgeving waarin meerdere modaliteiten vloeiend in elkaar
overgaan.’
2.1.3 Duurzaamheid
Duurzaamheid is een begrip dat oorspronkelijk afkomstig is uit de ecologie (Tillie, Aarta, Marijnissen,
Stenhuijs, Borsboom, & Rietveld, 2012). In het Brundtland rapport ( (World Commission of
Environment and Development, 1987) ‘our common future’ werd het duurzaamheidsbegrip verbreed
tot sociaaleconomische aspecten en een evenwichtige ontwikkeling van de drie P’s, te weten People,
Planet en Profit (Tillie et al, 2012). Tegenwoordig is het begrip duurzaamheid een enorm breed
begrip dat voor zeer veel uiteenlopende zaken gebruikt en soms ook misbruikt wordt (B. Stoffels,
persoonlijke communicatie, 16 Juni 2016). Hij deelt duurzaamheid op in drie aspecten:
Autonomie: de mate waarin je niet afhankelijk bent van andere systemen. Hier valt ook de mate van
zelfvoorziening onder.
Veerkracht: de mate waarin je weerbaar bent ten opzichte van extreme situaties.
Sociale rechtvaardigheid: een rechtvaardige verdeling van welvaart, grondstoffen en kwaliteit van
leven.
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Tillie et al (2012) formuleren in hun boek acht duurzaamheidsthema’s aan de hand waarvan een stad
haar duurzaamheid kan beoordelen. Dit zijn: Gezondheid, toegankelijkheid, vitaliteit, klimaat &
water, natuur & groen, energie, veiligheid en leefomgeving.
Aangezien in het in dit onderzoek gaat om het toetsen van het Green-TOD model is gekeken welke
van deze thema’s het beste bij dit model aansluiten. Dit zijn toegankelijkheid, klimaat & water,
natuur & groen, energie en veiligheid (risico voor overstromingen). Voor de duurzaamheid van
Nederlandse stationsgebieden is daarom de volgende stipulatieve definitie opgesteld:
De mate waarin het knooppunt en haar omgeving voldoen aan de uitgangspunten van autonomie,
veerkracht en sociale rechtvaardigheid op het terrein van toegankelijkheid, klimaat & water, natuur &
groen, energie en het risico op overstromingen.
De hierboven genoemde duurzaamheidselementen hangen nauw samen met het begrip GreenUrbanism uit het Green-TOD artikel van Cervero & Sullivan (2011). Het begrip Green-Urbanism zal
hieronder worden toegelicht:
2.1.4 Green Urbanism
Green Urbanism is in feite een verzamelterm voor de verschillende manieren waarop steden zich
duurzaam kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij blijkens de in figuur 6 weergegeven tabel van
Cervero & Sullivan (2011) om ‘stationary sources’. Dit zijn dus de factoren die, in tegenstelling tot de
mobiele TOD sources, plaatsgebonden zijn. Wanneer je dit koppelt aan het knoop-plaats model van
Bertollini (1999), zou je kunnen stellen dat het bij Green-Urbanism gaat om het verduurzamen van de
plaats factoren van een knooppunt. Beatley (2012) stelt dat Green Urbanism ‘emphasizes the
important role of cities and positive urbanism in shaping more sustainable places, communities and
lifestyles.’
Om dit concreter te maken, onderscheidt Lehmann (2010, p.6) drie pijlers waar Green Urbanism op
gestoeld is. Deze drie pijlers, ‘energy and materials’, ‘water and biodiversity’ en ‘urban planning and
transport’, interacteren onderling en vormen samen het geheel van Green Urbanism (zie figuur 7).
Het TOD concept maakt gebruik van met name de elementen uit de ‘Urban Planning and Transport’
pijler. ‘Health and walkability’, ‘mobility and public transport’, ‘infrastructure’, ‘mixed land use’ and
‘reducing car dependency’ zijn stuk voor stuk elementen die prominent terug komen bij
knooppuntontwikkeling.
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Hoewel Lehmann (2010) dus pleit voor een interactie van de drie pijlers, gebeurt dit volgens Cervero
& Sullivan (2011) nog onvoldoende in TOD gebieden.

Figuur 7: The three pillars of Green Urbanism
Source: Lehmann, 2010, p.6

De pijlers ‘energy and materials’ en ‘water en biodiversity’ sluiten aan bij de in figuur genoemde
‘stationary’ Green-Urbanism factoren uit figuur 3. Hierbij gaat het om duurzaam water gebruik- en
verwerking, duurzaam energiegebruik en opwekking, duurzame afvalverwerking en groenvoorzienig
aan de grond en in gebouwen. Dit leidt tot de volgende stipulatieve definitie voor het begrip ‘GreenUrbanism’:
Het duurzaam ontwikkelen van de plaats functie van een knooppunt door het toepassen van
duurzaam watergebruik en verbruik, groenvoorziening aan de grond en in het ontwerp van
gebouwen, duurzame energieopwekking, efficiënt energiegebruik en duurzame afvalverwerking in
het TOD gebied.
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2.2 Conceptueel Model
Uit het theoretisch kader kan onderstaand conceptueel model worden afgeleid. Het gaat om een
conceptueel model waarbij de verschillende begrippen nog niet erg concreet zijn. Dit is vanwege de
kwalitatieve en exploratieve aard van het onderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007). Daarom
worden in dit conceptuele model de dimensies weergegeven zoals deze staan in het Green-TOD
model van Cervero & Sullivan (2011). De begrippen zullen een specifiekere invulling krijgen tijdens de
operationalisatie en de uitvoerende fase van het onderzoek.

Transit Oriented Development
-

Mix van functies
Hoge
bebouwingsdichtheden
Snelle verbinding
mobiliteitsnetwerken
Gebied geschikt voor
voetgangers en fietsers

Green-TOD
-

Green Urbanism
-
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Energie en materialen
Water en biodiversiteit
Stedelijke inrichting en
transport

Hoge dichtheden
Mixed land uses
Verminderde
surface parking
Productie
duurzame energie
op stations

Duurzame
stationsgebieden in
Nederland

2.3

Operationalisatie

Aan de hand van de eerder besproken literatuur en de uitgevoerde interviews met Bart Stoffels en
Henk Meurs is onderstaand operationalisatieschema opgesteld. Bart Stoffels is associate bij Except
Integrated Sustainablity, een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in innovatieve duurzame
stadsontwikkelingen. Daarnaast is hij oprichter van zijn eigen bedrijf Stadsstromen. Dit interview
heeft met name bruikbare informatie opgeleverd over de Green-Urbanism component van dit
interview.
Henk Meurs is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarnaast directeur van
MuConsult. Dit adviesbureau is onder andere gespecialiseerd in openbaar vervoer, bereikbaarheid en
ruimte en mobiliteit. Logischerwijs heeft dit interview met name kennis opgeleverd over de TOD
component van dit onderzoek, waarbij dieper is ingegaan op de Nederlandse context van dit begrip.
Aan de hand van deze twee interviews is de Amerikaanse Green-TOD theorie van Cervero & Sullivan
geoperationaliseerd voor de context van stationsgebieden in Nederland. In samenspraak met de
besproken literatuur heeft dit geresulteerd in onderstaand operationalisatieschema. De dimensies en
indicatoren zoals zichtbaar in de tabel waren het uitgangspunt voor de uitvoerende fase van het
onderzoek, waarbij expert interviews en observaties zijn verricht. Het observatieschema is dan ook
grotendeels vergelijkbaar met het operationalisatieschema. De interviewguides verschilden per
persoon, aangezien iedere geïnterviewde zijn of haar eigen specialisme had.
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Operationalisatieschema:

Elementen
Transit Oriented
Development

Dimensies
Modaliteiten

Voetgangersvriendelijk
Mix van functies

Hoge dichtheden

Green Urbanism

Energie

Water
Groenvoorziening

Afvalverwerking
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Indicatoren
- Fietspaden
- Fietsenstallingen
- Parkeerplaatsen auto
- Bus
- Tram
- Metro
- Autoluw
- Activiteiten
- Voorzieningen
- Wonen
- Werken
- Restaurants
- Gemengde gebouwen
- Hoogbouw
- Transformaties
- Vloeroppervlakte per
bodemoppervlakte
- Interactie in publieke ruimte
- Duurzame energieopwekking
- Bodemenergie
- Energiebesparing
- Materiaalgebruik
- Uitwisseling van energie
- Waterafvoer
- Watergebruik
- Waterberging
- Parken
- Groen in de straat
- Groen in gebouwen
- Groen op de daken
- Sorteren
- Inzameling

Hoofdstuk 3: Methodologie
3.1

Onderzoeksstrategie

In dit onderzoek is de Green-TOD theorie van Cervero & Sullivan(2011) allereerst
geoperationaliseerd voor Nederlandse stationsgebieden en vervolgens voor deze gebieden getoetst.
Een kwalitatieve benadering bleek het beste te passen bij de onderzoeksdoelstelling. Dit onderzoek is
meer gericht op het verkrijgen van diepte-informatie dan breedte-informatie. Om het Green-TOD
model van Cervero & Sullivan (2011) te specificeren en toetsen voor Nederlandse stationsgebieden
is het zaak gedetailleerde informatie over en mogelijkheden voor Green-TOD toepassingen in die
gebieden te vergaren. Deze keuze voor kwalitatief onderzoek en diepgang betekent een
kleinschaliger aanpak die leidt tot minder generaliseerbare kennis (Verschuren & Doorewaard, 2007).
Daar staat tegenover dat er gedetailleerde en diepgaande informatie kan worden verzameld met een
minimum aan onzekerheid daarover (Verschuren & Doorewaard, 2007). De onderzoeksdoelstelling
van het toetsen van de Green-TOD strategie voor Nederlandse stationsgebieden houdt in dat het
gaat om een theoriegericht onderzoek, met een eenvoudige vertaling naar de praktijk.
Aansluitend bij de diepte-informatie die zal worden vergaard, is dit onderzoek kwalitatief en
empirisch van aard. Er dient gedetailleerde empirische informatie uit het veld te worden verzameld.
Bij de interne validiteit van een onderzoek gaat het om de mate waarin de data accuraat is, en een
goede reflectie van de werkelijkheid is (Ernste & Kamstra, persoonlijke communicatie, 5 februari
2015). Bij kwalitatief onderzoek is het problematisch om de geanalyseerde data los te koppelen van
eigen interpretatie. Doormiddel van het volgen van een passende onderzoeksbenadering uit de
literatuur is getracht dit probleem zo veel mogelijk te verhelpen, maar kwalitatief onderzoek valt
nooit helemaal los te zien van de interpretatie van de onderzoeker.
Bij de externe validiteit gaat het om de vraag in hoeverre de onderzoeksresultaten te generaliseren
zijn is (Ernste & Kamstra, persoonlijke communicatie, 5 februari 2015). Bij het gekozen
onderzoeksontwerp van de multiple case study is het problematisch dat de resultaten in principe
alleen gelden voor de betreffende casussen. Door representatieve casussen te kiezen kan echter
gesteld worden dat de gevonden resultaten ook toepasbaar zijn op vergelijkbare stationsgebieden in
Nederland.
Wat betreft de betrouwbaarheid
van een onderzoek gaat het om de
vraag in hoeverre een onderzoek
herhaalbaar is, dus in hoeverre het
onderzoek in theorie nog een keer
uitgevoerd zou kunnen worden
met dezelfde resultaten tot gevolg
is (Ernste & Kamstra, persoonlijke
communicatie, 5 februari 2015). De
betrouwbaarheid van dit
onderzoek is zo goed mogelijk
gewaarborgd door het maken van
audio-opnames en transcripten van
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Figuur 8: Deductief en inductief onderzoek
Bron: Ernste & Kamstra, persoonlijke communicatie, 5 februari 2015

elk interview. Echter zijn deze interviews deels tijd- en plaats gebonden, wat de betrouwbaarheid
enigszins ondermijnt (college Ernste en Kamstra, 5-2-2015).
De eerste fase van het onderzoek vergde een deels inductieve benadering. In deze fase van het
onderzoek is het Green-TOD model gespecificeerd en geoperationaliseerd voor Nederlandse
stationsgebieden. Dit is gedaan door het uitvoeren van diepte-interviews met experts op het gebied
van Green-Urbanism en knooppuntontwikkeling en een uitgebreide literatuurstudie. Er was sprake
van theorievorming door te gaan van een ‘particular situation’, naar ‘’general ideas’ over de wijze
waarop de Green-TOD van Cervero & Sullivan zou kunnen worden getoetst (zie figuur 8). Deze
onderzoeksfase vergde dan ook een inductieve onderzoeks- en coderingsbenadering. Hiervoor is
gekozen voor de ‘grounded theory approach’. De intentie achter deze benadering is ‘to move beyond
description’ en het ontwikkelen van theorie (Creswell, 2013).De centrale gedachte hierbij is dat deze
theorie niet zomaar tot stand komt, maar ‘grounded’ is in data die verzameld is bij geïnterviewde
personen die het proces zelf hebben ervaren (Creswell, 2013).
In dit onderzoek waren dat Bart Stoffels en Henk Meurs, specialisten in Green-Urbanism en
knooppuntontwikkeling.
Binnen deze grounded theory approach is gekozen voor de positivistische systematische procedure
van Strauss & Corbin (1998). Hierbij wordt er op een systematische wijze een theorie ontwikkeld
door het interviewen van betrokkenen. Deze betrokkenen zijn gekozen doormiddel van ‘theoretical
sampling’, wat inhoudt dat de respondenten specifiek zijn gekozen om een bepaald soort
theoretische kennis te achterhalen (Creswell, 2013). De interviews met deze respondenten zijn ook
volgens deze benadering gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het programma AtlasTi.
Bij het coderen wordt op een systematische manier gegaan van ‘open coding’, waarbij categorieën
worden gevormd op basis van de uit de interviews geselecteerde quotes, naar ‘axial coding’ waarbij
verbanden worden gelegd tussen die categorieën. Vervolgens vindt tijdens de ‘selective coding’ de
daadwerkelijke theorievorming plaats.
Tijdens de tweede en derde fase van het onderzoek was er sprake van een deductieve benadering.
De geoperationaliseerde Green-TOD theorie werd getoetst en geanalyseerd op Nederlandse
stationsgebieden. Van de ‘general ideas’ over Green-TOD is gegaan naar de specifieke situatie
daarvan in de Nederlandse stationsgebieden. Dit vraagt in tegenstelling tot de eerste deelvraag dan
ook om een deductieve analysemethode, wat in kwalitatief onderzoek minder gebruikelijk is.
Kwalitatief onderzoek wordt in principe geacht theorie te ontwikkelen in plaats van te testen (Strauss
& Corbin, 1998). Gilgun (2013) stelt daar een meer deductieve benadering tegenover, waarbij vooraf
opgestelde hypothesen doormiddel van kwalitatief onderzoek worden getoetst. Deze benadering
wordt Deductive Qualitative Analysis (DQA) genoemd. Het risico van een deductieve benadering bij
kwalitatief onderzoek is dat de analyse van de verkregen data in een bepaalde richting wordt
gestuurd door de vooraf opgestelde theorie (Gilgun J. F., 2013). Hierdoor wordt de data niet meer
objectief beoordeeld. Dit probleem wordt door de ‘negative case analysis’ verholpen. Bij deze
benadering wordt het onderzoek er op gestuurd ook resultaten te vinden die de theorie ontkrachten,
naast het zoeken naar factoren die de theorie bevestigen.
Wat betreft het coderen betekende dit dat er voor deze onderzoeksfasen vooraf een aantal codes
zijn opgesteld aan de hand van de Green-TOD theorie operationalisatie, die vervolgens zijn getoetst.
Hier zijn gedurende de analyse dus een aantal codes bijgekomen of ontkracht, aansluitend bij de
DQA benadering.
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De vooraf opgestelde codes sluiten aan bij het operationalisatieschema, dat is opgesteld op basis van
de literatuur en de interviews met Bart Stoffels en Henk Meurs. Tijdens de deductieve analyse van de
verkregen interviews bij de casestudies zijn dan ook de volgende vooraf opgestelde codes gebruikt:
-

Hoge dichtheden
Mix van functies
Voetgangersvriendelijkheid
Modaliteiten
Groenvoorziening
Energie
Afvalverwerking
Water

Deze codes zijn tijdens de interviewanalyse gebruikt als familiecodes. De open codes die zijn
opgesteld in de analyse zijn zoveel mogelijk onder deze familie codes geplaatst. Dit is ook duidelijk
terug te zien in de networkviews de uiteindelijk per cases zijn opgesteld.
Op de vooraf opgestelde codes na, sluit het coderen bij de DQA aan bij de grounded theory
benadering (Gilgun J. F., 2013). Doormiddel van open coding, axial coding en selective coding is de
data dus wederom systematisch geanalyseerd.
Naast de hierboven beschreven interviews en literatuurstudie is er ook data verzameld doormiddel
van participerende observatie. Hierbij is op verschillende momenten ‘het veld’ ingegaan om met
eigen ogen de ontwikkelingen in de onderzoeksgebieden te bekijken. Dit is gebeurd aan de hand van
een observatieschema dat via het operationalisatieschema is opgesteld, waarbij enkele indicatoren
zijn weggelaten omdat deze niet “met het blote oog” waarneembaar zijn. Dit observatieschema was
voor beide casussen hetzelfde en hieronder te zien.
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Elementen
Transit Oriented
Development

Dimensies
Modaliteiten

Voetgangersvriendelijk
Mix van functies

Hoge dichtheden

Green Urbanism

Energie

Water
Groenvoorziening
Afvalverwerking
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Indicatoren
- Fietspaden
- Fietsenstallingen
- Parkeerplaatsen auto
- Bus
- Tram
- Metro
- Autoluw
- Activiteiten
- Voorzieningen
- Wonen
- Werken
- Restaurants
- Gemengde gebouwen
- Hoogbouw
- Transformaties
- Vloeroppervlakte per
bodemoppervlakte
- Interactie in publieke ruimte
- Duurzame energieopwekking
- Energiebesparing
- Materiaalgebruik
- Waterafvoer
- Watergebruik
- Waterberging
- Parken
- Groen in de straat
- Groen in gebouwen
- Sorteren
- Inzameling

