






Hoe bereikbaar is Schiphol straks?

De weg naat de startbaan

Een tuseede nationa-

le luchthaoen zou

uitkontst hunnen

bieden, als de gren-

zen aan de groei oan

de luchtoaart moeten

usorden oerlegd.

Maar als zo'n nieuuse

luchthaoen er hontt,

dan rnag dat niet ten koste gaan oan het

functioneren oan het huidige Schiphol. De

directie oan Schiphol oroeg zich bijooorbeeld

af utat de locatieheuze oant een tuseede lucht-

haoen zou betekenen ooor de bereihbaarheid

ztan Schiphol per auto en openbaar nerooer.

AanTNO Inro werd geztraagd te analyseren

usat die oerkeersgeoolgen zouden zijn.

De Schiphol-directie wilde de consequenties van

drie alternatieve locaties voor een tweede luchtha-
ven onderzocht hebben. De eerste locatie is geba-

seerd op het principe van de zogeheten tandem-
luchthaven: een tweede luchthaven in de

Markerwaard. De tweede mogelijkheid is een lucht-
haven voor charters en vracht op de Maasvlakte: de

overloop- of overflow-luchthaven. Ten slotte is er

een terminal-op-afstand denkbaar, langs de kust van

IJmuiden - de remote-oplossing. De vraag was nu

dus: wat zifn de bereikbaarheidsgevolgen voor
Schiphol van elk van die keuzes. Elke nieuwe lucht-
haven trekt immers ook verkeer aan: reizigers,

vrachtverkeer voor luchttransport, maar ook het
personen- en vrachwerkeer dat voortkomt uit de

luchthavengebonden bedrijvigheid. Bij de analyse

kon worden gerekend met de nieuwe wegen die er

over viiftien jaar in ieder geval zullen zijn.
Daarnaast werd het openbaar vervoer geacht 50%

van het luchthavengerichte vervoer te zullen veÍzor-
gen - het streefcijfer van Schiphol.

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen
van belang

Een dergelifk onderzoek vraagt om meer dan een

reeks rekensommen. Allereerst keken de adviseurs
vanTNO Inro naar de ruimteliike en economische
gevolgen van de verschillende varianten. Zo bleek

de tandem-variant, de Markerwaard, een aantrekke-

lijke vestigingsplaats voor bedrijven te kunnen ople-

veren, en wellicht zelfs voor een groot aantal bedrij-
ven die eigenlijk niet aan een luchthaven gebonden

zijn. Om rekening te kunnen houden met de ver-

keerskundige gevolgen van dat soort verhuisbewe-
gingen werd daarom een extra variant ('Tandem +')
opgenomen. Ook moesten de gevolgen worden
meegewogen van de verschillende overige relevante,

autonome ontwikkelingen in de Randstad. Alle ver-

schillende aannamen werden tot een samenhangend

beeld gevormd van de ruimtelijke, infrastructurele
en vervoersvraag. De bereikbaarheid van Schiphol
kon vervolgens worden afgeleid uit de vergelijking
tussen de berekende intensiteiten en de (straks)

beschikbare capaciteit van wegen en openbaar ver-

voer.

Kleine verschillen, grote gevolgen

De uitgevoerde berekeningen lieten vervolgens zien

dat de verschillende luchthavenlocaties maar een

relatief kleine verandering teweegbrengen in de

wegen rondom Schiphol - althans in aantallen voer-

tuigen gerekend. Die kleine toename kan op bepaal-

de wegvakken niettemin grote gevolgen hebben: de



IJn-ruidense'remote'-variant zorgt ervour dat de

capaciteit van het wcgcnnet juist lvorclt bcrcikt, of
zells overschrcdcn. De grootste problemen ontstaan
claarbij op de 49, de A10 (Noord) en de A4. De
Markerr.r,aard'tandem'-oplossing bleek iuist voor
cen geringe n-raar belangrijke vcrlicl-rting te zorgen,
met name op clc 44. Zeker bij de 'rcmote'-varianr
bleken daarnaast de openbaarnervoervoorzieningen

ontoercikcnrl.

