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UITDAGINGEN IN 
DE ZOEKTOCHT NAAR 
TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
Duurzaamheid wordt belangrijk 

gevonden, in zowel de maatschappij 

als in het beleid. In het stedelijk 

beleid wordt Transit-Oriented 

Development (TOD), ofwel 

‘Knooppuntontwikkeling’ steeds 

vaker omarmt, zowel door politici 

als door beleidsmedewerkers. 

TOD is geen nieuw concept. De 

principes erachter – het combineren 

van mobiliteit en activiteiten - zijn 

van alle tijden. Nederzettingen 

ontstonden bij handelsplaatsen, 

vaak bij een rivier. TOD strategieën 

(TODS) zijn momenteel populair in 

veel steden en regio’s, in Nederland 

en daarbuiten. TODS bestaan uit 

plannen, beleid en projecten in 

stedelijke regio’s en steden die zijn 

gericht op duurzame verstedelijking 

door vastgoedontwikkeling te 

concentreren rondom OV-haltes om 

zo het OV-gebruik te stimuleren, 

en het aanleggen van nieuwe OV-

systemen om bestaande en nieuwe 

ontwikkelingen te verbinden.

Ondanks de overvloed 

aan wetenschappelijke en 

praktijkliteratuur, interessant 

voorbeelden uit het buitenland, 

en de vele initiatieven en visies 

die er zijn, blijkt het lastig om 

TODS in de Nederlandse praktijk 

te realiseren. Hoe komt dit? En 

waarom lukt het op andere plekken 

wel om TOD strategieën (TODS) te 

implementeren? 

Wat zijn de barrières in Nederland 

voor TODS en hoe kunnen die 

overwonnen worden? 

Dit proefschrift richt zich op de 

institutionele aspecten van TODS-

implementatie. Tot nu toe gaan 

discussies vooral over of TODS 

‘goed’ en ‘duurzaam’ zijn, waarom 

TODS geïmplementeerd zouden 

moeten worden en welk materieel 

het beste is. 

In de disciplines van economie, 

verkeerskunde, planologie en 

de technische wetenschappen 

bestaan hier vele verschillende 

meningen over. Dit onderzoek gaat 

ervanuit dat TODS gewenst zijn, 

en besteedt juist aandacht aan hoe 

men dit kan doen. Hiermee probeert 

dit onderzoek een constructieve 

bijdrage te leveren aan het debat. 

Verder hoopt het inzicht te vergroten 

in hoe TODS implementatie bereikt 

kan worden door middel van 

institutionele veranderingen waarbij 

barrières worden overwonnen met 

prikkels in een proces gekenmerkt 

door zowel leren als institutionele 

innovatie.
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In het onderzoek staan de volgende 

vier proposities centraal:

• Steden en regio’s die 

problemen ondervinden 

met de implementatie van 

TODS bevinden zich in een 

vicieuze cirkel, gecreëerd 

door wederzijds versterkende 

formele en informele 

institutionele barrières. Dit is 

een ongunstige context voor 

TODS-implementatie, die zal 

voortduren totdat er actie wordt 

ondernomen. 

• Invoering van formele en 

informele institutionele prikkels 

kan bestaande barrières 

slechten en daardoor ontstaat 

een virtuoze cirkel: een context 

die TODS-implementatie 

bevordert. 

• Hiervoor is een proces van 

institutionele verandering nodig.

• Dit proces wordt gekenmerkt 

door leren en institutionele 

innovatie. 

Deze proposities zijn gevisualiseerd 

in een conceptueel model. 

Schematisch is aangegeven dat er 

een mogelijkheid tot vooruitgang 

naar een virtuoze cirkel is, evenals 

het terugvallen naar een vicieuze 

cirkel. Het proces kan beide kanten 

op gaan. Goede keuzes kunnen 

zeker ongedaan gemaakt worden 

door slechte gewoonten en vice 

versa.

De theoretische overwegingen 

achter deze proposities gaan uit van 

een brede sociaal-culturele invloed 

op planningsprocessen. Daarnaast 

staan subjectieve percepties en 

overtuigingen van actoren in de 

veranderingsprocessen centraal. 

Dit laatste aspect benadrukt 

de noodzaak om samen met 

belanghebbenden te zoeken naar 

oplossingen voor de onderkende 

barrières. 

De bijbehorende onderzoeksvragen 

zijn: 

• Hoe kunnen barrières voor 

TODS geïdentificeerd worden in 

relatie tot de belanghebbenden? 

Is er sprake van een vicieuze 

cirkel? 

• Wat zijn de institutionele 

prikkels die kunnen leiden tot 

een virtuoze cirkel?

• Wat zijn de noodzakelijke 

voorwaarden van institutionele 

veranderingen naar een meer 

gunstige context voor TODS? 