3.2

Onderzoeksopzet

Binnende hierboven behandelde onderzoeksstrategie sluit de casestudy het beste aan bij de
doelstelling die met dit onderzoek bereikt dient te worden. Het is zaak een diepgaand en integraal
inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor Green-TOD implementatie in één of enkele tijdruimtelijke
begrensde objecten, namelijk Nederlandse stationsgebieden (Verschuren & Doorewaard, 2007).
Enkele kenmerken van een casestudy onderzoeksontwerp zijn een smal domein, een
arbeidsintensieve benadering, meer diepte dan breedte en kwalitatieve gegevens en dito
onderzoeksmethoden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Daarnaast dienen de cases, in dit geval de
geselecteerde stationsgebieden, in hun natuurlijke omgeving te worden bestudeerd (Verschuren &
Doorewaard, 2007).
De vereiste diepgang die past bij het casestudy design wordt verkregen door het uitvoeren van
verschillende arbeidsintensieve onderzoeksmethoden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Voor dit
onderzoek is gekozen voor een inhoudsanalyse van tekstueel materiaal, observaties en diepteinterviews. De tekstuele inhoudsanalyse zal vooral van belang zijn in de eerste fase van het
onderzoek, waarbij de Green-TOD theorie moet worden geoperationaliseerd voor Nederlandse
stationsgebieden (zie onderzoeksmodel). Het werken met meerdere bronnen in deze onderzoeksfase
zorgt voor bronnentriangulatie, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede komt
(Verschuren & Doorewaard, 2007). In deze fase zijn ook enkele interviews gehouden om de
operationalisatie te stimuleren. Toch komen de diepte-interviews met name aan bod tijdens het
veldwerk bij de cases. De observaties zullen ook in deze fase ten uitvoer komen, met als belangrijkste
doel triangulatie van methoden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Deze triangulatie van methoden
leidt ertoe dat verkregen informatie uit verschillende onderzoeksmethoden onderling kan worden
vergeleken en gevalideerd.
Specifiek is voor dit onderzoek gekozen voor de vergelijkende case study, waarbij er meer dan één
casus wordt onderzocht. Het gaat hierbij om beschrijvende case studies, die het TOD verschijnsel zo
goed en uitgebreid mogelijk proberen te documenteren (Vennix, 2011).
Binnen het multiple case study design zijn voor dit onderzoek twee TOD casussen geselecteerd. Deze
worden in de volgende paragraaf uitgewerkt.
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3.2.1 Argumentatie geselecteerde TOD-cases
Voor dit onderzoek zijn er twee “TOD-cases” geselecteerd. Logischerwijs zijn de twee TOD-cases
locaties waar het TOD concept dominant naar voren komt in een stationsgebied. De keuze is dus
gebaseerd op twee vergelijkbare stationsgebieden die volgens de TOD strategie zijn ontwikkeld,
waarbinnen kan worden onderzocht welke Green-Urbanism elementen worden toegepast. Dit wil
echter niet zeggen dat deze cases per definitie goed scoren op de TOD dimensies, maar wel dat de
TOD uitgangspunten sterk naar voren komen bij het beleid achter de gebiedsontwikkeling van deze
stationsgebieden.
Casussen
Voor de TOD casussen is de keuze gevallen op twee van de zes tweede generatie Sleutelprojecten
van het Rijk.
De Sleutelprojecten werden voor het eerst genoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1988). Doel van de
Sleutelprojecten was het versterken van de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse
economie (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2006)De eerste
generatie Sleutelprojecten draaide om het transformeren van de Nederlandse economie vanuit de
verouderde industriële sectoren naar een moderne diensteneconomie (VROM, 2006). Hierbij
dienden de sterke punten van de destijdse economie te worden behouden en de opkomst van de
dienstensector te worden gestimuleerd. Op ruimtelijk gebied hield dit in dat de concurrentiekracht
van steden diende te worden versterk en hun functie als knooppunt te worden ontwikkeld (VROM,
2006). De vijfde Schiphol baan en de tweede Maasvlakte zijn hiervan bekende voorbeelden.
Deze eerste generatie Sleutelprojecten werd als dusdanig succesvol ervaren dat het Rijk besloot een
tweede generatie te selecteren. De keuze voor deze tweede generatie viel op de zes HSL-stations die
Nederland telt, te weten: : Amsterdam Zuidas, Utrecht CS, Via Breda, Arnhem CS, Rotterdam CS and
Den Haag CS. Bij deze tweede generatie Sleutelprojecten werden de volgende doelen geformuleerd
(VROM, 2006):
-

-

-

‘Een krachtige impuls geven aan de (inter)nationale concurrentiepositie en de economische
positie van stedelijke regio’s versterken. Hierdoor kan de werkgelegenheid in sectoren zoals
de (inter)nationale dienstverlening toenemen.’
‘Een hoogwaardige bereikbaarheid realiseren. De HSL-stations Amsterdam Zuid/WTC, Den
Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Breda zijn als Sleutelproject geselecteerd. De stations
met hun omgevingen worden integraal ontwikkeld tot toplocaties voor wonen, werken en
voorzieningen.’
‘De kwaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid van steden versterken. Investeringen in de HSL
en commercieel vastgoed hebben hun weerslag op stedelijke vernieuwing. Intensief
ruimtegebruik, functiemenging en een ruimtelijke kwaliteit met allure. Bovendien leiden de
projecten tot ruimtewinst binnen de stad waardoor de stedelijke druk op het buitengebied
afneemt.

Als je deze doelstellingen in het licht van Green-TOD plaatst valt meteen op dat er bij deze
doelstellingen niet direct Green-Urbanism elementen genoemd worden. Hierdoor wordt de vraag
nog prangender in hoeverre deze wel worden toegepast.
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Met name de punten ‘integraal ontwikkelen’, ‘functiemenging’ en ‘intensief ruimtegebruik’ , samen
met het feit dat in deze stationsgebieden verschillende vervoersvormen in elkaar overgaan, maken
de tweede generatie Sleutelprojecten duidelijke TOD gebieden. Daarnaast gaat het om grootschalige
projecten waarbij meerdere elementen van TOD terug komen, wat ervoor zorgt dat eventuele
vruchtbare combinaties tussen TOD en Green Urbanism eenvoudiger te vinden zijn.
In het kader van de haalbaarheid van dit onderzoek zijn er twee locaties uit de zes Sleutelprojecten
geselecteerd. Aangezien er in het verleden nog weinig onderzoek is verricht naar ‘green-TOD’
gebieden, is dit onderzoek exploratief van aard (Verschuren&Doorewaard, 2007). Bij exploratief
onderzoek kan het beste gekozen worden voor vergelijkbare casussen. Hierdoor kan beter gekomen
worden tot algemeen beschrijvende uitspraken, en kunnen er gemakkelijker verbanden tussen
gevonden verschijnselen worden gelegd (Verschuren&Doorewaard, 2007). Om de vergelijkbaarheid
van de zes Sleutelprojecten te beoordelen is gelet op de volgende criteria: de totale oppervlakte van
het gebied, de verdeling van functies binnen het gebied, staat van ontwikkeling en het aantal
dagelijkse passagiers. Op basis van deze criteria is de keuze voor de TOD casussen gevallen op
Rotterdam CS en ViaBreda. Figuur 8 laat de oppervlakte van de verschillende Sleutelprojecten zien.
Hierbij valt meteen op dat de projecten in Amsterdam qua omvang veel groter zijn dan alle andere
projecten samen. Aangezien casussen binnen enkel Amsterdam de generaliseerbaarheid van het
onderzoek zou ondermijnen, vallen de Zuidas-casussen door het criterium oppervlakte af. Verder kan
gesteld worden dat Rotterdam, Breda en Den Haag qua omvang het dichtste bij elkaar liggen.

Figuur 8: Oppervlakte van de verschillende Nieuwe Sleutelprojecten (NSP).
Bron: VROM, 2003, p.61

Figuur 9 laat de verdeling van wonen, werken en voorzieningen in percentages zien voor de
verschillende Sleutelprojecten. Hieraan valt te zien dat Arnhem qua verdeling van functies moeilijk te
vergelijken is met andere locaties. Het stationsgebied van Arnhem wordt namelijk sterk gedomineerd
door kantoren, en dat zie je bij geen van de andere Sleutelprojecten. Verder valt te zien dat Breda en
Rotterdam qua functieverdeling het meeste op elkaar lijken. Beide hebben relatief veel kantoren en
weinig voorzieningen in verhouding tot het aantal woningen. Afgaande op de verdeling van functies
binnen de stationsgebieden, zijn Rotterdam Centraal en Via Breda dus het meest vergelijkbaar.
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Figuur 9. Verdeling van wonen, werken en
voorzieningen in percentages.
Bron: VROM, 2006, p.37

Het criterium ‘staat van ontwikkeling’ heeft een meer praktische oorsprong. Stationsgebieden die
namelijk al “af” zijn, zijn eenvoudiger te onderzoeken. Met name voor het doen van observaties is
het van groot belang dat de ontwikkeling van een gekozen casus (grotendeels) voltooid is.

-

Figuur 10: Planning bouw en realisatie OV terminal en NSP gebied.
Bron: VROM, 2006, p.38

Zoals in bovenstaand figuur 10 is te zien, scoren de eerder naar voren gekomen casussen ViaBreda en
Rotterdam centraal ook gunstig op dit criterium. De ontwikkeling van beide NSP gebieden (blauwe
balk) is op het moment dat dit onderzoek wordt uitgevoerd reeds voltooid.
H
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Het aantal dagelijkse passagiers geldt als laatste criterium bij de casus selectie. Op dit criterium
scoren Rotterdam en Breda slecht qua vergelijkbaarheid. Rotterdam kent met 110.000 dagelijkse
reizigers een aanmerkelijk hoger aantal dan de 31.000 die Breda er per dag telt (ViaBreda, 2012)).
Hierdoor hebben de twee stations ook een andere functie in het (inter)nationale netwerk. Dit wordt
enigszins gecompenseerd door het feit dat zowel Rotterdam als Breda direct aan het HSL-netwerk
verbonden zijn. Daarnaast is het aantal dagelijkse reizigers als criterium bij het selecteren van
geschikte vergelijkbare TOD casussen ook minder relevant dan de omvang of de functieverdeling.
Tenslotte is het duurzame karakter dat de nieuwe stationsgebieden van Breda en Rotterdam
kenmerkt een pluspunt. Zo heeft Rotterdam zonnecellen verwerkt in het stationsdak en is een nieuw
park onderdeel van de plannen in Breda. Hierover later in de beschrijven van de gekozen TOD
casussen meer.
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3.2.2 Onderzoeksmateriaal
In deze paragraaf zal in worden gegaan op de vraag over welke soorten onderzoeksobjecten welke
soort informatie is verzameld, welke bronnen hiervoor waren, hoe de gekozen bronnen ontsloten
zijn en hoe de verzamelde informatie verwerkt is. Dit zal voor elke deelvraag afzonderlijk behandeld
worden.
-

Welke elementen van Green-TOD zijn op dit moment al terug te zien in het stationsgebied
ViaBreda?

Deze deelvraag zal is name beantwoord door diepte-interviews met experts omtrent het project
ViaBreda uit te voeren. Ten eerste is er gesproken met architect van het station Breda Koen van
Velsen. Naast het ontwerpen van het station is hij van 2009 tot 2015 ook werkzaam geweest als
spoorbouwmeester. Hierdoor kon hij naast specifieke informatie over het station Breda ook
informatie bieden over de andere Sleutelprojecten en de verschillende actoren die bij de
planvorming een rol spelen.
Daarnaast is gesproken met senior stedenbouwkundige Onno van der Heijden en adviseur bij de
afdeling mobiliteit en milieu Saskia Schripsema van de gemeente Breda. Bij dit interview is dieper
ingegaan op het project ViaBreda, waarbij de focus verschoof van het station zelf naar het
omliggende gebied en de rol die duurzaamheid heeft gespeeld in de ontwikkeling daarvan.
Ten slotte is er voor de casus Breda gesproken met specialistisch adviseur bodem Gilles van Sandwijk,
eveneens werkzaam bij de gemeente Breda. Dit interview heeft meer inzicht verschaft in de rol van
bodemenergie in het stationsgebied. In Breda hebben Warmte-Koude installaties (WKO) een
prominente rol gekregen in de planvorming, iets wat goed aansluit bij het Green-Urbanism principe.
Deze interviews zijn volgens de in de vorige paragraaf beschreven methode verwerkt. Door experts
met verschillende specialismen te spreken is een compleet beeld verkregen van de casus.
Daarnaast is er een uitgebreide literatuurstudie gedaan, waarbij met name gekeken is naar
beleidsstukken van de gemeente Breda en specifiek voor het project ViaBreda.
Ten slotte zijn er observaties gedaan in het gebied aan de hand van het vooraf opgestelde
observatieschema. De verkregen informatie uit de interviews, observaties en literatuur zijn verwerkt
in een beoordelingsmodel, dat overzichtelijk weergeeft hoe goed ViaBreda scoort op de
verschillende Green-TOD elementen.
-

Welke elementen van Green-TOD zijn op dit moment al terug te zien in het stationsgebied
Rotterdam Centraal?

Evenals de eerste deelvraag is deze deelvraag met name beantwoord door het uitvoeren van diepteinterviews. Allereerst is er gesproken met architect Jan Benthem. Hij ontwierp naast station
Rotterdam ook de stations van de Sleutelprojecten Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal en Den
Haag Centraal. Dit interview heeft naast informatie over Rotterdam Centraal dan ook meer inzicht
verschaft in de geschiedenis en doelstellingen achter de sleutelprojecten. Daarnaast is er ook
gesproken met strategisch adviseur van de gemeente Rotterdam Martin Aarts en kwartiermaker
MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Gert Jan Polhuis. Dit interview heeft met name
informatie opgeleverd over de gebiedsontwikkeling rondom het station Rotterdam Centraal en de rol
van duurzaamheid daarin. Deze informatie is eveneens aangevuld met een uitgebreide
literatuurstudie, waarbij met name beleidsstukken zijn geraadpleegd over het plangebied met
betrekking tot knooppuntontwikkeling en duurzame stadsontwikkelingen in het gebied.
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Ten slotte is ook voor het Rotterdamse stationsgebied een beoordelingsmodel opgesteld, waarop
overzichtelijk het onderzoeksresultaat voor deze casus zichtbaar wordt.
-

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de toepassing van Green-TOD tussen de
stationsgebieden van Rotterdam en Breda?

Deze deelvraag is beantwoord door het vergelijken van de informatie die in de voorgaande twee
deelvragen is besproken. Per Green-TOD element kan op deze manier een analyse gemaakt worden
van de mate waarin deze toereikend in de stationsgebieden wordt toegepast. Het vergelijken van
beide deelvragen heeft geleid tot conclusies die te generaliseren zijn voor andere stationsgebieden in
Nederland. Hierbij zijn de door ‘selective coding’ verkregen speerpunten en de ontwikkelde
‘networkviews erg behulpzaam gebleken.
Deze conclusies worden vervolgens verwerkt in het eindbeoordelingsmodel, dat is gevormd door de
beoordelingsmodellen van ViaBreda en Rotterdam Central District over elkaar heen te leggen.
.
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Hoofdstuk 4: Casus Breda
Deelvraag 1: Welke elementen van Green-TOD zijn op dit moment al terug te zien in het
stationsgebied ViaBreda?

4.1

Beschrijving van het gebied

Voor het casusonderzoek naar het stationsgebied Breda is het plangebied zoals beschreven in de
structuurvisie Spoorzone 2025 uit 2005 als uitgangspunt genomen (Gemeente Breda, 2005, p. 43).
Dit gebied is hieronder te zien in figuur 11.

Figuur 11: De deelgebieden van ViaBreda
Bron: Gemeente Breda, 2005, p.43
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Uit deze figuur blijkt dat het stationsgebied uit acht deelgebieden bestaat. De ontwikkeling van het
stationsgebied wordt samengevat onder de term ‘ViaBreda’. Doormiddel van de aansluiting van
Breda aan het Europese HSL netwerk moest de stad internationale allure krijgen en een rol als ‘de
toegangspoort tot Brabantstad’ gaan vervullen (Gemeente Breda, 2003).Deze internationalisering
wordt hieronder doormiddel van een driehoek symbolisch weergegeven in figuur 12. Uit deze figuur
wordt duidelijk dat het internationaliseren van de stad alleen kan als daarnaast ook de basis van de
stad verbreed wordt (Gemeente Breda, 2005, p.19). Deze ontwikkeling is inmiddels in volle gang,
waarbij Breda uit kan gaan van een sterke en brede basis (O. van der Heijden, persoonlijke
communicatie, 24 juni 2016).

Figuur 12: Internationalisering van Breda
Bron: Gemeente Breda, 2005, p.19

Deze internationalisering vergt echter nog wel een mentaliteitsswitch voor de gemiddelde
Bredanaar. Van oudsher staat Breda namelijk vooral bekend als een hele fijne woonstad met een
dorpse en bourgondische sfeer (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016; G.
Polhuijs, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016).
Hieronder worden de verschillende deelgebieden stuk voor stuk doorgenomen.
Stationskwartier
Het stationskwartier betreft het hart van de plannen van ViaBreda. Hierbij gaat het om Centraal
Station Breda zelf en het direct aangrenzende gebied (zie figuur 11). Het Stationskwartier moest zich
ontwikkelen als nieuw stedelijk centrum gebied met een hoogstedelijke uitstraling (Gemeente Breda,
2005). De transformatie van de Spoorzone moest leiden tot een ‘hoogwaardige omgeving voor
werken, wonen en voorzieningen’ waardoor de economische, sociale, culturele en fysieke structuur
van Breda en de omliggende regio verbetert zou worden (Gemeente Breda, 2005, p.7). Het
Stationskwartier moest de impuls worden voor de herontwikkeling van de gehele spoorzone
(Gemeente Breda, 2003). Volgens O. van der Heijden (persoonlijke communicatie, 24 juni 2016) is dit
ook daadwerkelijk gelukt. Hij stelt dat de aanleg van het nieuwe station en de daaraan verbonden
ontwikkelingen als een katalysator werken voor de ontwikkeling van de omliggende spoorzone.
Daarnaast moest het nieuwe stationskwartier een aanvulling gaan vormen op de bestaande
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historische binnenstad, en de binnenstad beter verbinden met de wijk “achter het spoor”. Dit is met
name gebeurt door, in tegenstelling tot het oude station, het nieuwe station twee ingangen te geven
in plaats van een voor en een achterkant (K. van Velsen, persoonlijke communicatie, 1 juni 2016).
Aangezien een aantal van de overige oorspronkelijke ontwikkelingen in het gebied stil liggen of nog
bij lange na niet voltooid zijn, hebben de verkregen onderzoeksresultaten ook met name betrekking
op dit gebied. Daarom hieronder in figuur 13 een gedetailleerde weergave van het plangebied van
het stationskwartier.