()pkrssingen

Om aan c-le voorziene problemen l-ret hoofd te bic-
den, steldcn de onderzoekers verschillende soorten
oplossingcn voor. Uitbreiding van de u'egcapaciteir
ligt voor dc hand. Voor het openbaar vervocr lijkt
doortrckking van de Noord-Zuid lijn in ieder geval

noodzakelijk. Maar ook doelgroepenstroken voor
luchthavengebonden verkecr zijn goed denkbaar, of
ccn verdere spreiding van de vervoersvraag over de

dag, bijvoorbeeld door Í'lcxw.erk. Op dic manier
kunncn verscl-reidene lokale en regionale oplossin-
gen bijdragcn aan een kwestie van nationaal - en

zelfs grensoverscl'rrijder-rd - belang.

De bereikbaarheid van Schiphol bliikt onverwacht gevoelig

voor de precieze locatie van een mogelijke tweede nationa-

le luchthaven, Al levert die weinig extra veÍkeer op, door

de bestaande drukte kan toch juist verschil ziin tussen wel

en qeen Íiles.

De wegen rond Schiphol in 2015
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Hilversum economisch tegen het licht gehouden

Van oude bioscoop tot
multimedi a-cluster

In het rustige industriestadje Hiloersutn stond in

1918 een bioscoop leeg. Dat leeh de Nederlandsche

Seintoestellen Fabriek utel een rnooie pleh aoor de

productie zsan radio-onderdelen, Een Paar iaar

later besloot de directie bij t»ijze aan reclanne

zsanal het fabrieksterrein ft.et radio-uitzendingen

te gaan experintenteren, De rest is, zoals dat heet,

geschiedenis. Zo'n gelukkig toezsal in het aerleden

is prettig, tnaar de econornische toekornst ztan

Hilztersutn ntag t atuurlijk niet oan zulke onzekere

fac t o r en afh an g e n, ain dt h e t g e rn e e n t e b e s tu ur.

Daarom aerzsaardigde

TNO Inro een econo-

tnisch rapport zsoor de

gerteente, en oerkende

ook de toekontstttr.oge -

lijkheden aan de oPko-

rnende rnultirnedia-

concentratie.

Hilversum heeft een unieke economische positie, als

omroephart van Nederland. Maar wat zíjrt de per-

spectieven? Om het antwoord te vinden vergeleken

de economen van TNO Inro Hilversum met zes

andere middelgrote Randstedelijke steden en 31

overige gemeenten. Hilversum kon op die manier

schoolcijfers scoren van 3 tot 10, aftrankeliik van de

positie die de gemeente temidden van ziin collega-

gemeenten inneemt. De cijferlijst geeft in een oog-

opslag een scherp profiel van het Hilversum van

verleden, heden en toekomst.

Ciiferliist
Zo werd het vestigingsklimaat van Hilversum beoor-

deeld, en veel elementen hiervan kregen hoge pun-

ten. Via modelberekeningen konden ook de groeipo-

tenties van Hilversum tot 2015 worden gekwantiÍi-

ceerd. Daaruit bleek dat er sterke groeikansen ziin

voor de media-sector, maar ook voor kennisdiensten

en distributie-activiteiten. De algemene conclusie

van het economisch rapport: de afgelopen 25 iaar
bleven de prestaties wat achter, maar voor de huidi-
ge kwaliteiten en de groeipotenties krijgt Hilversum

een behoorlijk rapport. Hilversum kan goed door

naar de volgende eeuw. De cijferliist is voor het

gemeentebestuur een handzaam instrument voor

beleidskeuze. Bijvoorbeeld: in de huidige productie-

structuur van Hilversum krijgt de media-sector een

10, maar de mate van diversificatie komt uit op een

schamele 4. En dat is een duideliik en gefundeerd

signaal: het gemeentebestuur moet nu besluiten of
Hilversum vooral op de mediasector bliift vertrou-

wen om de groei van Hilversum te dragen, of dat er

een bredere basis moet worden gezocht voor de

economie.