Deze overwegingen zich richting 

de domeinen van het leren 

en ‘policy transfer’ binnen de 

planningsliteratuur. 

Het identificeren van mogelijke 

lessen en oplossingen in andere 

contexten die met vergelijkbare 

barrières hebben gekampt is 

interessant. 

Aansluitend bij planningsliteratuur 

en aanverwante disciplines over 

leren en ‘policy transfer’, is er 

daarom in dit onderzoek gekeken 

naar leer- en innovatie aspecten 

voor institutionele verandering 

op zowel individueel als collectief 

niveau.
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VICIEUZE EN VIRTUOZE CIRKELS

De onderzoeksopzet is 

gestructureerd rond het Kolb & Fry 

‘experiential learning model’. Dit 

model weerspiegelt het heuristische 

proces waarin het observeren en 

reflecteren van concrete ervaringen 

leidt tot de vorming van abstracte 

concepten die kunnen worden 

getest in een nieuwe situatie. 

Dit leidt dan tot nieuwe concrete 

ervaringen waarop vervolgens 

geobserveerd en gereflecteerd 

kan worden. Dit is ook toepasbaar 

op de planningspraktijk. De 

onderzoeksproposities zijn 

geoperationaliseerd in een 

benadering waarin empirische 

data zijn gebruikt om de volgende 

processen, rollen en relaties te 

ontdekken.

Vicieuze cirkel

Hier voor is een methode voor 

het identificeren van formele en 

informele barrières in een TODS 

ongunstig klimaat ontwikkeld. 

Het betrof een vier-stappen 

aanpak waarin een combinatie van 

zowel deductieve als inductieve 

onderzoeksmethoden werden 

gebruikt om kwalitatieve gegevens 

te verzamelen. Nederland diende als 

‘hypothesis generating’ case. 

De vier stappen waren: een 

literatuurstudie, beleidsanalyse, 

interviews en focusgroepen. De 

bevindingen hebben geleid tot 

het identificeren van en het beter 

begrijpen van barrières voor TODS 

in Nederland. 

Dit heeft geresulteerd in een 

hypothese dat het mogelijk is om uit 

een vicieuze cirkel te komen door 

de bestaande barrières te slechten 

via prikkels. De systematische 

methodiek van identificeren van 

barrières vanuit de perspectieven 

van belanghebbenden is ook 

interessant voor andere steden 

en regio’s op zoek naar TODS-

implementatie.

Virtuoze cirkel

De aanwezigheid van een 

virtuoze cirkel gevormd door het 

invoeren van zowel formele als 

informele prikkels om barrières 

te overwinnen is aangetroffen in 

drie ‘theory-confirming’ cases: 

de metropoolregio’s van Perth, 

Portland en Vancouver. De cases 

waren geselecteerd op basis van 

hun expliciete succesvolle TODS-

implementatie, na het slechten 

van vergelijkbare barrières als in 

Nederland. 

De case-selectie vond plaats op basis 

van een literatuurstudie. Succesvol 

hield in dat in de metropolitane 

regio’s de mobiliteitspatronen meer 

‘transit’ georiënteerd moesten 

zijn geworden en de stedelijke 

ontwikkeling meer compact als 

gevolg van de expliciete invoering 

van prikkels voor TODS. 
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De empirische bevindingen 

zijn gedaan om basis van 

literatuurstudie en beleidsanalyse, 

semigestructureerde interviews en 

een tijdlijn-reconstructie van de 

TODS-gerelateerde gebeurtenissen, 

plannen, programma’s, beleid en 

organisatiestructuren.

Institutionele verandering

De noodzakelijke condities voor 

institutionele veranderingen 

tijdens de overgang naar een 

virtuoze cirkel zijn ontdekt door 

de veranderingsprocessen in vier 

cases (de metropoolregio’s van 

Perth, Portland, Vancouver en 

Kopenhagen) te reconstrueren. 

Vanuit de theorie is een model 

gemaakt waarin het proces van 

institutionele verandering voor 

TODS is weergegeven. Verandering 

wordt daarin gekenmerkt door de 

elementen van de ‘critical phases’, 

als gevolg van katalysatoren die 

reacties en effecten veroorzaken. 

Vervolgens is dit model aan de 

hand van het verzamelde materiaal 

getoetst, en verfijnd. 

Leren en institutionele innovatie

De abstracte begrippen van leren 

en institutionele innovatie zijn 

aangescherpt met behulp van 

bestaande literatuur. Dit is in een 

conceptueel model samengebracht. 

De relatie van beide begrippen tot 

institutionele verandering is hierin 

ook aangeduid. 