Figuur 13: Plangebied Stationskwartier
Bron: Gemeente Breda, 2009, p.7

Globaal gezien wordt het gebied begrensd door de rivier de Mark aan de Oostzijde, de Belcrumweg,
de zuidelijke zoom van de woonwijk Belcrum, de Terheijdensweg, de Terheijdenstraat, de
Stationsweg, Stationsplein, de Spoorstraat en Academiesingel (Gemeente Breda, 2009). Hoewel de
Willemstraat en de Speelhuislaan eigenlijk geen deel uitmaken van het Stationskwartier, worden zij
toch tot het plangebied van dit deelgebied van ViaBreda gerekend.
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Markoevers
Het deelgebied Markoevers moest een (inter)nationale toplocatie aan de Mark worden (Gemeente
Breda, 2005). Het gebied moest volgens de plannen functies aantrekken van bovenstedelijk niveau
(Gemeente Breda, 2005). Markoevers kan in de toekomst worden gezien als een nieuw ‘stedelijk
podium’ met een aantrekkingskracht voor internationale kantoren en grote instellingen (Gemeente
Breda, 2012). Momenteel zijn deze ontwikkelingen echter nog niet in gang gezet, en dus heeft dit
deelgebied slechts een marginale rol gespeeld in dit onderzoek.
Zoete inval
Dit gebied grenst aan de binnenstad, de stedelijke as Lunetstraat en Markoevers. Dit gebied moest
een nieuw woonwerkgebied worden, met daarbij een publiekstrekker en een functie met een
bovenstedelijke aantrekkingskracht vanwege de ligging aan de stedelijke as Lunetstraat (Gemeente
Breda, 2005). Van deze ontwikkelingen is tot dusver echter nog niets tot stand gekomen. Het gebied
is momenteel een braakliggend terrein. Daarom heeft dit deelgebied evenals Markoevers een
marginale rol gespeeld in dit onderzoek.

Beschrijving Drie Hoefijzers, ontwikkeld in 2 fasen:
http://www.driehoefijzers.nl/

Figuur 14: Braakliggend terrein van de Zoete Inval ten westen van rivier de Mark
Bron: Eigen foto
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Havenkwartier
Het havenkwartier ligt ten westen van de Stationslaan en de wijk Belcrum (Gemeente Breda, 2016).
Aan de noordkant wordt het gebied begrenst door de Backer en de Ruebweg (Gemeente Breda,
2016). De rivier de Mark begrenst het gebied aan de westzijde (Gemeente Breda, 2016).
De oorspronkelijke planning met dit deelgebied was het creëren van een uniek woonmilieu, dichtbij
de binnenstad en aan het water (Gemeente Breda, 2005). Deze woningen zijn tot dusver echter nog
niet gerealiseerd, waardoor de gemeente ervoor heeft gekozen tot 2023 een zogenaamd
transformatiemanagement uit te voeren (Gemeente Breda, 2016). Hieruit zijn de creatieve
initiatieven Via Breda Broeit en Belcrum Beach ontstaan. Momenteel leegstaande gebouwen en
braakliggende terreinen krijgen op deze manier een tijdelijke creatieve en innovatieve invulling
(ViaBreda, 2013)S. Schripsema hierover: ‘zolang het maar veilig is, kan er hier heel veel’ (persoonlijke
communicatie, 24 juni 2016).
Drie Hoefijzers
Drie Hoefijzers is een gebied ten oosten van het station dat ontwikkeld is op het terrein van de
voormalige brouwerij. Deels is de brouwerij getransformeerd tot nieuwe kantoren en deels zijn er
nieuwe appartementen gerealiseerd. Deze nieuwe appartementen worden gekenmerkt door het
zicht op de groene binnentuinen. Daarmee is fase 1 van dit deelgebied voltooid. In de tweede fase
worden nog eens 280 woningen gerealiseerd. De helft hiervan zullen appartementen worden, de
andere helft grondgebonden woningen.
Dit wordt niet door de gemeente van bovenaf opgelegd, maar in samenspraak met belangstellenden
ontwikkeld. Het gebied kent dus een mix van moderne woonfuncties en kantoorfuncties.

Figuur 15: In voormalige brouwerij De Drie Hoefijzers zitten tegenwoordig kantoren
Bron: Eigen foto
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Belcrum en Spoorbuurt
Belcrum en Spoorbuurt zijn twee woonwijken die al bestonden voordat het project ViaBreda in gang
werd gezet. Belcrum ligt direct ten noorden van het Stationskwartier, de Spoorbuurt ten zuiden.
Doelstelling van ViaBreda voor deze twee woonwijken was om deze deelgebieden beter te verweven
met de rest van de stad.
Voor veel Nederlandse steden geldt dat de wijk “achter het spoor” behoort tot de mindere wijken
van de stad. Dit heeft ermee te maken dat de stations oorspronkelijk aan de rand van de stad werden
gebouwd met slechts één ingang, waarbij de zogenaamde stationswijken aan de achterkant van deze
stations kwamen te liggen. Het spoor vormde een dusdanige barrière waardoor deze wijken in veel
gevallen achtergesteld raakten (J. Benthem, persoonlijke communicatie, 15 juni 2016). Voor Breda is
dit niet (meer) het geval, en lijkt juist het tegenovergestelde het geval. Waar de Belcrum zich “achter
het spoor” ontwikkeld heeft tot een zeer gewilde woonwijk met alsmaar stijgende huizenprijzen,
daar blijft de ontwikkeling van de Spoorbuurt opmerkelijk genoeg achter (S. Schripsema, persoonlijke
communicatie, 24 juni 2016). Dit kan deels verklaart worden door het feit dat de centrumzijde van
het nieuwe station Breda aanzienlijk later open ging dan de ingang aan de Belcrum zijde, en door het
feit dat de Spoorbuurt grotendeels bestaat uit relatief goedkope huurwoningen wat ook weer een
bepaald publiek aantrekt (S. Schripsema, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).

Figuur 16: Links de Spoorbuurt, rechts de Speelhuislaan in de Belcrum
Bron: Eigen foto
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Liniepark
In het deelgebied Liniepark moest een woonmilieu ontstaan met compacte woonbebouwing in hoge
dichtheden, met uitzicht op een stedelijk park (Gemeente Breda, 2005). De buurt is gelegen tussen
de Terheijdenseweg en Nieuwe Kadijk. De ontwikkeling van dit gebied moet echter nog op gang
komen, waardoor dit deelgebied een marginale rol heeft gespeeld in dit onderzoek.

4.2

Analyse van casus Breda

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de interviews, observaties en literatuurstudie
voor de casus Breda. De resultaten worden doorgelicht per Green-TOD element, zoals deze zijn
vastgesteld tijdens de operationalisatie.
4.2.1 TOD elementen
Hoge dichtheden
De gemeente Breda zet in de structuurvisie Breda 2030 nadrukkelijk in op het ontwikkelen van een
compacte stad. Door compact te ontwikkelen in het bebouwde gebied wordt mobiliteit beperkt,
wordt er efficiënter omgegaan met energie en wordt er een groter draagvlak gecreëerd voor
bestaande voorzieningen (Gemeente Breda, 2013). Voor nieuwe en veranderende programma’s
wordt altijd eerst gekeken naar binnenstedelijk gebied, zeker ook aangezien er in de bestaande stad
de komende jaren veel ruimte vrij komt (Gemeente Breda, 2013). Het stationsgebied is één van de
gebieden in centraal Breda waar veel ruimte is vrijgekomen en waar veel kansen liggen voor
compacte stedelijke ontwikkeling. Dit betekent ook dat er voor het verdichten van het stationsgebied
andere plannen zijn afgeblazen. O. van der Heijden (persoonlijke communicatie, 24 juni 2016) zegt
hierover:
‘We hebben enorm gefocust. We hebben 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoren geschrapt. Deze
hebben we er echt uitgehaald over de afgelopen zes jaar.’
In het stationsgebied wordt bij deze hoge dichtheden met name ingezet op het scheppen van een
hoogstedelijk karakter, vlak naast het oude historische centrum van Breda dat meer een
bourgondisch karakter heeft (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Deze
hoogstedelijkheid is ten eerste terug te zien aan de grote kantoorfunctie die het nieuwe station
herbergt. Daarnaast komen er aan de centrumzijde aan het spoor gebouwen van 32 meter hoogte,
wat voor een stad als Breda tot echte hoogbouw kan worden gerekend (O. van der Heijden,
persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Aan de Belcrumzijde van het spoor is er met de komst van
het gerechtsgebouw en Coulissen West, dat nog in ontwikkeling is, ook ingezet op hoogbouw.
Coulissen West wordt de komende jaren door 5Tracks ontwikkeld tot een modern woon-werk gebied
met gebouwen die in hoogte oplopen vanaf het station naar het gerechtsgebouw (G. van Sandwijk,
persoonlijke communicatie, 14 juli 2016). Hierdoor wordt de overgang in de toegankelijke functies
van het station naar de kantoorfuncties van het gerechtsgebouw ook geïllustreerd door de hoogte en
hoogstedelijkheid van de gebouwen (G. van Sandwijk, persoonlijke communicatie, 14 juli 2016). In de
toekomst moet de hoogstedelijkheid rondom het spoor ook nog worden aangevuld met het gebied
rondom de Mark, maar dit is nog niet concreet (Gemeente Breda, 2005).
De nieuwe woningen in het stationsgebied zijn ook op een compacte manier ontwikkeld.
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In het station zelf zijn 150 woningen gerealiseerd, variërend van 66 m2 tot 173 m2 (Gemeente Breda,
2012. )Hiervan is inmiddels het merendeel bewoond (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie,
24 juni 2016). Verder worden er aan de Belcrumzijde van het station nieuwe appartementen en
woningen ontwikkeld onder de noemer Breda Vooruit. Hiervan zijn de eersten in de zomer van 2016
in gebruik genomen. Deze appartementen zijn te zien in figuur 17.
Uit de observaties is gebleken dat de al bestaande woonwijken Belcrum en Spoorbuurt niet worden
gekenmerkt door hoge bebouwingsdichtheden. Deze wijken zijn halverwege vorige eeuw ontwikkeld,
en hierbij is destijds niet de strategie gevolgd dit in hoge dichtheden te doen. Een foto van de
Belcrum is te zien in figuur 18.
Wat betreft hoge bebouwingsdichtheden in het stationsgebied van Breda kan dus worden
geconcludeerd dat hier met de nieuwe plannen nadrukkelijk op wordt ingezet, maar dat dit in de
eerder ontwikkelde woongebieden in mindere mate aanwezig is.

Figuur 17: Appartementen Breda Vooruit
Bron: Eigen foto

Figuur 18: Een kenmerkende straat in de Belcrum
Bron: Eigen foto

Mix van functies
Functiemenging in het stationsgebied was één van de hoofddoelen die opgesteld zijn in de
structuurvisie voor het gebied (Gemeente Breda, 2005). Dit moest leiden tot een levendig en
attractief gebied. De mix van functies zoals deze in de structuurvisie van 2005 gepland was is terug te
zien in figuur 19.
In de nieuwe plannen voor het stationsgebied van Breda worden de hierboven beschreven hoge
bebouwingsdichtheden in de meeste gevallen dan ook gecombineerd met een mix van functies. Een
eerste voorbeeld daarvan is het stationsgebouw zelf. In dit gebouw zit naast genoemde woningen
ook 20.000 m2 aan kantoorfuncties en is er ruimte voor 9.000 meter aan retail (O. van der Heijden,
persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).
Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat deze winkels complementair moeten zijn aan de
bestaande winkels in de binnenstad, om concurrentie te voorkomen.
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De winkels mogen een maximale oppervlakte hebben van 400 m2 en moeten met name gericht zijn
op de reiziger (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).

Figuur 19: Mix van functies in het stationsgebied Breda
Bron: Gemeente Breda, 2005, p.45

Doordat de voorzieningen in het station met name gericht zijn op de reiziger, kan worden gesteld dat
er voor het nieuwe station niet echt een centrumfunctie wordt gecreëerd. Hierdoor is de
verblijfsfunctie van het station in zijn huidige vorm ook laag. Architect van het station K. van Velsen
betreurt dit (persoonlijke communicatie, 1 juni 2016):
‘Ik zie dat die winkels nu alleen maar gekoppeld zijn aan de reizigers, terwijl als je echt wilt dat het
een plek wordt die er toe doet, dan moet het ook een plek worden die een bestemming in zichzelf is,
of een plek die ook gerelateerd is aan de behoeften van de omgeving, die moet je dan goed
onderzoeken.’
Het lijkt er dus op dat waarde van het station als bestemming wordt ondermijnt door de angst voor
concurrentie met de binnenstad. Van Velsen (persoonlijke communicatie, 1 juni 2016) voegt hier nog
aan toe dat de functies in het stationsgebouw beter op elkaar zouden kunnen worden afgestemd. Zo
zouden de kantines die nu in de kantoorgebouwen gevestigd zijn beter kunnen worden vervangen
door eetgelegenheden buiten het gebouw, wat de levendigheid van het gebied weer ten goede
komt. Verder zijn de functies die in het stationsgebied worden ontwikkeld erop gericht een nieuwe
internationale laag aan de bestaande functies van Breda als stad toe te voegen (zie figuur 12). Dit is
bijvoorbeeld terug te zien in de plannen voor Coulissen West, dat door 5 tracks ontwikkeld wordt.
Een hoge kwaliteit werken en wonen worden hier in de toekomst aan elkaar gekoppeld, waarbij er
functiemenging binnen één gebouw plaatsvindt. De toekomstige woningen worden bovenop de
kantoren geplaatst (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Deze combinatie
van wonen en werken is ook terug te zien in de Drie Hoefijzers. Het oude brouwerijgebouw is
getransformeerd tot kantoorpand en aangevuld met omliggende luxueuze appartementen die zijn
voorzien van een gezamenlijke binnentuin (eigen observatie, 22 juni 2016).
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Voor de wijken Belcrum en Spoorbuurt geldt dat deze vrij eenzijdig gericht zijn op de woonfunctie,
hoewel er in de Spoorbuurt ook enkele restaurants en uitgaansgelegenheden zijn gevestigd. Daarbij
valt nog te vermelden dat de woonkwaliteit met name in de Belcrum mede door de komst van het
nieuwe station sterk is verbeterd. Dit is tegenwoordig één van de populairste wijken van Breda wat
terug te zien is in sterk stijgende huizenprijzen in dit gebied (O. van der Heijden, persoonlijke
communicatie, 24 juni 2016). In de Stationsbuurt is deze positieve ontwikkeling nog niet te zien, wat
mogelijk te verklaren is door het feit dat het station aan deze zijde pas later geopend is (S.
Schripsema, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).
Wat betreft de mix van functies in het stationsgebied van Breda kan dus worden geconcludeerd dat
dit zeker in de nieuwe ontwikkelingen veelvuldig wordt toegepast en in de toekomst nog verder zal
toenemen. Daarbij valt op dat er bij deze functies nadrukkelijk voor gewaakt wordt geen concurrent
te worden voor de binnenstad. Het station heeft daardoor geen echte centrumfunctie, wat de
verblijfskwaliteit niet ten goede komt.

Multimodaliteit
De bereikbaarheid van het station Breda is opgewaardeerd naar een internationaal
vervoersknooppunt. Hierbij is rekening gehouden worden met een sterke toename van het aantal
reizigers per trein en bus, zoals te zien in figuur 20.

Figuur 20: Toename aantal reizigers knooppunt Breda Centraal
Bron: Gemeente Breda, 2003, p.34

Naast een toename van het aantal reizigers, spelen de verschillende modaliteiten die bij de knoop
samenkomen een belangrijke rol. Voor het openbaar vervoer zijn dit: (Gemeente Breda, 2003)
-

De hogesnelheidstrein
Het normale treinnetwerk
OV-netwerk Brabantstad
De regionale HOV (Etten-Leur-Breda-Oosterhout)

Hier komen logischerwijs nog vervoer per auto, fiets en voet bij. De grove bereikbaarheidsstructuur
van het stationsgebied is weergegeven in figuur 21.
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Figuur 21: Bereikbaarheidsstructuur
stationsgebied Breda
Bron: Gemeente Breda, 2005, p.38

Op deze figuur valt meteen de gele pijl op die het langzaam verkeer aangeeft en doorloopt vanaf
park Valkenberg aan de zuidkant naar de Belcrum aan de noordzijde. De Willemsweg verbindt het
park met het station zonder dat voetgangers daarbij hinder ondervinden van ander verkeer, en onder
het station is een onderdoorgang gebouwd waardoor men binnen twee minuten in de Belcrum is.
Belangrijk bij deze verbinding is het feit dat het station in het nieuwe ontwerp “twee voorkanten”
heeft gekregen, waardoor het centrum met de Belcrumzijde is verbonden (K. van Velsen,
persoonlijke communicatie, 1 juni 2016). Om het station goed bereikbaar te maken is er per weg
bekeken welke verkeersstroom prioriteit zou moeten krijgen en is de ruimte daar ook dusdanig op
ingericht. In figuur 22 is zo te zien dat aan de Belcrumzijde de auto dominanter aanwezig is dan aan
de centrumzijde, waar de voetganger meer voorrang krijgt.

Figuur 22: Verkeersstromen en prioriteiten
Bron: (Gemeente Breda, 2007, p. 35)

In het ontwerp is ervoor gezorgd dat het station met alle vervoersvormen te bereiken is. Ten eerste
is dit terug te zien in het feit dat de bushaltes in hetzelfde gebouw als de treinen gevestigd zijn,
waardoor je snel van trein naar bus overstapt. Ten tweede zie je dit terug aan de parkeerplaats op
het dak van het station. Hier zijn 729 parkeerplaatsen te vinden, waarvan 273 voor reizigers en de
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rest voor de woon- en werkfuncties in het station (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24
juni 2016). Ondanks de aanwezigheid van deze grote parkeerplaats wordt wel gestreefd naar een
autoluw stationsgebied. Het gebied heeft bijvoorbeeld dan ook de laagste parkeernorm van Breda
(O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Bart Stoffels (persoonlijke
communicatie, 16 juni 2016) noemt het plaatsen van een garage op het stationsdak tegenstrijdig met
het streven naar een autoluw gebied. Hij stelt dat je in een OV gebied als het station de auto veel
meer zou moeten weglaten en alleen een rol moet geven voor het kort halen en brengen van met
name minder valide personen. Een garage op het station zou onnodig auto’s naar het station
trekken.
Wat betreft de fietsbereikbaarheid is er ten eerste gezorgd voor een fietssnelweg, gelegen aan de
Stationslaan. Hierdoor fiets je ongehinderd door andere modaliteiten in één keer het station binnen,
waar een ondergrondse stalling is van 3.500 plaatsen (O. van der Heijden, persoonlijke
communicatie, 24 juni 2016). Rondom het station zijn verder nog 4.200 fietsenstallingen geplaatst
(O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).