Multimedia-cluster
Intussen ontstaat in het kielzog van televisie en

radio in Hilversum een concentratie van multime-
dia-bedriiven. Het zijn bedriiven die dankzij digitale

technologie de nieuwe markten van interactieve

informatie-overdracht ontginnen: cd-rom, internet,

etc. In samenwerking met TNO Studiecentrum voor

Technologie en Beleid verkende TNO Inro de

levensvatbaarheid van dit zogeheten multimedia-

cluster in en rond Hilversum - en de ruimteliike
voorwaarden die daarbii horen. Dat gebeurde in een

afzonderlijke ruimtelijk-economische studie. De

belangrijkste uitkomsten van de verkenning:

Hilversum is momenteel een broedplaats voor deze



sector, maar de gemeente hoeft nog geen rekening

te houden met een grote extra ruimtebehoefte.

Ttrrbulent
TNO liet de gemeente weten dat een nieuw bedrijfs-
terrein vooralsnog niet nodig is om de multimedia-
cluster te ondersteunen. De ontwikkelingen in deze

jonge bedriffstak zijn namelijk nog te turbulent om

er vèrstrekkende ruimtelijke besluiten op te baseren.

Daarnaast is de ruimtebehoefte beperkt omdat som-

mige multimediabedrijven letterlijk de plaats in
kunnen nemen van andere ondernemingen, zoals

grafische bedrijven. En voor bepaalde bedriiven is

er bovendien weinig noodzaak om juist in
Hilversum te blijven. Maar, zo benadrukken de

planologen, gezien de snelle veranderingen in de

multimediale wereld is een hernieuwd onderzoek
kort na de eeuwwisseling geen overbodige luxe.
\tr?ant wie weet zit er in de multimedia-cluster wel

een onderneming die net zo grensverleggend is als

die Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, tachtig
jaar geleden.

Hilversum heeÍt behoorliike groeiperspectieven, nog altiid

vooral dankzii de omroep. Ook de nièuwe multimedia-sector

zal zich nog ontwikkelen, maar daar hoeÍt de gemèenle niel

direcl nieuwe bedriiÍsterreinen voor in te richlen.

Deelrapport vestigingsklimaat Hilversum

rapportciiÍer

Nationale ligging

Ligging t.o.v. Europese economische zwaarlepuntèn

A g g lo me ratie-eíÍecten

Verwachte toename van het aantal inwoners tot 2015

verwachte toename van dè potentiële beroepsbevolking

tot 201 5

Ligging aan het wegennel

lntensiteil ruimtegebruik

Kwaliteit van het arbeidsaanbod



Dubbel zoveel werkruimte
nodig in de Randstad?

TNO lnro verkent de economie van 2030

Ook als de econorttie absoluut niet rneezit,

zijn er in 2030 in de Randstad nog altijd 20%o

?tteer arbeidsplaatsen dan nu. Maar het kan

ook zijn dat de econortie oeel gunstiger oer-

loopt. En als iedere userknerner dan ooh nog

gerniddeld tneer oierhante nteters nodig zou

hebben, dan is het benodigde ruinttebeslag

Verfiind instrurnent
Speciaal voor dit soort prognoses is het zogeheten

opera-model ontworpen, dat TNO Inro al eerder in
het iaar presenteerde. Dit model voorspelt de eco-

nomische ontwikkeling van een bepaald gebied voor
de middellange of lange termiin. Het opera-model

kan ook voor kleine gebieden worden toegepast:

zelfs tot op het niveau van een gemeente. Het
model maakt daarbij tevens onderscheid naar eco-

nomische sector (industrie, distributie, kennisdien-

sten en verzorgende diensten), en daarbinnen naar

44 verschillende bedrijfsklassen. Daarmee is het een

verfijnd instrument voor economische voorspellin-
gen.