De begrippen zijn verder verfijnd 

met de empirische gegevens uit de 

bovenstaande vier cases. Patronen 

van leren en markers van innovatie 

zijn waargenomen in elk van de 

vier cases. Uit deze vergelijkende 

analyse volgde dat het theoretische 

model klopte. Daarnaast volgde 

uit de analyse dat er in de cases 

sprake is van zowel collectieve als 

individuele ‘absorptive capacity’.

De bovenstaande onderzoeksopzet 

en methoden hebben bijgedragen 

aan het definiëren en begrijpen van 

barrières, incentives, noodzakelijke 

voorwaarden voor verandering, en 

patronen van leren en markers van 

innovatie, allemaal in relatie tot het 

implementeren van TODS. 

De bevindingen zijn echter ook 

voor andere planningsprocessen 

interessant en relevant. De 

combinatie van conceptuele 

modellen en theoretisch kaders die 

zijn onderzocht en verfijnd tezamen 

met de systematische manier 

waarop de verschillende case studies 

zijn onderzocht, zonder de context 

of de perceptie van actoren uit het 

oog te verliezen, blijkt een goede 

manier om tot nieuwe inzichten 

voor zowel de planologische praktijk 

als wetenschap te komen. Op deze 

manier kan en is bijgedragen aan 

het huidige debat. 

De laatste stap van de 

onderzoeksaanpak betrof het 

genereren van inzichten voor 

mogelijke toepassing van de 

bevindingen binnen de Nederlandse 

praktijk. 
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Hiervoor zijn verschillende 

focusgroepdiscussies over de 

toepasbaarheid van de prikkels 

vanuit de buitenlandse cases 

gehouden met actoren uit de 

Nederlandse praktijk. 

Er zijn gedachtenexperimenten 

in een groepsproces gedaan. De 

aanwezigen is gevraagd om zich 

op de barrières binnen hun eigen 

context te richten en vandaar te 

discussiëren over de mogelijke 

toepasbaarheid van de prikkels 

zoals die uit het onderzoek naar 

voren waren gekomen. Bij dit 

deel van het onderzoek is ook het 

leervermogen van de participanten 

uit de praktijk onderzocht en is hun 

gevraagd naar hun achtergrond 

en professionele ervaringen. 

Deze discussies waren een eerste 

poging om de ‘experiential learning 

cycle’ te voltooien door gevormde 

abstracte concepten te testen in 

nieuwe situaties.

HOE MOETEN WE TOD 

IMPLEMENTEREN?

Dit onderzoek is opgezet door een 

onderzoeksconsortium met zowel 

praktijkpartijen als wetenschappers. 

De uitwisseling van kennis tussen 

beide velden is voortdurend 

gefaciliteerd en aangemoedigd. 

De toepasbaarheid van deze 

onderzoeksbevindingen voor zowel 

politici als beleidsmedewerkers van 

het grootste belang. 

De praktijk houdt zich bezig met 

normatieve doelstelling zoals het 

verbeteren van de gebouwde 

omgeving. De onderstaande 

bevindingen zijn dan ook afgestemd 

op toepassing in de praktijk waarin 

naar een virtuoze cirkel voor TODS-

implementatie is gezocht.

Barrières

Formele en informele barrières 

versterken elkaar en dat leidt tot 

een vicieuze cirkel. In Nederland 

zijn de geïdentificeerde formele 

barrières: de complexiteit in wetten 

en regelgeving en versnippering 

van de bestuurlijke taken, wat 

leidt tot onduidelijkheid in rollen 

en verantwoordelijkheden. De 

geïdentificeerde informele barrières 

zijn: onverschilligheid over openbaar 

vervoer in beleid, een gebrek 

aan urgentie en ontoereikende 

kennisuitwisseling tussen 

belanghebbenden. 

Het ontbreken van financiële 

middelen werd ook gezien als een 

cruciale barrière. Dit blijkt ook uit 

de literatuur. Echter, de bevindingen 

suggereren dat deze barrière enkel 

een symptoom is van andere 

formele en informele barrières zoals 

imperfecties in het beleidssysteem 

en een impliciete voorkeur voor 

infrastructuur in wegen. Het is 

belangrijk de barrières goed te 

kennen, om zo ook naar de juiste 

oplossingen te zoeken. 
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Prikkels

Een positieve relatie tussen 

formele en informele prikkels 

wijst op een virtuoze cirkel. Dit is 

bewezen in de metropoolregio’s 

van Perth, Portland en Vancouver. 

Uit de bevindingen is gebleken 

dat de volgende combinaties van 

prikkels veel voorkomen. Deze 

combinaties van prikkels zijn: 

juridisch-financieel, juridisch-

sociaal-cultureel, financieel-sociaal-

cultureel en juridisch-financieel-

sociaal-cultureel. De rol van 

informele prikkels is momenteel erg 

onderbelicht. Een menukaart met 

mogelijke opties voor prikkels die 

ook in Nederland zouden kunnen is 

aangeboden aan de praktijk.