Ten slotte is het HOV netwerk het vermelden waard. Deze lijn ligt tussen Etten-Leur, Breda en
Oosterhout waardoor Etten-Leur vanaf het station bijvoorbeeld binnen 10 minuten te bereiken is (S.
Schripsema, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).
Wat betreft de multimodale bereikbaarheid kan dus worden geconcludeerd dat het stationsgebied
van Breda inderdaad met alle vervoersvormen te bereiken is. Met name de overgang tussen fietsers,
bus, trein en voetgangers verloopt soepel. Over de autobereikbaarheid en de noodzakelijkheid van
een parkeerterrein op het stationsdak bestaat enige discussie.
Voetgangersvriendelijkheid
De voetgangersvriendelijkheid van het gebied is bij de bespreking van de verschillende modaliteiten
hierboven al deels besproken. Zo is de nieuwe Willemsweg al genoemd die ervoor zorgt dat
voetgangers ongehinderd door verkeer vanaf park Valkenberg naar het station kunnen lopen, om
daar via de onderdoorgang meteen op de trein te kunnen stappen of naar de Belcrumzijde te gaan.

Figuur 23: Voetgangersnetwerk stationsgebied Breda
Bron: Gemeente Breda, 2007, p.36
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Figuur 23 laat het netwerk voor voetgangersstromen zien. Hieruit wordt duidelijk dat op
verschillende punten voetgangers prioriteit krijgen boven andere modaliteiten en dat hiermee
getracht wordt de verschillende deelgebieden voor voetgangers eenvoudig en veilig bereikbaar te
maken. Voor een goede voetgangersvriendelijkheid zijn activiteiten “op het maaiveld” en actieve
plinten ook belangrijk. In dit kader is er bij het stationsgebouw bijvoorbeeld voor gekozen om de
kantoren bovenop de woningen te plaatsen, omdat woningen over een groter gedeelte van de dag
levendigheid uitstralen (K. van Velsen, persoonlijke communicatie, 1 juni 2016). Verder is getracht de
verblijfskwaliteit te verhogen door bijvoorbeeld aan de Stationslaan te zorgen voor zitplekken en veel
groen (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Aan de centrumzijde wordt
deze verblijfskwaliteit onder andere vergroot door de komst van restaurants aan het stationsplein.
Wat betreft de voetgangersvriendelijkheid kan dus worden geconcludeerd dat deze momenteel aan
de centrumzijde beter op orde is dan aan de Belcrumzijde. Dit wordt met name veroorzaakt door de
aanwezigheid van autoverkeer aan de Belcrumzijde. De verblijfskwaliteit en levendigheid van het
gebied zal naar verwachting in de toekomst verbeteren wanneer de verschillende deelgebieden zijn
afgerond en de woningen en kantoren allemaal in gebruik zijn.
4.2.2 Green-Urbanism elementen
Groenvoorziening
De belangrijke assen in ViaBreda worden gekenmerkt door een hoge mate van groen, doormiddel
van forse bomen, brede bermen en veel gras (Gemeente Breda, 2005). Een voorbeeld daarvan is de
eerder genoemde Willemsweg en de Speelhuislaan, die in de Belcrum ligt en zichtbaar is in figuur 24.
Bomen vormen een terugkerend element in de
groenvoorziening van het stationsgebied. Zo
worden er bij de Stationslaan alleen al 350
bomen gepland, komen er bomen aan de
Willemsweg en zijn er bomen verwerkt in
vitrines in het stationsgebouw zelf (O. van der
Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni
2016). In totaal staan er 150 bomen eerste
orde die 20 meter hoog worden. Deze worden
voor de lange termijn gezond gehouden door
de aanbreng van 40 kuub boomgranulaat (O.
van der Heijden, persoonlijke communicatie,
24 juni 2016). Wat betreft stadsparken in het
gebied is park Valkenberg een blikvanger.
Hoewel dit park net buiten het eigenlijke
onderzoeksgebied ligt, is dit park er wel
nadrukkelijk mee verbonden dankzij de groene
loper vanuit de Willemsweg. Park Valkenberg
is te zien in figuur 25.

Figuur 24: De groenvoorziening in de Speelhuislaan
Bron: Eigen foto
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Tussen de Stationslaan en het spoor staat
bovendien ook een nieuw stadspark op de
planning van 2,5 hectaren. Hier worden ook
allerlei maatregelen getroffen wat betreft water
retentie, waarover in de volgende paragraaf meer
wordt verteld. Wat betreft de groenvoorziening
aan de grond sprong de Spoorbuurt er in
negatieve zin uit (eigen observatie, 22 juni 2016).
Deze wijk oogde vrij grauw in vergelijking met de
andere deelgebieden.
Behalve de bomen in het stationsgebouw is er in
het stationsgebied nog weinig terug te zien van
groenvoorziening in de gebouwen zelf (eigen
observatie, 22 juni 2016). Ook zijn er geen
concrete voorbeelden van groene daken in het
onderzoeksgebied bekend. Op deze twee
indicatoren is er momenteel dus nog winst te
boeken voor Breda, al dient hierbij vermeld te
worden dat nog niet alle plannen voltooid zijn.
Wat betreft groenvoorziening kan er dus
geconcludeerd worden dat de groenvoorziening
aan de grond een dominante rol speelt, maar dat
er in en op de gebouwen nog meer zou kunnen
gebeuren.

Figuur 25: Park Valkenberg
Bron: Eigen foto

Water
Wat betreft waterretentie is er voor het station zelf voor gekozen om het water dat hier gebruikt
wordt ‘in één keer in de Mark te lozen’ (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).
De rivier de Mark heeft naast het afvoeren van (regen)water ook nog een andere functie. Uit dit
water wordt namelijk koude onttrokken die gebruikt wordt voor de Warmte-koude opslagsystemen
in het stationsgebied (G. van Sandwijk, persoonlijke communicatie, 14 juli 2016). Deze WKO
installaties worden later verder toegelicht.
Voor de rest van het gebied worden er meerdere duurzame technieken toegepast. Ten eerste is er
een zogenaamd coulisselandschap dat bestaat uit een 2,5 groot project park met 80 centimeter diep
aarde aan het oppervlak. Hierdoor wordt het water opgevangen en vertraagd aan de bodem
afgegeven, waardoor bijvoorbeeld hoosbuien die in de toekomst vaker zullen voorkomen beter
worden verwerkt (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Figuur 26 laat de
locatie van het coulissenlandschap zien binnen het spoorlandschap en ViaBreda zoals weergegeven
in het masterplan coulissenlandschap. Hieruit wordt duidelijk dat het gebied echt rondom het station
gelegen is (Gemeente Breda, 2013, p. 10). Het gebied bestaat uit een spoordeel met daaromheen
een parkdeel en wordt begrensd door de Belcrumweg, Terheijdenseweg en nieuw te realiseren
bebouwingsranden (Gemeente Breda, 2013). Naast het geleidelijk afvoeren van water zorgt het
coulissenlandschap ook voor een optisch vloeiende overgang van het spoor naar de omliggende
gebieden.
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Figuur 26: Locatie Coulissenlandschap Spoorzone Breda
Bron: Gemeente Breda, 2013, p.10

Naast het coulissenlandschap zijn er ook zogenaamde waterkrabben in het gebied geplaatst, zoals in
de Stationslaan (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Ook deze zorgen
ervoor dat het water na regen vertraagd aan de bodem wordt afgegeven. Ten slotte valt nog te
vermelden dat de meeste kantoorpanden in het gebied een BREEAM ‘outstanding’ score hebben
behaald (O. van der Heijden, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Dit is de hoogst mogelijke
score. BREEAM is een beoordelingsinstrument dat de duurzaamheid van nieuwe gebouwen toetst op
zaken als water, energie en afval. Het feit dat deze kantoren de hoogste score halen betekent dus dat
het water in de gebouwen duurzaam gebruikt en verwerkt wordt.
Wat betreft water kan dus worden geconcludeerd dat met name de waterverwerking en afvoer in
het gebied op een duurzame manier gebeurt, dankzij zowel de rivier de Mark als het
coulissenlandschap. Over de mate waarin het watergebruik zoveel mogelijk wordt beperkt is helaas
minder informatie bekend.
Energie
In de duurzaamheidsvisie Breda2030 staat beschreven dat Breda als stad CO2 neutraal wil zijn in 2044
(Gemeente Breda, 2016). Om deze doelstelling te behalen dient er flink bespaart te worden op het
energieverbruik. Op dit terrein is er volgens G. van Sandwijk (persoonlijke communicatie, 14 juli
2016) wel een versnelling nodig. Het bodemenergieplan dat er ligt voor het stationsgebied van Breda
draagt eraan bij die inhaalslag te maken. De plankaart van dit bodemenergieplan is hieronder te zien
in figuur 27. In deze figuur is te zien dat het nieuwe station al is voorzien van Warmte-Koude Opslag
(WKO) installaties, en dat dit ook al is aangelegd voor het nieuwe gerechtsgebouw en enkele andere
locaties (IF Technology B.V., 2016). WKO installaties zorgen ervoor dat er in de winter koude wordt
opgeslagen in het grondwater die er in de zomer weer aan kan worden onttrokken, en andersom.
Hiervoor kan gekozen worden voor zowel open als gesloten systemen met als verschil dat er bij open
systemen actief grondwater verplaatst wordt en bij gesloten systemen niet (G. van Sandwijk,
persoonlijke communicatie, 14 juli 2016). Hoewel open systemen duurder zijn, is hier in het
stationsgebied toch voor gekozen omdat deze systemen beter geschikt voor grote projecten en
bovendien veiliger zijn (G. van Sandwijk, persoonlijke communicatie, 14 juli 2016).
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Figuur 27: Plangebied bodemenergie stationsgebied Breda
Bron: IF Technology, 2016, p.5

Figuur 28 laat de energievraag en vermogens per ontwikkeling zien. Figuur 29 toont vervolgens aan
dat er niet volledig aan deze energievraag kan worden voldaan doormiddel van bodemenergie
wanneer er wordt vastgehouden aan een boordiepte van 80 meter, wat de maximale diepte is zoals
vastgesteld door de provincie Noord-Brabant (IF Technology, 2016; G. van Sandwijk, persoonlijke
communicatie, 14 juli 2016). Het feit dat er wel aan de energievraag kan worden voldaan bij een
boordiepte van 100 meter heeft te maken met de gelaagdheid van de bodem. Het tweede
watervoerende pakket is het meest geschikt voor bodemenergie en loopt door tot 100 meter diepte.
Bij boringen tot 80 meter wordt het volledige potentieel dus niet benut. In het geval van het
Stationskwartier Breda is afgeweken van het provinciale beleid en mag er geboord worden tot 100
meter. De reden hiervoor is dat er meerdere grote ontwikkelingen bij elkaar plaatsvinden en dat er
geen gevaar is voor waterverontreiniging, dankzij de tweede scheidende laag die begint op 100
meter diepte (G. van Sandwijk, persoonlijke communicatie, 14 juli 2016).

Figuur 28: De vermogens en energievraag per ontwikkeling.
Bron: IF Technology, 2016
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Figuur 29: Bodempotentie Stationskwartier Breda
Bron: IF Technology, 2016, p.4

Daarnaast is het nog interessant te vermelden dat de WKO installaties in dit gebied bij uitstek een
voorbeeld zijn van Green-TOD. De WKO installaties, die kunnen worden gezien als Green-Urbanism
toepassing, werken namelijk beter bij een mix van functies wat een TOD element is. Figuur 30 laat
zien dat woningen over het algemeen een warmtevraag hebben, en werken (kantoren) een
koudevraag. Wanneer woningen dus naast bijvoorbeeld naast kantoren worden geplaatst kan de
restwarmte van kantoren worden gebruikt om huizen te verwarmen en andersom.

Figuur 30: Warmte- en koudevraag per functie.
Bron: IF Technology, 2016, p.21

Dit verklaart ook waarom er in figuur 27 te zien is dat koudebronnen en warmtebronnen elkaar altijd
beurtelings opvolgen. Voor een WKO installatie is dit namelijk nodig om de temperatuur in een
gebouw constant te kunnen houden (G. van Sandwijk, persoonlijke communicatie, 14 juli 2016).
In dit kader is er wel de kans gemist de nieuwe appartementen van Breda Vooruit te koppelen aan de
kantoorfuncties in het nieuwe gerechtsgebouw. Dit is helaas niet gebeurt. G. van Sandwijk
(persoonlijke communicatie, 14 juli 2016) daarover:
‘Je hebt ook een combinatie van functies nodig om een goed WKO systeem te krijgen.’ En verder:
‘Het allermooiste was geweest om hen er wel bij te betrekken en het systeem ook aan elkaar te
koppelen.’
Het gerechtsgebouw maakt wel gebruik van de rivier de Mark om het gebouw te koelen. De koude
van dit water wordt hier door de WKO installatie voor gebruikt (G. van Sandwijk, persoonlijke
communicatie, 14 juli 2016).
Het feit dat de WKO installaties zorgen voor de energievoorziening van de verschillende
ontwikkelingen zorgt ervoor dat er een CO2 reductie voor deze ontwikkelingen wordt bereikt van
30% (G. van Sandwijk, persoonlijke communicatie, 14 juli 2016).
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Als je kijkt naar de gebouwen in het gebied dan valt op dat kantoren over het algemeen duurzamer
worden ontwikkeld dan woningen. Dit heeft ermee te maken dat afnemers van kantoren hogere
duurzaamheidseisen stellen dan bewoners. Daardoor stoppen investeerders ook meer geld in het
verduurzamen van kantoren dan woningen (S. Schripsema, persoonlijke communicatie, 24 juni 2016).

Figuur 31: Energiebehoefte en inzet van fossiele en duurzame brandstoffen Breda tot 2050
Bron: Evert Vrins Energieadvies, 2012, p.12

Op het gebied van duurzame energie heeft Breda de doelstelling in 2044 niet meer afhankelijk te zijn
van fossiele middelen (Energieadvies, 2012)In figuur 31 is te zien hoe de energievraag afneemt en
binnen die energievraag het aandeel duurzame energie steeds verder toeneemt. Van concrete
maatregelen binnen het stationsgebied zijn naast de WKO installaties helaas geen concrete
voorbeelden gevonden.
Wat betreft energie kan dus worden geconcludeerd dat Breda met name op het gebied van
bodemenergie erg actief is om op die manier de energiedoelstellingen te behalen.
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Afvalverwerking
Ook op het gebied van afval heeft Breda een ambitieuze doelstelling geformuleerd. In 2030 moet de
0 kg afval per inwoner per jaar worden benaderd (Breda, 2016). Om dit te bereiken wordt er met
name op gestuurd de bewustwording bij de bewoners te stimuleren. Dit is ook mede omdat de
nascheiding de komende jaren niet zal veranderen, en de winst dus te behalen valt bij de
bronscheiding (Gemeente Breda, 2016). S. Schripsema hierover (persoonlijke communicatie, 24 juni
2016):
‘Het idee is in ieder geval bij de afvalscheiding dat alles wat echt restafval is dat moet men straks
gaan wegbrengen. En alles wat hergebruikt is, dat wordt min of meer opgehaald. Dus voor je
restafval moet je straks verder gaan lopen. Daarmee hopen we eigenlijk dat de inwoner beter gaat
scheiden. Omdat het dichter bij hun deur wordt opgehaald.’
Wanneer Breda aanstuurt op meer hoogbouw, zou het echter een goede zaak zijn naast het
stimuleren van een betere bronscheiding ook de nascheiding in de toekomst beter te verzorgen. Uit
statistieken blijkt namelijk dat in sterk verstedelijkte gebieden en hoogbouw zones mensen minder
ruimte hebben voor bronscheiding en dat dit daar dan ook slechter gebeurt (Gemeente Breda, 2016).
In de huidige situatie zal een hogere bebouwingsdichtheid in het stationsgebied dus leiden tot een
minder duurzame afvalinzameling.
Naast het stimuleren van gedragsverandering stuurt de gemeente Breda ook aan op het efficiënter
inzamelen van afval. Zo worden er slimme technieken toegepast waarbij containers zelf een online
signaal verzenden wanneer ze geleegd moeten worde (Gemeente Breda, 2016).
Hierdoor rijden vuilniswagens niet te vaak of te weinig en kan de meest efficiënte route worden
bepaald.
Conclusie casus Breda
Nu de onderzoeksresultaten voor de verschillende Green-TOD elementen afzonderlijk zijn
doorgenomen, is het tijd de eindbalans op te maken voor de casus Breda. Wat betreft de TOD
elementen is gebleken dat Breda de OV modaliteiten goed op orde heeft. De overgang tussen deze
modaliteiten verloopt dankzij infrastructurele ingrijpen en het nieuwe station soepel. De
autobereikbaarheid is iets minder en over de noodzakelijkheid van een parkeergarage op het
stationsdak bestaat discussie. De aanwezigheid van auto’s aan de Belcrumzijde van het station leidt
er ook toe dat daar de voetgangersvriendelijkheid lager ligt dan aan de centrumzijde. Aan de
centrumzijde krijgt de voetganger meer voorrang op ander verkeer. In het stationsgebied is een
sterke mix van functies, waarbij wonen, werken en voorzieningen vaak zelfs binnen één gebouw
gecombineerd worden. Over de wenselijkheid van een sterkere centrumfunctie van het station is
discussie mogelijk. Het plannen in hoge dichtheden zal ten slotte de komende jaren meer vorm gaan
krijgen. Met bijvoorbeeld de komst van het nieuwe gerechtsgebouw en Coulissen West ontstaat er in
het gebied, zeker voor Bredase begrippen, een gebied met hoogstedelijke allure. De aanwezige
woonwijken in het gebied zorgen er echter voor dat de gemiddelde bebouwingsdichtheden naar
beneden getrokken worden.
Wat betreft de Green-Urbanism elementen is gebleken dat de groenvoorziening in de casus Breda
met name “aan de grond” grond op orde is. Met stadsparken en groene boulevards zoals de
Willemsweg en Speelhuislaan is er hiervan voldoende aanwezig. Groen in en op gebouwen zou
kunnen worden verbeterd. Op het gebied van water is Breda sterk dankzij het Coulisselandschap
langs het spoor en het vele groen aan de grond, die ervoor zorgen dat het regenwater vertraagd aan
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de bodem kan worden afgegeven. Hier zouden groene daken eventueel nog meer aan bij kunnen
dragen. Op het gebied van energie is Breda erg actief met bodemenergie in de vorm van WKO
installaties. Daarnaast valt op dat de kantoorpanden zich duurzamer ontwikkelen dan de woningen in
het gebied, wat te maken heeft met het al dan niet terugverdienen van noodzakelijke investeringen.
Ten slotte wordt er in het stationsgebied van Breda wat betreft afvalverwerking met name gestuurd
op bewustwording van de burger en afvalscheiding bij de bron. Hier lijkt ruimte voor meer
innovatieve ideeën en meer focus op de nascheiding van afval. De eindbalans van deze conclusie is
overzichtelijk terug te zien in onderstaand model:
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Hoofdstuk 5: Casus Rotterdam
Deelvraag 2: Welke elementen van Green-TOD zijn op dit moment al terug te zien in het
stationsgebied Rotterdam Centraal?

5.1

Beschrijving van het gebied

Voor de casus Rotterdam is het plangebied zoals beschreven in de Structuurvisie Rotterdam Central
District (2011) als uitgangspunt genomen. Dit gebied is hieronder in de figuren 32 en 33
weergegeven. In figuur 34 is de fasering van het gehele plangebied aangegeven. Daaruit wordt
duidelijk dat volgens het stedenbouwkundig plan 2007 alle ontwikkelingen in 2014 voltooid dienden
te zijn, met uitzondering van de Weenahal (Gemeente Rotterdam, 2008).

Figuur 32: Het plangebied van Rotterdam Central District
Bron: (Gemeente Rotterdam, 2011, p. 8)
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Figuur 33: De belangrijkste gebouwen in het plangebied van Rotterdam Central District (RCD)
Bron: Gemeente Rotterdam, 2011, p.7

Figuur 34: Fasering van de deelgebieden in Rotterdam Central District
Bron: Gemeente Rotterdam, 2008.
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Het stedenbouwkundig plan 2007 kent 4 kernpunten aan de hand waarvan het Central District zich
dienden te ontwikkelen, te weten:
-

Centraal District Rotterdam Rotterdam in balans.
Levendigheid op straat
Aansluiting op stedelijk netwerk
Sublieme openbare ruimte

Met RCD in balans wordt bedoeld dat het Centraal District goed aan diende te sluiten bij de
omliggende gebieden. Zo ontwikkelt het stadscentrum zich gefaseerd door richting het
stationsgebied. Uiteindelijk moeten het Lijnbaankwartier, het Oude Westen en het Centraal District
rondom het stations volgens dit stedenbouwkundig plan een integraal onderdeel gaan uitmaken van
de binnenstad (Gemeente Rotterdam, 2008).
Om dit te bereiken diende de levendigheid op straat te worden vergroot. Om dit te bereiken werd
een hoge mate van diversiteit en multifunctionaliteit in het programma opgenomen (Gemeente
Rotterdam, 2008). Aan het door kantoorfuncties gedomineerde gebied werden daarom woningen,
hotels, recreatieve en commerciële functies toegevoegd (Gemeente Rotterdam, 2008).
Met de aansluiting op het stedelijk netwerk is met name gekeken naar de infrastructurele kant. Een
goede verbinding van langzaam verkeer werd als een voorwaarde gezien voor het doen slagen van
‘Rotterdam Glocal District’. De term RGD wordt gebruikt om aan te duiden dat het stationsgebied
een gebied moest worden waarin ‘glocal’ bedrijven’ en instellingen zichtbaar in een open netwerk
functioneren en waar mensen graag verblijven (Gemeente Rotterdam, 2008). De ‘Mixone’ is hier de
ruimtelijke uitwerking van (Gemeente Rotterdam, 2008). Dit begrip is afgeleid van het sportbegrip
‘mixed zone’ waar pers en sporters samenkomen. Om de mixone tot een succes te maken moest het
gebied een hoogwaardige stedelijke inrichting krijgen. Straten en pleinen moesten hoogwaardig
worden ingericht en beter worden aangesloten op de omliggende gebieden.
Hieronder worden de verschillende deelgebieden van het plangebied die de afgelopen jaren
ontwikkeld zijn stuk voor stuk doorgenomen.
Schiekadeblok
Het deelgebied Schiekadeblok is gelegen aan het Delftseplein (Gemeente Rotterdam, 2008). Verder
wordt het gebied begrenst door de Delftsestraat, de Schiestraat en de Schiekade (Gemeente
Rotterdam, 2008). Kenmerkend voor Schiekadeblok is de mix van functies in het gebied, met het
uitgaansgebied aan de Delftsestraat en de Creative Cube aan het Delftseplein als belangrijkste
blikvangers (Gemeente Rotterdam, 2008). Oorspronkelijk was het plan dat in dit gebied een 200
meter hoge toren zou verrijzen, ontwikkeld in samenwerking met LSI Vastgoedontwikkeling. Deze
toren is er echter nooit gekomen en de gemeente Rotterdam heeft de grond nu weer volledig in
handen. Inmiddels zijn er meerdere creatieve projecten en startups in de oude panden gekomen,
waarvan Schieblock BV het meest aansprekende voorbeeld is. Momenteel wordt er bekeken wat er
in de toekomst met dit gebied gaat gebeuren.
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Delftseplein
Het Delftseplein is gelegen direct ten oosten van het station. Op dit plein stoppen de taxi’s en rijden
ook de trams langs. Ook vindt hier aan de noordzijde van het Delfseplein de bevoorrading van het
Centrale Station plaats. Momenteel zijn de laatste fasen van de herinrichting van dit gebied aan de
gang. Hierbij is de voetgangersvriendelijkheid van groot belang (Gemeente Rotterdam, 2008). In dit
kader is gestreefd naar een ontwikkeling volgens het ‘shared space’ principe, waar verschillende
modaliteiten zonder strikte regulering langs elkaar bewegen (Gemeente Rotterdam, 2008).
Daarnaast wordt in het gebied gestreefd naar transparante plinten, om het de levendigheid van het
gebied te bevorderen.
Conradstraat
De Conradstraat is gelegen direct ten westen van het station, en ligt tussen het
Groothandelsgebouw, het Albeda College en het spoor in. In dit gebied is het nieuwe busstation
ontwikkeld, waar je direct op uitkomt via de westelijke uitgang van het station. Dit busstation is
vormgegeven in de vorm van een eiland, waarbij de bussen een ronde rijden om de geplaatste haltes
heen (Gemeente Rotterdam, 2008).
Schaatsbaanlocatie
De schaatsbaan locatie bestaat uit het Weenahof en de Weenahal. Het betreft een serie gebouwen
die rondom de voormalige ijsbaan gesitueerd zijn (Gemeente Rotterdam, 2008). Het is een gebied
waar zowel appartementen als bedrijfslocaties gevestigd zijn. Hoewel er in de loop der jaren
verschillende plannen voor het deelgebied zijn geweest, zijn er momenteel geen concrete plannen
voor (M. Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016). Dit heeft te maken met het feit dat er
grotendeels is afgestapt van het masterplan dat is ontwikkeld door Alsop, waarbij het gehele
Rotterdam Central District in één groot project onder handen zou worden genomen (J. Benthem,
persoonlijke communicatie, 15 juni 2016). De besluitvorming rondom dit masterplan bleek zeer
moeizaam omdat er teveel verschillende actoren met verschillende belangen bij betrokken waren.
Daarom is er gekozen om allereerst het station zelf als knooppunt te ontwikkelen, en in het kielzog
daarvan de verschillende deelgebieden rondom het station gefaseerd onder handen te nemen (J.
Benthem, persoonlijke communicatie, 15 juni 2016). Hierbij is het masterplan van Alsop wel een
belangrijk uitgangspunt geweest (M. Aarts, persoonlijke communicatie 20 juni 2016). Vanwege het
niet doorvoeren van het oorspronkelijke masterplan is de ontwikkeling van de schaatsbaan locatie er
tot op heden niet van gekomen.
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Weenapoint
Het deelgebied Weenapoint ligt pal tegenover Centraal Station Rotterdam en vormt dus samen met
het station zelf de entree voor de meeste bezoekers van Rotterdam. Ten eerste is hier het nieuwe
prestigieuze gebouw First gebouwd (zie figuur 35). Dit gebouw bevat hoofdzakelijk kantoren, maar
wordt daarnaast ook gekenmerkt door een mix van functies met appartementen en publieke
voorzieningen. Op de onderste verdieping is
er bijvoorbeeld een restaurant gevestigd. Het
gebouw versterkt de grootstedelijke
uitstraling die de Mixone kenmerkt.
Ten tweede het bekende Koepelgebouw, een
rijksmonument, gevestigd in dit deelgebied.
Dit gebouw heeft dankzij de nieuwe plannen
een groenere aanblik gekregen.
Proveniersplein
Dit deelgebied is gevestigd aan de noordzijde
van het station. Aan deze zijde heeft het
nieuwe station haar “tweede ingang”
gekregen, aansluitend bij het karakter van de
woonwijk die de Provenierswijk is (J.
Benthem, persoonlijke communicatie, 15 juni
2016).
Echter is er op dit plein de laatste jaren
weinig veranderd. Dit is te verklaren uit het
feit dat de wijkvereniging van de
Provenierswijk erg wantrouwend staat
tegenover ontwikkelingen die met het
Figuur 35: Het First gebouw, rechts op de foto
Bron: Eigen foto
stationsgebied samenhangen (J. Benthem,
persoonlijke communicatie, 15 juni 2016).
Deze terughoudende houding heeft ervoor gezorgd dat talloze plannen om het plein onder andere
groener te maken geen doorgang hebben gevonden.
Verder valt nog te vermelden dat het gebied enkele iconische gebouwen kent zoals het
Groothandelsgebouw, de Delftse Poort en het nieuwe station Rotterdam
zelf(zie figuur 36). Het Groothandelsgebouw is evenals het
Koepelgebouw een rijksmonument en is het grootste
bedrijfsverzamelgebouw van Nederland
(Groothandelsgebouw N.V., n.d.)
Het Centraal Station Rotterdam
is compleet vernieuwd
en voltooid in 2013,
zoals zichtbaar
in figuur 36.
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Figuur 36: Het nieuwe Centraal Station Rotterdam. Bron: Eigen foto

5.2

Analyse van Rotterdam Centraal District

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de interviews, observaties en literatuurstudie
voor de casus Rotterdam. De resultaten worden doorgelicht per Green-TOD element, zoals
vastgesteld tijdens de operationalisatie.
5.2.1 TOD elementen
Hoge dichtheden
In het Rotterdamse stationsgebied wordt ‘zeer bewust’ gestuurd op het creëren van hoge
bebouwingsdichtheden (M. Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016). Hierbij richt men zich
met name op hoogbouw, aangezien het Rotterdam Central District (RCD) in de hoogbouwzone van
Rotterdam ligt. Deze hoogbouwzone is in figuur 37
aangegeven waarin het RCD binnen de paarse zone
valt. Dat betekent dat er voor het RCD geen
restricties zijn wat betreft maximale bouwhoogte
(Gemeente Rotterdam, 2011). Er dient echter wel
rekening gehouden te worden met omliggende
wijken, wat voor het RCD met name neerkomt op de
Provenierswijk. De positionering en hoogte van
bebouwing in het RCD wordt dan ook met name
bepaald door de invloed ervan op de Provenierswijk,
waarbij rekening wordt gehouden met onder andere
bezonning, windhinder, woonklimaat en
bereikbaarheid (Gemeente Rotterdam, 2008). Zo
mag de extra schaduw voor de Provenierswijk ten
gevolgen van een nieuw gebouw maximaal 1 uur per
dag bedragen (Gemeente Rotterdam, 2008). Een
impressie van de hoogbouw in RCD is te zien in
figuur 38.

Figuur 37: De Rotterdamse Hoogbouwzone
Bron: Gemeente Rotterdam, 2011, p.8

Figuur 38: Hoogbouw in het Central District
Bron: Gemeente Rotterdam, 2008
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Verder wordt er bij de hoogbouw gestreefd naar een coulisselandschap waarbij de gebouwen
onderling zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden (Gemeente Rotterdam, 2008).
Met name op het gebied van wonen probeert Rotterdam nog een verdichtingsslag te maken. In grote
Nederlandse steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag woont gemiddeld 10% van de bewoners in
de binnenstad. In Rotterdam, waar ook het stationsgebied tot de binnenstad wordt gerekend, was dit
tot een paar jaar geleden nog maar 5% (M. Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016).
Inmiddels is deze situatie wel verbeterd maar nog steeds tracht Rotterdam meer bewoners naar het
stationsgebied te trekken. In dit kader heeft de gemeente Rotterdam ook een verdichtingsstrategie
ontwikkeld, waarbij zeven strategieën om de stad qua woningen te verdichten worden gekoppeld
aan zeven groenstrategieën (Tillie et al, 2012). Deze zeven verdichtingsstrategieën zijn:
-

-

-

Grondgebonden gebouwen. Grote publieke ruimten, braakliggende kavels en kades zijn
gebieden die geschikt zijn voor deze vorming van verdichting. Voordeel van dit type
gebouwen is dat het de levendigheid ten goede komt.
Watergebonden gebouwen. Verdichting is ook mogelijk op het water, mits wordt voldaan
aan de criteria voor externe veiligheidszones, waterdiepte, getijden en vaarroutes.
Hoogbouw. Een mogelijkheid op plaatsen waar regelgeving en bodemgesteldheid dit
toelaten. Versterkt daarnaast het grootstedelijke karakter van een stad.
Transformeren. Een her-invulling geven aan leegstaande gebouwen.
Luchtgebonden gebouwen. Het optoppen van gebouwen is een optie, afhankelijk van de
constructie van het bestaande gebouw. Mogelijkheid tot het realiseren van
gemeenschappelijke groene buitenruimten.
Inbeien. Het inpassen van extra gebouwen. Vraagt om maatwerk op kleine schaal.
Klus gebouwen. Opknappen van vervallen gebouwen.

Van de zeven verdichtingsstrategieën zijn er in het CS-kwartier potentiële mogelijkheden voor twee
daarvan, te weten de eerder behandelde hoogbouw en transformaties. In potentie kunnen er 1.870
woningen bij komen doormiddel van hoogbouw en 90 doormiddel van transformaties van gebouwen
(Tillie et al, 2012).
Ten slotte stelt Jan Benthem (persoonlijke communicatie, 15 juni 2016) dat de verdichting rondom
het station ook voordelen oplevert wat betreft mobiliteit en levendigheid:
‘Ja hoge dichtheden rond het station dat levert natuurlijk wel in ieder geval duurzaamheid voor de
verkeersstructuur op. Mensen kunnen het openbaar vervoer gebruiken, je bent niet afhankelijk van de
auto. Het levert een levendig stadscentrum op. Wat wel weer kwalitatief voor de hele stad gunstig
werkt. Een vestigingsklimaat oplevert’
Er kan dus worden geconcludeerd dat het stationsgebied van Rotterdam duidelijk in hoge dichtheden
wordt gepland, en dat dit ook al een langere periode het geval is. Waar dit van oudsher met name
kantoorfuncties betrof wordt tegenwoordig de woonfunctie in het gebied ook steeds meer
gestimuleerd, al valt hier nog wel winst te boeken.
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Mix van functies
De ontwikkeling van het RCD in hoge dichtheden als onderdeel van de hoogbouwzone gaat volgens
M. Aarts (persoonlijke communicatie, 20 juni 2016) hand in hand met een mix van stedelijke functies:
‘Die hoogbouwzone gaat ook van gemengde functies uit. Er zit wel iets te veel kantoor, maar het gaat
echt over wonen, werken en voorzieningen.’
Deze mix van functies is niet alleen aan de buitenkant zichtbaar, maar vindt juist ook plaats binnen
de gebouwen zelf. Waar vroeger de grote gebouwen met name gevuld waar door één of enkele
grote bedrijven, zie je steeds meer dat deze gebouwen vol raken met allerlei nieuwe creatieve
startups. G. J. Polhuijs (persoonlijke communicatie, 20 juni 2016) hierover:
‘Het is wel grappig want wat je ook zegt over zo’n gebouw van Nationale Nederlanden, dat het ineens
heel anders wordt ingevuld. Dat je door supergrote project ontwikkelingen eigenlijk, grote nationale
Sleutelprojecten, toch meer kleinschaligheid, variatie en diversiteit krijgt rond het station.’
Een ander voorbeeld dat in dit verband het vernoemen waard is, is het Schieblock. Deze locatie
profiteert duidelijk van de komst van het nieuwe station (G.J. Polhuijs, persoonlijke communicatie, 20
juni 2016). Dit is een levendig verzamelcentrum voor creatieve bedrijven, waarbij de werknemers
elkaar onderling kunnen ontmoeten in de semi-publieke ruimtes (Het Schieblock, n.d.). In dit gebied
is ook pop podium Annabel gevestigd, dat inmiddels nationale bekendheid heeft vergaard.
Wanneer men kijkt naar de functie van het station zelf, dan wordt er getracht hier een soort
centrumfunctie aan te geven met hoogwaardige voorzieningen. Het station moet echt te ontvangst
van de stad zijn en zelf als locatie ook bezoekers aantrekken (M. Aarts, persoonlijke communicatie,
20 juni 2016). Het station wordt dus niet gezien als mogelijke concurrent van het centrum, maar juist
als trekpleister voor bezoekers die via het station ook de rest van de stad gaan bekijken. Dat sluit ook
aan bij de ontmoetingsfunctie van het station Rotterdam. Hoewel dit oorspronkelijk niet in de
originele plannen was opgenomen, zie je dit nu wel uit zichzelf ontstaan (J. Benthem, persoonlijke
communicatie, 15 juni 2016). Delftse Poort bijvoorbeeld, gelegen pal naast het station, bevat
meerdere flexibele ontmoetingsplekken waar organisaties als Seats to Meet gebruik van maken (G.J.
Polhuijs, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016). Opvallend bij Rotterdam is dus dat de mix van
functies en kleinschalige initiatieven eigenlijk niet van bovenaf zijn opgelegd maar vanzelf bottom-up
ontstaan zijn, met het nieuwe station als katalysator.
Wat betreft de mix van functies in het gebied kan dus geconcludeerd worden dat deze in het
stationsgebied zeker aanwezig is. Er zijn onder andere voorzieningen, winkels, uitgaansgelegenheden
en kantoren. De woonfunctie kan, zoals ook al benoemd in de vorige paragraaf, nog wel sterker.
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Multimodaliteit
Op het gebied van modaliteiten is het Rotterdamse stationsgebied een aanzienlijke verandering
ondergaan de afgelopen jaren. Allereerst is het station door de komst van de hoge snelheidstrein
aangesloten op het internationale netwerk. Qua ontwerp van het station heeft dit ten eerste gezorgd
voor praktische aanpassingen, zoals meer roltrappen en langere perrons die geschikt zijn voor de
internationale treinen. Ten tweede heeft het station zelf ook een allure gekregen die past bij de
aankomst in een wereldstad (J. Benthem, persoonlijke communicatie, 15 juni 2016). Verder heeft het
nieuwe station ervoor gezorgd dat de stadsgedeelten aan beide kanten van het spoor beter met
elkaar verbonden zijn. Dit is gebeurt door het creëren van één grote overkapping en door het station
twee ingangen te kregen, met elk een
eigen karakter die aansluit bij de
aanliggende buurt (J. Benthem,
persoonlijke communicatie, 15 juni
2016). Het station heeft aan de
centrumzijde dus een grootstedelijke
entree gekregen, en aan de kant van de
Provenierswijk een ingang met een
uitstraling die past bij de lokale woonwijk
en is te zien in figuur 39.
Daarnaast is er gezorgd voor een ruime
onderdoorgang voor fietsers en
bromfietsen, die de twee stadsgedeelten
daardoor nog sterker met elkaar
verbindt. Deze is te zien in figuur 40.