Noodzakelijke voorwaarden voor 
verandering

Processen van verandering worden 

gekenmerkt door elementen van 

‘critical phases’ van katalysatoren, 

reacties en effecten. Tijd is een 

belangrijke factor die vaak wordt 

verwaarloosd bij het analyseren 

institutionele verandering. Zeker 

binnen de ruimtelijke ordening duurt 

verandering lang; processen hebben 

tijd nodig. De verzamelde krachten 

van verschillende reacties op en 

effecten van en katalysator voor 

verandering bepalen de richting 

van verandering. Uit het onderzoek 

blijkt dat het mogelijk is om met een 

bestaand ontwikkelingstraject dat 

ongunstig is voor TODS te breken 

en in te gaan zetten op een meer 

bevorderlijke institutionele context 

voor TODS. 

Het omgekeerde kan echter ook. 

Het advies aan de praktijk is om 

zich meer bewust te zijn van de 

dynamische veranderingen van 

maatschappelijke trends en politieke 

richtingen om zodoende eventuele 

kansen goed te benutten. Verder 

moet de rol van sleutelfiguren 

en organisaties niet worden 

onderschat. Dialoog over TODS 

kan meer gefaciliteerd worden, 

waar het zoeken naar consensus in 

belangrijke kennisnetwerken en met 

hun deelnemers kan helpen.

Patronen van leren en markers van 
innovatie

Leren en innovatie zijn nauw 

gekoppeld aan institutionele 

verandering. In dit onderzoek 

is deze relatie voor TODS 

implementatie bewezen door het 

vinden van patronen van leren en 

markers van innovatie. Bevindingen 

uit de cases hebben laten zien 

dat deze patronen en markers de 

individuele en collectieve acties zijn 

die leiden tot bewuste en positieve 

veranderingen. Dit gebeurt door 

middel van het faciliteren van 

nieuwe praktijken en betekenissen 

en het creëren en/of verbeteren van 

kennis in bestaande en/of nieuwe 

sociale- en kennisnetwerken. 

‘Absorptive capacity’ bleek een 

belangrijke voorwaarde voor het 

proces van leren en innoveren te 

zijn binnen de cases. 
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Een belangrijk conclusie van dit 

onderzoek is dat het in stand 

houden van verbindingen tussen de 

praktijk en de academische wereld 

een belangrijke eerste stap is 

hiervoor. Daarnaast moet er worden 

ingezet op samenhang tussen 

overtuigingen, perspectieven en 

ervaringen op zowel individueel 

als collectief niveau. Het is ook 

belangrijk dat beleidsmedewerkers 

en de politiek – maar ook de 

wetenschap – bereid moeten zijn 

om te leren om tot innovatie kunnen 

komen.

VOLGENDE STAPPEN

Zoals gezegd is het implementeren 

van TODS een proces van jaren 

en geen eenmalige handeling. De 

doorlooptijd van dit onderzoek 

is te kort om daadwerkelijk te 

experimenteren met de lessen uit 

het buitenland. Met de gedachte-

experimenten en de reflectie vanuit 

de praktijk is een eerste – geringe 

– stap gezet. 

Hieruit volgde dat er verschillen 

zijn tussen de professionele 

achtergrond, ervaringen en 

houdingen van de Nederlandse 

praktijk en die in de buitenlandse 

praktijk. In het buitenland waren er 

bijvoorbeeld veel meer planologen 

betrokken. 

Er bleek ook weerstand te zijn tegen 

het leren van buitenlandse cases. 

Desondanks waren de deelnemers 

aan de focusgropen wel in staat 

om de ‘thought experiments’ af te 

ronden. 

Er bleek wel dat de selectie en 

het aanpassen van prikkels om 

deze vervolgens – in gedachten 

- toe te passen op hun eigen 

context, gekleurd werden door 

de perceptie en ervaringen van de 

individuele deelnemers binnen de 

groepsomgeving. Dit vraagt om 

meer onderzoek naar het effect van 

emoties en het subjectieve opnemen 

van kennis in vervolgonderzoek.

 

De volledige impact van het testen 

van concepten in nieuwe situaties 

kan alleen worden bereikt met een 

ex-post evaluatie. Deze evaluatie 

zou door externe partijen uitgevoerd 

kunnen worden nadat de TODS zijn 

gerealiseerd (misschien na 15-25 

jaren). 

In elk geval heeft dit onderzoek 

aangetoond dat praktijk-

wetenschappelijk interactie via 

‘action research’ zeer waardevol is 

(voor zowel praktijk als wetenschap) 

en dus zeker aangemoedigd moet 

worden.
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