Figuur 39: Stations entree Provenierswijk
Bron: Eigen foto
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Naast het verbinden van de stadsgedeelten aan
beide kanten van het spoor is een belangrijke ingreep
geweest het verkeer aan de centrumzijde van het
station grotendeels te verplaatsen naar de zijkanten
van het station of onderdoor te leiden. Het
stationsplein van Rotterdam werd vroeger ook wel
“zelfmoordplein” genoemd waar je ‘zes keer
overreden kan worden voor je de stad in bent’ (M.
Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016).
Zoals in figuur 41 te zien is zijn de verschillende
openbaar vervoersmodaliteiten in de huidige situatie
naar de zijkanten van het station verhuisd. De bussen
zijn gesitueerd aan de Conradstraat waardoor je via
de uitgang daar ongehinderd op de bus kunt
overstappen. Hetzelfde geldt aan de Oostzijde voor
de tramhaltes (eigen observatie, 15 juni 2016) Voor
een overstap op de metro hoeft het station niet te
worden verlaten, dit kan direct via de stationshal.
Figuur 40 Onderdoorgang fietsers Rotterdam CS
Bron: Eigen foto

Voor het autoverkeer is er de Weenatunnel aangelegd, waardoor voetgangers vanaf het
Stationsplein ongehinderd kunnen doorstromen naar het Kruisplein. Bij het Kruisplein is het aantal
tramrails sterk teruggedrongen, waardoor ook hier de voetganger meer voorrang heeft gekregen (M.
Aarts, persoonlijke communicatie, 20
juni 2016).
Verder is er in Rotterdam al jaren een
sterke toename van het fietsgebruik
waarneembaar, zoals te zien in figuur
42 (Gemeente Rotterdam, 2014). Het
station heeft hierop ingespeeld door
het aanleggen van een ondergrondse
fietsenstalling met 5.200 plaatsen en
een bovengrondse stalling met 1.600
plaatsen (TeamCS, n.d.). Auto’s
worden in het stationsgebied ook
zoveel mogelijk ondergronds
geparkeerd. In de Kruispleingarage is
bijvoorbeeld plek voor 750 auto’s, en
daarnaast hebben verschillende
kantoren in het gebied een eigen
ondergrondse garage ( (TeamCS, n.d.).
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Figuur 41: Verplaatsing OV modaliteiten naar zijkanten station.
Bron: Gemeente Rotterdam, 2008.

Figuur 42: Toename fietsgebruik in Rotterdam
Bron: Gemeente Rotterdam, 2014

Opvallend bij deze autoparkeerplaatsen is dat er momenteel een overschat hiervan aanwezig is. De
parkeergarages die horen bij de appartementen worden lang niet allemaal benut, wat te maken zou
hebben met het type bewoners in deze woningen.
‘De parkeergarages staan leeg. Terwijl het de duurste woningen zijn. Het zijn mensen die kunnen een
Porsche betalen maar die hoeven er geen.’ (M. Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni 2016).
Het gaat hier om wereldburgers die geen vaste auto op een vaste plek nodig hebben, maar veel meer
gebruik maken van het openbaar vervoer of anders tijdelijk een auto huren.
Wat betreft de organisatie van modaliteiten in het gebied kan dus gesteld worden dat er een grote,
positieve verandering heeft plaatsgevonden. De verschillende vervoersvormen zijn op een efficiënte
manier van elkaar gescheiden wat ervoor zorgt dat het gebied op verschillende manieren goed en
veilig bereikbaar is.
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Voetgangersvriendelijk
De voetgangersvriendelijkheid van het gebied sluit nauw aan bij de bespreking van de verschillende
modaliteiten. De wijzigingen die hierin zijn aangebracht hebben ervoor gezorgd dat het gebied veel
voetgangersvriendelijker is geworden. De meest in het oog springende verbetering is natuurlijk het
nagenoeg verkeersvrij maken van het Stationsplein en de oversteek naar het Kruisplein. Hierdoor is
er een voetgangersvriendelijke verbinding gelegd die eigenlijk doorloopt vanaf de Provenierswijk,
door het station naar het centrum van Rotterdam. J. Benthem (persoonlijke communicatie, 15 juni
2016) zegt hierover:
‘Dat hebben we uit elkaar getrokken om echt prioriteit te geven aan de voetgangersverbinding tussen
de stad en het station. Dus die nieuwe route over het midden van het Kruisplein die is vormgegeven
en daar is het andere verkeer onderdoor gegaan. Daar is een autotunnel gemaakt onderdoor, zodat
het doorgaande autoverkeer die route niet stoort.’

Aan de zijkanten van het station is er een voetgangersvriendelijke overstap op de bus en tram
mogelijk gemaakt.
Daarnaast is Rotterdam bezig met het levendiger maken van de plinten van de gebouwen. De plint
van een gebouw wordt gevormd door de onderste laag of lagen van een gebouw en bepaalt de
beleving van de toren op straatniveau direct rondom de toren (Gemeente Rotterdam, 2011).
Doordat het RCD van oudsher met name uit kantoren bestond, was er op straatniveau vaak weinig
levendigheid op straat. Doormiddel van het toevoegen van meer (semi) publieke functies op het
maaiveld niveau wordt het stationsgebied levendiger en krijgt het een betere verblijfsfunctie, wat
aantrekkelijk is voor voetgangers (Gemeente Rotterdam, 2011).
Wat betreft de voetgangersvriendelijkheid van het gebied kan dus worden geconcludeerd dat
Rotterdam stappen in de goede richting heeft gezet. Voetgangers ondervinden minder hinder van
verkeer en bovendien wordt het gebied aantrekkelijker om te verblijven dankzij betere voorzieningen
en levendigere plinten. Desondanks is er nog voldoende verbetering te boeken in het verhogen van
de activiteit op maaiveld niveau van de meeste kantoren.
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5.2.2 Green Urbanism elementen
Groenvoorziening
Wat betreft groenvoorziening zet de gemeente Rotterdam in op zeven groenstrategieën, die zoals
eerder besproken worden gekoppeld aan de zeven verdichtingsstragieën (Tillie et al, 2012). Deze
groenstrategieën zijn: boulevards, kades, pleinen, parken, speelplekken, groene daken & gevels en
glamorous green. Uit de potentieelkaarten die voor deze groenstrategieën gemaakt zijn blijkt dat in
het CS kwartier ruimte is voor 10.400 m2 boulevards, 34.900 m2 pleinen, 2.570 m2 speelplekken en
39.500 m2 groene daken & gevels. De groentoepassingen van deze strategieën zijn al op een aantal
plekken terug te zien. De meest in het oog springende groene boulevard in het stationsgebied is het
Kruisplein. Daar verplaatst de tram zich in een groene loper in de richting van het centrum. Wat
betreft groene pleinen is Rotterdam bezig het stationsplein te vergroenen. Hier zijn groene stroken
aangebracht met gras en bomen. Één van deze groene stroken is te zien in figuur 43. Momenteel
wordt er gekeken hoe er nog meer groen op het stationsplein aangebracht zou kunnen worden, maar
daarbij moet rekening gehouden
worden met het feit dat reizigers
en met name groepen reizigers
veel ruimte nodig hebben (M.
Aarts, persoonlijke communicatie,
20 juni 2016).
De meest opvallende groene
daken zijn te vinden op het
Groothandelsgebouw en het
Schieblock, waar de DakAkker is
gevestigd (Schieblock, n.d). Op de
DakAkker worden groenten, fruit
en honing geproduceerd voor
lokale restaurants en afnemers (
(Schieblock, n.d.)
Figuur 43: Groene strook op het Stationsplein in Rotterdam.
Bron: Eigen observatie

Rotterdam zet ook in meer algemene zin hoog in wat betreft groene daken. Zo ligt er op dit moment
220.000 m2 aan groene daken in Rotterdam en geeft de gemeente subsidie wanneer huiseigenaren
een groen dak willen aanleggen (Gemeente Rotterdam, 2016). Martin Aarts (persoonlijke
communicatie, 20 juni 2016) hierover:

‘Ook bij het Groothandels gebouw zijn er groene daken. Rotterdam is heel erg ambitieus om zoveel
mogelijk groene daken te maken. Dus dat is opzich heel goed. En bij die grote gebouwen lukte het. Er
zijn heel veel initiatieven maar dat kan altijd meer.’
Groene daken bieden voor de stad de volgende voordelen (Gemeente Rotterdam, 2011):
-
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De dakbedekking gaat langer mee door preventie tegen temperatuurschommelingen en Uvstraling.

-

Groene daken werken energiebesparend door ’s winters warmte vast te houden en ’s zomers
te koelen.
Groene daken werken geluiddempend.
Verschonen de lucht door stofdeeltjes op te
nemen.
Vangen regenwater op en voeren het
vertraagd af, wat zorgt voor minder
overbelasting van het riool.

Naast groene boulevards, pleinen en daken is er
aan de Provenierszijde ook nog een stadspark te
vinden in het onderzoeksgebied. Dit park is gelegen
aan de Provenierssingen en Spoorsingel, en te zien
op figuur 44.
Wat betreft groenvoorziening kan er dus
geconcludeerd worden dat Rotterdam hier bewust
op inzet, en dat met name de boulevards in het
stationsgebied al een groen karakter hebben. Op de
pleinen en daken is zeker nog ruimte voor extra
groen, evenals in de gebouwen zelf waar geen
groene voorbeelden in het onderzoeksgebied van
bekend zijn.
Water
Figuur 44: Stadspark aan de Provenierszijde.
Bron: Eigen foto
Op het gebied van water speelt de hierboven
behandelde groenvoorziening ook een belangrijke
rol. De groenvoorziening in het gebied zorgt ervoor dat regenwater langer wordt vastgehouden en
vervolgens vertraagd aan de bodem wordt afgegeven (Gemeente Rotterdam, 2011). Dit voorkomt
problemen met de riolering. Daarnaast wordt er ingezet op de berging van water. Een voorbeeld
daarvan is de waterberging in de Kruispleingarage (Martin Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni
2016).

Figuur 45: Waterberging Kruispleingarage
Bron: Gemeente Rotterdam, n.d.
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De waterberging van de Kruispleingarage ligt bovenop de parkeergarage, maar desondanks nog
steeds ondergronds. Allereerst kan er regenwater worden opgevangen en vertraagd aan de
Westersingel en riolering worden afgegeven (Rotterdam, n.d.). Ten tweede wordt er ook oppervlakte
water opgevangen. Wanneer het water van de Westersingel te veel stijgt kan dit tijdelijk worden
opgeslagen in de ondergrondse berging. Zodra het water in de Westersingel weer daalt, stroomt het
water weer terug (Gemeente Rotterdam, n.d.).
Van maatregelen om waterverbruik van de gebouwen in het gebied zijn geen concrete voorbeelden
bekend. Wel heeft bijvoorbeeld het nieuwe gebouw First een ‘Excellent’ score behaald bij het
BREEAM keurmerk. Daarvan is zuinig watergebruik één van de criteria.
Wat betreft water kan dus geconcludeerd worden dat er in het onderzoeksgebied met name wordt
ingezet op het controleren van de afvoer van overtollig water en het voorkomen van
overstromingen. Dit gebeurt doormiddel van groenvoorziening en waterberging. Van maatregelen
om het waterverbruik te beperken is geen concrete informatie bekend.
Energie
Rotterdam heeft als doelstelling om in 2025 haar CO2 uitstoot gehalveerd te hebben ten opzichte van
de uitstoot in 1990 (Dobbelsteen, Tillie, Joubert, de Jager, & Doepel, 2009). Om dit te bereiken
hebben Dobbelsteen et al. de Rotterdam Energy Approach and Planning (REAP) approach
ontwikkeld. Deze is gebaseerd op drie stappen:
1. Verminder de vraag.
2. Hergebruik afvalstromen van energie.
3. Gebruik hernieuwbare energie en zorg dat afval wordt hergebruikt als voedel.
Een duidelijk voorbeeld van stap 1 en 2 is het bodemenergieplan dat voor het centrumgebied van
Rotterdam is ontwikkeld. Doormiddel van bodemenergie kan 960 tot 1.600 ton CO2 bespaart worden
voor het RCD gebied (IF Technology,
2013). Figuur 46 laat zien dat er voor
het RCD meerdere doubletlocaties
voor bodemenergie gepland zijn.
Van het centrumgebied van Breda is
het stationsgebied verreweg het
meest actief met bodemenergie.
Voor de OV terminal en het
groothandelsgebouw zijn er
inmiddels al vergunningen gegeven
voor WKO installaties (Technology,
2013). De toekomstige situatie wat
betreft WKO installaties in het RCD is
weergegeven in figuur 47. Daarop is
te zien dat er een groot aantal WKO
installaties zal worden toegevoegd.
Figuur 46: Grootschalige ontwikkelingen en
kerngebieden bodemenergie
Bron: IF Technology, 2013, p.23
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Figuur 47: Toekomstige situatie WKO in RCD.
Bron: (Rotterdam Central District , 2011)

Een prominent voorbeeld van stap 3 van de REAP approach, het gebruik van hernieuwbare energie,
is het dak van het nieuwe station Rotterdam Centraal. In dit dak zitten 130.000 zonnecellen verwerkt
die 10.000 m2 van de 28.000 m2 dak bedekken (TeamCS, n.d.). Dit betekent dat Rotterdam de
grootste toepassing heeft van zonne energie op een stationsdak van Nederland (Rotterdam Centraal,
2014). De zonnecellen zijn op een tactische manier geplaatst, waarbij is berekend op welke plekken
van het dak de meeste zon valt en waar dit wordt verhinderd door omliggende hoge gebouwen
(TeamCS, n.d.). De zonnepanelen zorgen voor een CO2 reductie van 8% en een stroomopbrengst van
340 megawattuur per jaar (Rotterdam Centraal, 2014).
De energie die de zonnepanelen in het stationsdak opleveren wordt met name voor het station zelf
gebruikt:
‘Dat kan ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte van het station zelf op leveren. Dus verlichting en
de roltrappen.’ (J. Benthem, persoonlijke communicatie, 15 juni 2016).
Daarnaast maakt de REAP approach ook gebruik van een mix van functies, door te sturen op energie
uitwisseling tussen gebouwen. Zo begint een kantoor al bij een buitentemperatuur van 12% te
koelen, waardoor deze restwarmte gebruikt kan worden voor het opwarmen van woningen bij deze
temperatuur (Dobbelsteen et al., 2009). Dit is een duidelijk voorbeeld van Green-TOD, waarbij het
TOD element ‘mix van functies’ wordt gekoppeld aan het Green-Urbanism element ‘energie’. Wat
betreft energie is het duidelijk geworden dat het stationsgebied Rotterdam met name sterk scoort op
duurzame energie opwekking en bodemenergie. Concrete maatregelen om de energievraag te
verminderen zijn onbekend, maar ook hier kan verwezen worden naar het BREEAM certificaat. Zoals
vermeld heeft het First gebouw hier een ‘Excellent’ score voor behaald, en efficiënt energiegebruik is
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daarbij een belangrijke voorwaarde. Het is dan ook aannemelijk dat dit ook in de andere
hoogwaardige kantoorpanden in het onderzoeksgebied wordt toegepast.
Afvalverwerking
Uit de REAP benadering werd al eerder duidelijk dat Rotterdam inzet op het hergebruik van afval,
mogelijk voor de voedselvoorziening (Dobbelsteen et al., 2009). Verder zijn er in het
onderzoeksgebied geen concrete voorbeelden gevonden van bijzondere innovatieve technieken op
dit gebied. Het stationsgebied valt natuurlijk wel onder het algemene beleid van Rotterdam op het
gebied van afvalverwerking. In de beleidsnota huishoudelijk afval 2013-2018 staat beschreven dat
Rotterdam er de afgelopen jaren niet in geslaagd is de hoeveelheid gescheiden afval te laten
toenemen (Gemeente Rotterdam, 2013). Daarom gaat Rotterdam zich de komende jaren ook meer
richten op de nascheiding van afval. Gescheiden afval wordt opgehaald, en ongescheiden afval zal
steeds meer moeten worden weggebracht. Hiermee wordt het gedrag van de inwoner geprobeerd te
beïnvloeden (Gemeente Rotterdam, 2013). Daarnaast heeft Rotterdam als ambitie om in 2030 meer
afval te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten (Gemeente Rotterdam, 2016). De
doelstelling hierbij is om in 2018 minimaal 31% van het afvalmateriaal her te gebruiken (Gemeente
Rotterdam, 2016). Tussen 2014 en 2015 is dit percentage toegenomen van 18 naar 23 procent
(Gemeente Rotterdam, 2016). Rotterdam gaat extra inzamel containers plaatsen om deze positieve
ontwikkeling voort te zetten.
Wat betreft de afvalverwerking kan dus geconcludeerd worden dat Rotterdam de goede kant op
gaat. Voor het stationsgebied liggen er kansen hier met eventuele innovatieve projecten op aan te
sluiten, omdat dit goed zou passen bij het vooruitstrevende karakter van het gebied.
Conclusie casus Rotterdam
Nu alle Green-TOD elementen zijn besproken, kan de balans worden opgemaakt voor de casus
Rotterdam als geheel. Bij de TOD elementen scoort Rotterdam vooral goed op het element ‘hoge
dichtheden’, dankzij de vele hoogbouw in het gebied. Hierbij is een duidelijk contrast zichtbaar
tussen de centrumzijde van het stationsgebied, die tot de hoogbouwzone behoort, en de
Provenierswijk aan de andere kant die echt het karakter heeft van een woonwijk. De stad is er
momenteel nadrukkelijk mee bezig om aan de van oudsher dominante kantoorfunctie in het RCD een
verscheidenere mix van functies toe te voegen. Dit is vooral terug te zien aan de komst van vele
kleine, creatieve bedrijfjes naar het gebied en het ontstaan van actievere plinten waar andere
stedelijke functies gevestigd zijn. Dit zorgt voor een toename van de verblijfskwaliteit van het gebied,
wat de voetgangersvriendelijkheid ten goede komt. Wat betreft de levendigheid van de plinten van
de kantoorgebouwen valt er echter nog wel winst te boeken. Wat het station betreft wordt getracht
hier echt een centrumfunctie aan te geven die mensen naar het gebied trek. Verder bleek dat de
voetgangersvriendelijkheid sterk is verbeterd door het herinrichting van de verschillende
modaliteiten in het stationsgebied. Hierdoor is het gebied eigenlijk met alle modaliteiten goed
bereikbaar, en ondervinden voetgangers desondanks geen hinder van het overige verkeer.
Bij de Green-Urbanism elementen kwam naar voren dat het RCD wat betreft groenvoorziening met
name sterk is in groene boulevards en groene daken. Het Kruisplein is bijvoorbeeld rijkelijk met groen
bekleed en op het Groothandelsgebouw en Schieblock zijn groene daken te vinden.
Op het gebied van groen op de pleinen en in gebouwen valt nog winst te boeken. Wat betreft het
element ‘water’ is er innovativiteit in het stationsgebied te vinden met de waterberging in de
Kruispleingarage. Deze innovativiteit mist enigszins op het gebied van afvalverwerking, waarbij het
stationsgebied verder wel meegaat in de algemene ambitieuze doelstellingen van de stad Rotterdam.
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Op het gebied van energie is het RCD met name sterk in bodemenergie en duurzame
energieopwekking. Het aantal WKO installaties zal de komende jaren sterk toenemen en duurzame
energieopwekking is al prominent aanwezig met de aanwezigheid van zonnepanelen in het
stationsdak. Zaken als energiebesparing van gebouwen bleven echter wat onduidelijk. Dit alles leidt
tot het beoordelingsmodel dat hieronder te zien is.
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Hoofdstuk 6: Een analyse voor Nederlandse stationsgebieden
Deelvraag 3: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de toepassing van Green-TOD
tussen de stationsgebieden van Rotterdam en Breda?
In dit hoofdstuk wordt een vergelijkende analyse gemaakt voor de twee onderzochte cases, de
stationsgebieden van Rotterdam en Breda. Deze vergelijking wordt per TOD en Green-Urbanism
element gemaakt, waaraan meer algemene conclusies voor Nederlandse stationsgebieden kunnen
worden verbonden. Ten slotte worden de beoordelingsmodellen van de beide cases over elkaar
gelegd om te komen tot een algemene conclusie over de mate waarin Green-TOD wordt toegepast in
Nederlandse stationsgebieden. Daarmee is dan ook de hoofdvraag beantwoord.

6.1

TOD in Nederlandse stationsgebieden

Modaliteiten
Wat betreft de verschillende modaliteiten werd duidelijk dat beide stationsgebieden grote
veranderingen hebben ondergaan. Waar beide stations voorheen echte treinstations waren, daar zijn
de nieuwe gebouwen echt OV-terminals geworden waar meerdere OV modaliteiten samenkomen.
‘We hebben een gebouw gemaakt waarin je kunt fietsparkeren, waarin jij kunt autoparkeren, en
waarin de trein en de bus in hetzelfde complex halteren. Op dezelfde manier. Het is geen trein station
meer, maar het is echt een OV station geworden.’ (K. van Velsen, persoonlijke communicatie, 1-62016).
Beide stations zijn uitstekend met het OV bereikbaar. In Breda is daarbij de HOV-baan de blikvanger,
in Rotterdam is daarin de metro erg belangrijk.
Het verschil tussen beide stationsgebieden wat betreft modaliteiten is te vinden in de
autobereikbaarheid. In Rotterdam is het parkeren voor auto’s wat subtieler weggewerkt met de
Kruispleingarage onder de grond en andere parkeergarages in de omgeving. Dit zorgt ervoor dat
voetgangers in Rotterdam minder hinder ondervinden van autoverkeer dan in Breda, al is dit in Breda
ook alleen het geval aan de Belcrumzijde.
Verder is in beide projecten geprobeerd de verschillende stadsgedeelten beter met elkaar te laten
verbinden. Voor beide stations geldt dat ze één overkoepelend dak hebben in plaats van
afzonderlijke perronkappen, en daarnaast ligt de nadruk op het creëren van twee voorkanten in
plaats van een voor- en achterkant zoals vroeger. De barrière die het spoor van oudsher vormt wordt
hiermee zoveel mogelijk opgeheven.
Kortweg gezegd kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse stationsgebieden de OVbereikbaarheid goed op orde hebben, maar dat er wat betreft de autobereikbaarheid en de
noodzakelijkheid daarvan verschillen en discussie bestaat.
Voetgangersvriendelijk
Ook wat betreft de voetgangersvriendelijkheid zijn beide stationsgebieden grote veranderingen
ondergaan. De eerder genoemde verbinding tussen de stadsgedeelten wordt in de Nederlandse
stationsgebieden gezocht door het vormen van groene, ruim opgezette en voetgangersvriendelijke
boulevards. In Rotterdam is het Kruisplein daarvan het meest prominente voorbeeld, in Breda geldt
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dit voor de Willemsweg en Speelhuislaan. Op deze autoluwe boulevards krijgen voetgangers duidelijk
voorrang waarbij ook getracht wordt een verblijfsfunctie aan deze plekken te geven. Op het gebied
van voorzieningen en levendigheid was er een verschil merkbaar tussen beide stationsgebieden. In
Breda zorgt een mix van functies op maaiveld niveau voor veel activiteit, en worden de kantoren
bijvoorbeeld bewust bovenop de woningen geplaatst om hiervoor te zorgen. Rotterdam probeert
deze levendigheid ook te creëren, maar hier viel op dat de plinten van de overvloedig aanwezige
kantoorpanden meer leven zouden kunnen krijgen door hier andere stedelijke functies te plaatsen.
Over het algemeen kan wat voetgangersvriendelijkheid dus geconcludeerd worden dat het verkeer in
de Nederlandse stationsgebieden dusdanig goed is georganiseerd dat voetgangers relatief
ongehinderd rond kunnen lopen. Op het gebied van activiteit en levendigheid bestaan er verschillen,
die met name veroorzaakt worden door het aanwezige type stedelijke functies in het gebied.
Mix van functies
Voor het element ‘mix van functies’ waren er grote verschillen merkbaar. Dit had met name te
maken met het schaalniveau van de aanwezige functies. Het RCD wordt gedomineerd door
kantoorpanden met internationale allure. In Breda is meer kleinschaligheid te vinden, al zal dit in de
toekomst wel gaan veranderen met de internationalisering waar de stad op inzet (O. van der Heijden,
persoonlijke communicatie, 24 juni 2016). Verder was er in Breda veel funtiemenging binnen één
gebouw zichtbaar. Combinaties van wonen en werken zijn bijvoorbeeld te vinden in het
stationsgebouw en het toekomstige Coulissen West. In Rotterdam hebben gebouwen veelal één
functie, al komt daar wel verandering in. In het Schieblock zitten bijvoorbeeld veel kleine creatieve
bedrijfjes met ook andere voorzieningen zoals pop-podium Annabel. Opvallend hierbij was dat Breda
hierbij meer van bovenaf probeert te sturen, en dat in Rotterdam er meer bottom-up beleid gevoerd
wordt. Onno van der Heijden (persoonlijke communicatie, 24 juni 2016) zegt hierover:
‘Nou, dit is geen bottom-up ontwikkeling … Dat is een soort modegril en die gaat ook wel weer
voorbij’
Dit staat haaks op de visie van Martin Aarts op het plannen van bovenaf (persoonlijke communicatie,
20 juni 2016):
‘Vroeger maakten ze masterplannen van ‘hier komt de bakker en hier komt de slager’. En één ding
wisten we zeker, die komt daar niet.’
Een duidelijke tegenstelling op het gebied van stedelijke functies was ook merkbaar over de functie
die het station zou moeten bekleden. Waar in Rotterdam getracht wordt in het stationsgebied een
nieuw soort stedelijk centrum te creëren waarbij complementariteit niet zo van belang is, daar wordt
in Breda bewust gestuurd op het voorkomen van concurrentie tussen het stationsgebied en het
stadscentrum. Dit valt deels te verklaren uit het verschil in schaalniveau tussen beide steden.
Rotterdam heeft een groter verzorgingsgebied en dus is daar ook meer ruimte voor gelijksoortige
voorzieningen. Wat beide stations wel gemeen hebben is het feit dat ze beide functioneren als
katalysator voor de gebiedsontwikkeling van het omliggende gebied. Ontwikkelingen binnen het
stationsgebied komen dankzij de komst van de nieuwe stations sneller op gang, omdat de overheid
daarmee daadkracht toont en laat zien dat het ‘levert’ (M. Aarts, persoonlijke communicatie, 20 juni
2016).
Wat betreft de mix van stedelijke functies kan dus geconcludeerd worden dat hier verschillen in
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bestaan tussen de Nederlandse stationsgebieden. Wel kan worden geconcludeerd dat er in alle
gevallen op wordt ingezet om deze functiemix te versterken, al gebeurt dit met een verschillende
visie op hoe dit gepland dient te worden.
Hoge dichtheden
Het schaalverschil tussen beide steden is ook terug te zien in het TOD element ‘hoge dichtheden’.
Het stationsgebied van Rotterdam heeft al een internationale uitstraling met in het gebied ook
bedrijven die internationaal opereren. Breda is nog op zoekende om deze internationaliteit ook te
krijgen. In Rotterdam zijn de bebouwingsdichtheden momenteel dan ook hoger dan in Breda. Dit
komt ook doordat er in het stationsgebied van Breda een grotere woonfunctie aanwezig is, die
terugkomt in de traditioneel geplande woonwijken Belcrum en de Stationsbuurt. In Rotterdam is een
dergelijke wijk ook aanwezig met de Provenierswijk, maar wordt de woonfunctie daarnaast ook meer
gezocht in hoogbouw. Overeenkomstig tussen beide stationsgebieden is wel dat voor het verdichten
van het gebied met name wordt ingezet op de hoogbouw strategie. Andere strategieën zoals
transformatie of inbreien zijn minder terug te zien, al heeft Breda met de Drie Hoefijzers wel een
positief voorbeeld van transformatie.
Wat betreft het plannen in hoge bebouwingsdichtheden kan dus worden geconcludeerd dat deze
voor de Nederlandse stationsgebieden met name worden gezocht door het creëren van hoogbouw.
In hoeverre dit daadwerkelijk lukt, lijkt met name afhankelijk van de mate waarin een stad erin slaagt
een stationsgebied neer te zetten met internationale bedrijven en allure.

6.2

Green-Urbanism in Nederlandse stationsgebieden

Energie
Een duidelijke overeenkomst tussen beide stationsgebieden is de inzet op bodemenergie. In beide
cases zijn er meerdere WKO installaties aangebracht die de warmte van de zomer opslaan om
gebouwen in de winter te verwarmen en andersom. Daarbij gaat het om open systemen, omdat deze
geschikter zijn bij grote projecten en minder risico vormen voor het milieu (G. van Sandwijk,
persoonlijke communicatie, 14 juli 2016). Hierin is Breda momenteel al wat concreter dan
Rotterdam, waar het voorlopig nog om plannen voor de toekomst gaat. Daarnaast maakt het
gerechtsgebouw in Breda ook gebruik van de koeling die het water van de rivier de Mark biedt. Op
het gebied van duurzame energieopwekking is Rotterdam dan weer verder dan Breda. Het
stationsdak van Rotterdam is het grootste stationsdak met zonnepanelen van Nederland en levert
een energiebesparing op van 20% op voor het station(J. Benthem, persoonlijke communicatie, 15
juni 2016). In Breda zijn er geen voorbeelden gevonden van duurzame energieopwekking in het
gebied. Bart Stoffels (persoonlijke communicatie, 16 juni 2016) noemt Rotterdam als positieve
uitzondering, maar vindt dat er veel meer met duurzame energie gedaan zou moeten worden in
stationsgebieden en dat de NS daarin zijn verantwoordelijkheid zou moeten pakken. Hierbij zou het
dan met name gaan om zonne-energie, omdat andere vormen van duurzame energieopwekking in
een stationsgebied niet erg rendabel zijn:
‘Ik vind dat NS als concern schandalig weinig in zon investeert.’
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Daarnaast bleek dat het verduurzamen van kantoren vaak sneller gaat dan van woningen. Grote
bedrijven hechten gemiddeld meer waarde aan een goede naam qua duurzaamheid dan bewoners.
Er kan dus geconcludeerd worden dat er in Nederlandse stationsgebieden al veelvuldig gebruik
wordt gemaakt van bodemenergie, wat aanzienlijke energiebesparingen oplevert. Wat betreft
duurzame energieopwekking zou er veel meer kunnen en moeten gebeuren, al vormt Rotterdam
daarin een positieve uitzondering. Over energiebesparende maatregelen in gebouwen binnen de
stationsgebieden is weinig bekend, al werd wel duidelijk dat kantoren zich over het algemeen
duurzamer ontwikkelen dan woningen.
Water
Wat betreft het Green-Urbanism element ‘water’ bleken de cases met name actief op het gebied van
duurzame waterberging en afvoer. In Rotterdam is de waterberging op de Kruispleingarage het
meest opvallende voorbeeld, in Breda is dat het coulisselandschap. Beide voorbeelden zorgen ervoor
dat het regenwater tijdelijk wordt vastgehouden en daarna geleidelijk aan de riolering wordt
afgegeven. Hierdoor worden problemen met de piekafvoer verminderd. Daarnaast speelt
groenvoorziening een belangrijke rol bij de afvoer van water. Evenals een waterberging draagt
groenvoorziening eraan bij dat het regenwater geleidelijk aan de omgeving wordt afgegeven. In het
RCD zijn de groene daken op het Groothandelsgebouw en Schieblock hiervan positieve voorbeelden.
Op dit gebied liggen er voor het stationsgebied van Breda nog kansen.
Over waterbesparende maatregelen binnen gebouwen is helaas weinig bekend. Wel werd duidelijk
dat veel kantoorpanden in de stationsgebieden voldoen aan het BREEAM certificaat, waarvoor ook
een duurzame score voor waterverbruik nodig is.
Voor duurzame waterverwerking door gebouwen zou ook gekeken kunnen worden naar het concept
‘polderdaken’. Dit houdt in dat er bij een hevige regenbui water kan worden vastgehouden op het
dak. Daarna kan dit water gebruikt worden voor het gebouw zelf of geleidelijk aan de riolering
worden afgegeven (B. Stoffels, persoonlijke communicatie, 16 juni 2016)
Wat betreft water kan dus geconcludeerd worden dat de Nederlandse stationsgebieden al goed
gebruik maken van technieken zoals waterberging en vertraagde waterafvoer. Het toevoegen van
extra groen met name op daken van gebouwen zou dit extra kunnen verbeteren.
Groenvoorziening
Een overeenkomstig element wat betreft groenvoorziening in de stationsgebieden was de focus op
groene boulevards. In beide stationsgebieden worden doormiddel van groene boulevards
voetgangersvriendelijke verbindingen gelegd tussen de verschillende delen van de stad. Deze lopen
in beide steden zelfs door tot in het station, waardoor het station een onderdeel wordt van de
omgeving (K. van Velsen, persoonlijke communicatie, 1 juni 2016). In beide stationsgebieden was er
sprake van groen in de vorm van een stadspark, te weten park Valkenberg in Breda en het park in
Provenierswijk in Rotterdam. Verder viel het op dat Breda met name inzette op bomen als
terugkerend groen element in het stationsgebied, en dat Rotterdam sterker scoorde wat betreft
groene daken en dergelijke creatieve initiatieven. In beide gebieden zijn er geen voorbeelden
gevonden van groen in gebouwen, op de bomen in het station Breda na. Hier liggen dus nog
verbeterkansen. Ten slotte zetten beide stationsgebieden zich in voor groene pleinen in het gebied.
In Rotterdam is dit te zien op het Stationsplein, in Breda aan de Stationslaan. In beide gevallen wordt
hiermee geprobeerd ook de verblijfskwaliteit te verbeteren, al is ook hier ruimte voor verbetering.
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Wat betreft groenvoorziening kan geconcludeerd worden dat er in Nederlandse stationsgebieden al
goed gebruik wordt gemaakt van groen als middel om verschillende stadsgedeelten op een
duurzame manier met elkaar te verbinden. Kansen voor meer groen lijken er dan ook met name te
liggen in en op gebouwen. De reden dat dit nog minder gebeurt is waarschijnlijk dat de overheid hier
minder invloed op uit kan oefenen. Rotterdam doet in dit kader echter wel een goede poging door
subsidie te geven op de aanleg van groene daken.
Afval
Afvalverwerking is in beide stationsgebieden een element gebleken waar nog sterke
verbeteringskansen liggen. Beide stationsgebieden nemen gewoon deel aan het algemeen
gemeentelijk beleid, wat in zowel Breda als Rotterdam vrij ambitieuze doelstellingen behelst. Toch
zou het mooi zijn als er op dit terrein meer zou gebeuren in de stationsgebieden, omdat het allebei
gebieden zijn die sterk in ontwikkeling zijn en op andere elementen wel de voortrekkersrol vervullen
voor de stad die het wat betreft afvalverwerking nog niet vervuld.
Wat betreft afvalverwerking kan dus geconcludeerd worden dat dit het voornaamste verbeterpunt is
van de Green – TOD elementen. Het is niet zo dat de Nederlandse stationsgebieden het slecht doen
wat betreft duurzame afvalverwerking, maar er lijken kansen te liggen dit sterk te verbeteren.

6.3

Green-TOD in Nederlandse stationsgebieden

Uit het onderzoek is gebleken dat de Nederlandse stationsgebieden redelijk tot goed scoren op de
afzonderlijke TOD en Green-Urbanism elementen. Toch draait de Green-TOD gedachte om het
creëren van combinaties tussen beide. Van deze combinaties zijn er een aantal gevonden tijdens het
onderzoek, die in deze paragraaf nader worden toegelicht.
Een eerste Green-TOD toepassing die duidelijk naar voren kwam was de combinatie van
voetgangersvriendelijkheid en groenvoorziening. In de stationsgebieden wordt duidelijk geprobeerd
de voetgangersvriendelijkheid te verhogen. Dit hangt samen met het zoveel mogelijk terugdringen
van autoverkeer. Hierdoor komt er ruimte vrij, die in de stationsgebieden is ingevuld met groen. Op
deze manier wordt groenvoorziening ingezet om op een duurzame manier verschillende
stadsgedeelten met elkaar te verbinden en daarnaast een voetgangersvriendelijk klimaat te
scheppen met een sterke verblijfsfunctie.
Een twee Green-TOD toepassing die duidelijk naar voren kwam was de combinatie van
bodemenergie met een mix van functies. Uit het onderzoek is gebleken dat de WKO installaties het
beste tot hun recht komen wanneer er een mix van functies aanwezig is in het gebied. Kantoren
hebben over het algemeen namelijk meer koude dan warmte nodig, en voor woningen is dit precies
andersom. Wanneer deze functies bij elkaar worden gepland, kunnen ze elkaar op het gebied van
energie dus aanvullen. De restwarmte van kantoren kan gebruikt worden voor woningen en
andersom. Daarnaast is een mix van functies goed voor WKO installaties omdat warmte en koude
bronnen altijd beurtelings naast elkaar moeten worden geplaatst, om zo de grondwater temperatuur
constant te houden. Dat betekent dat voor een efficiënte toepassing van WKO ook functies in het
gebied aanwezig moeten zijn die zowel behoefte hebben aan koude als aan warmte.
Ten slotte kan de relatie gelegd worden tussen het plannen in hoge dichtheden en duurzame
gebouwen. De prestigieuze hoogbouw die bijvoorbeeld in Rotterdam terug te vinden is wordt veel
gefinancierd door partijen die ook wat betreft duurzaamheid goed willen scoren om zo hun bedrijf
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een goede naam te geven op dit gebied. Aansprekende certificaten zoals BREEAM dragen ertoe bij
dit effect te vergroten.

6.4 Beantwoording hoofdvraag
Voorafgaand aan dit onderzoek is als doelstelling gesteld te achterhalen in hoeverre Nederlandse
stationsgebieden al voldoen aan de uitgangspunten van de theorie van Cervero & Sullivan, 2011).
Hieraan was de volgende onderzoeksvraag gekoppeld:
In hoeverre wordt het Green-TOD model van Cervero & Sullivan (2011) toegepast in Nederlandse
stationsgebieden?
Op basis van het casusonderzoek in de eerste twee deelvragen en de vergelijkende analyse hiervan in
de derde deelvraag kan deze onderzoeksvraag nu worden beantwoord. Om dit antwoord
overzichtelijk weer te geven zijn de beoordelingsmodellen van de casussen Rotterdam en Breda over
elkaar heen gelegd, waardoor een gemiddelde score kan worden gegeven voor Nederlandse
stationsgebieden. Dit eindbeoordelingsmodel is hieronder te zien:
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Uit het eindbeoordelingsmodel van Green-TOD in Nederlandse stationsgebieden komen een aantal
zaken duidelijk naar voren. Het eerste punt dat naar voren komt is dat de stationsgebieden zich op
elk element nog kunnen verbeteren wat betreft het toepassen van de Green-TOD uitgangspunten.
De sterkste elementen van stationsgebieden in Nederland zijn ‘modaliteiten’, ‘energie’ en de ‘mix
van functies’. De verklaring hiervoor is dat er tussen deze drie elementen ook combinaties zijn
gevonden, waardoor de elementen elkaar versterken. Dit sluit aan bij de Green-TOD gedachte van
Cervero & Sullivan (2011). Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is het gebruik van WKO installaties
die beter tot hun recht komen wanneer er sprake is van een mix van stedelijke functies. Dat de
verschillende modaliteiten in de stationsgebieden zo goed georganiseerd zijn staat wat dat betreft
wat meer op zichzelf en valt niet direct te verklaren uit een combinatie met Green-Urbanism
elementen. Wel heeft het element ‘modaliteiten’ een duidelijke samenhang met de
voetgangersvriendelijkheid. Doordat er meer aandacht is gekomen voor het creëren van een
voetgangersvriendelijk gebied is zowel het OV als de fiets en de auto op een andere manier ingericht.
‘Afvalverwerking’ is het zwakste Green-TOD element van Nederlandse stationsgebieden. Hoewel
beide stationsgebieden logischerwijs gewoon voldoen aan het gemeentelijk beleid zijn er op dit
gebied geen inventieve duurzame voorbeelden gevonden in de stationsgebieden. Dit strookt niet
met de andere dimensies, waarvoor dit telkens wel het geval bleek te zijn.

Conclusie
In dit onderzoek is achterhaald in hoeverre Nederlandse stationsgebieden voldoen aan de
uitgangspunten van het Green-TOD model van Cervero&Sullivan (2011). Dit is gedaan door dit model
allereerst te operationaliseren, waaruit acht dimensies naar voren zijn gekomen: modaliteiten,
voetgangersvriendelijkheid, mix van functies, hoge dichtheden, groenvoorziening, water, energie en
afvalverwerking. Deze dimensies zijn vervolgens getoetst op de stationsgebieden van Rotterdam en
Breda. Door de resultaten van deze twee cases te combineren is de onderzoeksdoelstelling
uiteindelijk bereikt. De conclusie van dit onderzoek is dat ‘modaliteiten’, ‘mix van functies’ en
‘energie’ de sterkste drie dimensies zijn voor Nederlandse stationsgebieden. Met name op de
dimensie ‘afvalverwerking’ valt er winst te boeken.
Kanttekeningen en aanbevelingen
In het kader van haalbaarheid is er voor gekozen het onderzoek te beperken tot zeven interviews,
met daarnaast eigen observaties en literatuurstudie. Hiervan zijn twee interviews gehouden met als
doel de operationalisatie van de Green-TOD theorie te bevorderen. Daarnaast is gesproken met de
architect van beide stations en met specialisten op het gebied van de ruimtelijke inrichting van de
beide stationsgebieden. Ten slotte is er gesproken met een specialist op het gebied van
bodemenergie van de gemeente Breda, omdat bleek dat deze vorm van energiebesparing in beide
stationsgebieden een belangrijke rol speelt.
Deze interviews hebben samen met de observaties en literatuurstudie voldoende informatie
opgeleverd om een valide oordeel te vellen over de mate waarin Green-TOD wordt toegepast in
Nederlandse stationsgebieden. De interne validiteit van het onderzoek zou echter verder verhoogd
kunnen worden door meer interviews te houden. Personen die werkzaam zijn bij de gemeente
hebben er immers belang bij hun eigen gemeente er positief uit te laten komen. Met name
interviews met vastgoedeigenaren binnen het gebied zou waardevolle informatie op kunnen leveren
over de duurzaamheid van de gebouwen in het gebied.
Nu is er op dit gebied afgegaan op de schaarse informatie die hierover online beschikbaar is.
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Daarnaast zou de interne validiteit verhoogd kunnen worden door over een langere periode
observaties uit te voeren. Hoewel er meerdere observaties in de beide stationsgebieden zijn
gehouden over een periode van ongeveer drie maanden, kan het waardevol zijn hier langer mee
door te gaan. De reden hiervoor is dat met name het stationsgebied van Breda nog sterk in
ontwikkeling is. De beoordeling van de Green-TOD dimensies zou daardoor de komende jaren
kunnen veranderen, al is geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen door gebruik te maken van
beleidsdocumenten die inzicht geven in concrete plannen voor de toekomst.
De externe validiteit zou verbeterd kunnen worden door onderzoek te doen naar andere
stationsgebieden dan Rotterdam en Breda. Omdat er weinig over Green-TOD in de Nederlandse
context bekend was is er gekozen voor zoveel mogelijk vergelijkbare stationsgebieden waarover veel
informatie beschikbaar is (zie onderzoeksopzet). Door vanuit de kennis die dit onderzoek heeft
opgeleverd onderzoek te doen naar casussen die juist verschillend zijn, kan kennis worden opgedaan
die beter te generaliseren is (Verschuren en Doorewaard, 2007). De externe validiteit van dit
onderzoek kan daarnaast worden versterkt door onderzoek te doen naar stationsgebieden die niet
tot de Sleutelprojecten behoren. Het is goed mogelijk dat de Green-TOD uitgangspunten in die
stationsgebieden minder worden toegepast omdat daar minder aandacht voor is door het Rijk. Dit
kaartte B. Stoffels (persoonlijke communicatie, 16 juni 2016) ook al aan:
‘Naast de grote zes heb je de kleine honderd zullen we maar zeggen. En het valt me op dat daar niet
zoveel gebeurt eerlijk gezegd.’
Het rapport ‘Knooppuntontwikkeling in Nederland’ onderstreept dit ook:
‘De scheidslijn tussen station en omgeving is groter dan je zou wensen vanuit TOD perspectief … Dit
wordt vooral zichtbaar als we de “eredivisie” verlaten en naar al die andere honderden stations in ons
land gaan kijken.’ (Platform31, 2013, p.10).
Hierbij dient wel vermeld te worden dat het in dit rapport gaat om louter TOD criteria en niet om
Green-TOD toepassingen.
Ten slotte is een belangrijke uitkomst van het onderzoek dat veel plannen met betrekking tot het
duurzaam ontwikkelen van stationsgebieden niet van de grond komen door problemen in de
besluitvorming. Technisch is er zeker in Nederland erg veel mogelijk, maar uit de interviews blijkt dat
veel van deze plannen door besluitvorming geen doorgang vinden, afzwakken of pas in een later
stadium tot hun recht komen (J. Benthem, persoonlijke communicatie, 15 juni 2016; B. Stoffels,
persoonlijke communicatie, 16 juni 2016). Een reden voor het vastlopen van de besluitvorming is
vaak dat er teveel betrokken actoren zijn met ieder hun eigen belangen. Het opsplitsen van een groot
masterplan in meerdere deelplannen lijkt vaak beter te werken (J. Benthem, persoonlijke
communicatie, 15 juni 2016).
Een vervolgonderzoek naar oplossingen voor de moeizame besluitvorming rondom het ontwikkelen
van stationslocaties kan een waardevolle aanvulling zijn op dit onderzoek. De technische
mogelijkheden voor Green-TOD die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen kunnen daardoor
mogelijk efficiënter en sneller worden toegepast.
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De resultaten van dit onderzoek hebben ten eerste een bijdrage geleverd aan het opvullen van het
kennishiaat dat bestond over Green-TOD toepassingen in Nederlandse stationsgebieden. De GreenTOD theorie van Cervero & Sullivan (2011) is losgekoppeld van de Amerikaanse context en
toepasbaar voor Nederlandse stationsgebieden. Daarnaast is er in dit onderzoek meer gekeken
vanuit het perspectief van het knooppunt zelf in plaats van vanuit het omliggende gebied.
Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek in praktische zin worden gebruikt om de
Nederlandse stationsgebieden te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Er zijn concrete
verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen waar beleidsmakers mogelijk mee aan de
slag kunnen.
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Zelfreflectie
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de totstandkoming van deze bachelorthesis. Dit gebeurt
door de verschillende onderzoeksfasen afzonderlijk te bespreken.
Onderzoeksopzet
Allereerst was bij het vormen van de onderzoeksopzet de keuze van het uitvoeren van een “eigen”
onderzoek een belangrijke factor. Ik heb niet gekozen om een onderzoek uit te voeren naar een
onderwerp dat door de universiteit werd aangedragen. Dit betekende onder andere dat ik dus vooraf
geen literatuur aangeleverd kreeg, en ook geen richting had wat betreft de onderzoeksstrategie. Met
name het vormen van de onderzoeksstrategie kostte hierdoor erg veel tijd. Het bleek erg lastig een
onderzoek op te zetten dat binnen de beschikbare tijd uitvoerbaar was. Ik zou het goed vinden als de
universiteit het uitvoeren van een “eigen” onderzoek wat meer zou stimuleren en actiever zou
ondersteunen. Daarom ben ik ook een keer gewisseld van onderzoeksonderwerp. Mijn eerste
onderzoeksonderwerp betrof namelijk de innovatie ‘solar roads’, waarbij zonnepanelen in het
wegoppervlak verwerkt worden om op die manier energie op te wekken. Het feit dat deze wegen er
in de praktijk echter nog nauwelijks zijn maakte het onderzoek te complex voor een bachelorthesis.
Toen ik daarna overstapte naar het onderwerp ‘duurzame knooppuntonwikkeling’ heeft het nog
relatief veel tijd gekost om dit goed af te bakenen. Hierbij is gegaan van alle knooppunten in
Nederland, naar stationsgebieden, naar uiteindelijk de Sleutelprojecten. Uiteindelijk heeft deze
afbakening er wel toe geleid dat er een uitvoerbaar onderzoek uit rolde door te focussen op de
casussen Breda en Rotterdam.
Het feit dat het goed neerzetten van de onderzoeksopzet zoveel tijd in beslag nam had daarnaast ook
simpelweg te maken met het te laat beginnen eraan. Het eerste semester heb ik gestudeerd aan de
University of the West of England in Bristol, en het derde blok was ik nog bezig hiervoor zaken af te
ronden. Mede hierdoor liep het onderzoek al in de eerste fase vertraging op, waardoor ik na deze
fase eigenlijk geen feedback meer heb kunnen ontvangen van mijn begeleider. Bij een volgend
onderzoek zou ik hier veel scherper op zijn omdat ik heb ervaren hoe belangrijk een goede
onderzoeksopzet is voor het vervolg van het onderzoek, en bij vlagen heb ik het in de daarop
volgende onderzoeksfasen wel vervelend gevonden geen begeleiding meer te kunnen krijgen.
Uitvoerende fase
Deze fase kwam met name neer op het uitvoeren van de interviews. Dit is een belangrijk leermoment
geweest en één van de voornaamste redenen voor het niet halen van de eerste einddeadline van de
bachelorthesis. Ik heb vooral onderschat hoeveel tijd er gaat zitten in het plannen van de interviews,
en om voldoende interviews te regelen met de juiste personen. De betreffende personen bleken
vaak een drukke agenda te hebben, waardoor de interviews helaas pas in een relatief laat stadium
van de onderzoeksplanning konden worden uitgevoerd. Daar kwam bij dat elk interview een eigen
interviewguide vergde, aangezien de geïnterviewde personen experts betroffen op verschillende
vakgebieden. Ondanks de late planning van de interviews hebben deze wel de juiste informatie
opgeleverd en ze waren erg interessant om te houden. Ik merkte ook dat ik gedurende de interviews
mezelf verbetert heb wat betreft interviewtechniek. De laatste interviews verliepen aanzienlijk
soepeler dan de eerste. Met name het goed doorvragen na verkregen antwoorden in combinatie met
het niet uit het oog verliezen van de overige opgestelde vragen en de beschikbare tijd is steeds beter
gegaan. Over het algemeen is het goed gelukt om de vooraf opgestelde vragen voldoende aan bod te
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laten komen. Ook was het verhelderend om een inkijkje te krijgen in de praktijk van de Nederlandse
ruimtelijke ordening rondom stationsgebieden en daarbij de verschillende belangen en inzichten van
de betrokken partijen te ondervinden.
Daarnaast is het van belang te vermelden dat tijdens de uitvoerende fase naar voren kwam dat de
gebiedsontwikkeling van het stationsgebied Breda nog niet voltooid is, in tegenspraak met de
oorspronkelijke planning van de Sleutelprojecten (zie figuur 3).
Hieruit heb ik geleerd minder blind op literatuur af te gaan maar ook eerder zelf het veld in te
moeten gaan om deze beweringen te controleren. Dit heeft het onderzoek in zoverre geschaad dat
de Green-TOD theorie in Breda niet getoetst kon worden voor enkele tot op heden onvoltooide
deelgebieden. De deelgebieden die al wel voltooid zijn hebben naar mijn inziens echter een
voldoende beeld kunnen geven van de mate waarin de Green-TOD uitgangspunten worden
toegepast in Breda.
De observaties zijn naar tevredenheid verlopen. Op verschillende momenten zijn de deelgebieden
van beide stationsgebied-casussen geobserveerd. Meestal heb ik dit gecombineerd met de
interviews op eenzelfde dag. Enig puntje van kritiek bij de observaties is dat de vooraf opgestelde
indicatoren in het observatieschema in de praktijk niet allemaal waarneembaar bleken. Zo bleken
groene daken of water bergingen niet allemaal van buitenaf te zien. Informatie over deze indicatoren
is dan ook met name uit de literatuur gehaald.
Data-analyse
In tegenstelling tot de eerste twee onderzoeksfasen is de data-analyse wel volgens planning
verlopen. Omdat ik voor de cursus Qualitative Methods al met het coderingsprogramma AtlasTi had
gewerkt kostte het relatief weinig moeite de werking van dit programma weer onder de knie te
krijgen. Het coderen ging vervolgens ook relatief eenvoudig omdat de analysemethode vooraf al
goed was uitgedacht. Vanwege het deductieve karakter van het onderzoek waren ook de
belangrijkste codes vooraf al enigszins bekend, wat hielp bij het samenvoegen van meerdere quotes
onder dezelfde code. Het vormen van de netwerk modellen kostte wat meer moeite dan het coderen
van de interviews zelf. De eerste gevormde networkviews bevatten voor de verschillende casussen
nagenoeg alle codes. Dit bleek helaas niet meer overzichtelijk. Daarom is ervoor gekozen van deze
complexe netwerken een vereenvoudigde versie te ontwikkelen. Hier zijn onder andere de specifieke
voorbeelden en gelijksoortig genoemde codes in weggelaten. Hieruit heb ik geleerd dat ik de
volgende keer nog meer moet proberen meerdere codes onder één familycode te plaatsen.
Over de resultaten die uit deze data-analyse naar voren zijn gekomen ben ik tevreden. Ik had vooraf
niet verwacht dat Nederlandse knooppunten al zo duurzaam ontwikkeld werden, ook al zijn er nog
voldoende verbeterpunten. Het was verassend om te zien dat er al zoveel aan duurzaamheid gedacht
wordt, zonder dat je dat op het eerste oog altijd direct kunt zien. Het meest opvallende voorbeeld
daarvan vond ik nog wel de WKO installaties onder station Breda. Dat dit al op zo’n grote schaal
wordt toegepast had ik vooraf niet verwacht.
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