Ruimtemeter toont ruimtebeslag
Bovendien kan met het model nu ook het toekom-
stige ruimtebeslag van economische functies wor-
den geraamd, met de ingebouwde Ruimtemeter.
Van de verschillende bedrijfsklassen is daartoe vast-
gesteld wat het gemiddelde ruimtebeslag is per

arbeidsplaats. Gecombineerd met de andere econo-

mische gegevens kan zo de totale ruimteconsumptie
worden berekend. Om de Randstad-economie voor
2030 te kunnen begroten, zijn in het model de drie
meest actuele nationale langetermijnscenario's van

het Centraal Planbureau ingevoerd. Dat zijn
'Divided Europe' (met een achterblijvende econo-

mische groei),'European Coordination' (verdubbe-

ling van de nationale productie) en 'Global
Competition' (nog sterkere economische groei).

Resultaten
De resultaten van de modelstudie zijn veelvoudig.

Voor ieder Randstedelijk deelgebied (van Groot
Riinmond tot de Kop van Noord-Holland) is nu
per scenario en per bedriifssector te zien wat er ver-

wacht mag worden. Binnen de Randstad zifn er op

die manier flinke regionale verschillen waar te

nemen. En om iets anders te noemen: het zal weini-

ooor bedrijfsactizsi-

teiten in de

Randstad rtteer dan

tanee keer zo groot

als nu.Voor ruitnte-

lijke planners kun-

nen zulke gegeoens

letterlijh oan grens-

bepalend belang

zijn.

Een overheid die op lange termijn wil kunnen plan-

nen, moet inzicht hebben in toekomstige ontwikke-
lingen. Wat gebeurt er met de economie?'§(/'elke

soort bedrijvigheid zal zich op welke locatie gaan

vestigen? En hoeveel ruimte is er voor die verwachte

bedrijvigheid nodig? Zo wilden het Randstadoverleg

Ruimtelijke Ordening en de provincie Noord-
Holland weten hoe het aantal arbeidsplaatsen in de

Randstad zich tot 2030 ontwikkelt, en wat het

ruimtebeslag ervan zal zijn. Afgelopen jaar vroegen

zij aanTNO Inro om dit te onderzoeken.



gen verbazen dat in het algemeen het belang van

industrie verder af zal nemen, in de Randstad nog

hct sterkst. De groei in de andere sectoren maakt

dat echter meer dan goed.

Varianten in ruirnte per werknerner
Allerlei technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen zouden overigens het ruimtegebruik per

werknemer kunnen beïnvloeden - denk alleen al aan

telewerken. Die onzekerheid rvordt in de

Ruimtemeter opgevangen door een lage, een hoge

en twee middenvarianten te hanteren. Alleen al die

varianten blijken over een periode van 30 jaar een

enorm verschil tussen benodigde extra bedrijfsruim-
te te kunnen betekenen - soms zelfs het verschil tus-

sen niets of dubbel. En dat betekent het verschil

tussen consolideren of drastisch de ruimtelijke
grenzen verleggen.

Het ruimtebeslag van de industrie in de lJmond - nu no9

zo'n 800 ha - zal in de komende dertig jaar draslisch arne-

men, en dus beschikbaar komen voor andre activileilen,

Dit soort prognoses is met steeds grotere detaillering te

maken.

Ontwi kkeling arbeidsplaatsen

Totale bedriivigheid

'European Coordinal

2030, bij het scenario

t""/,

\J./
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Minder dan 129.1

129.í tot 135.2

135.2 tot 148.6

Meer dan 148-6



Verlegde grenzeÍt van Nederland

NRC Handelsblad tekende
'Het Nederland van Wim Kok':
zo ziet Nederland eÍ in 2010

uit als de voorgenomen
ruimtelijke en

verkeers p roiecten
gereed zijn.
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ln de nieuwjaarskaart 1998

(zie ook de omslag-Íoto) toonde
TNO lnro hoe de bevolkingsdichtheid
de laatste decennia veranderde.
Deze kaartjes kijken vooruit
naar de verwachte veranderingen
in de bevolkingsdichtheid in

2002 en 2006.

Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Iil

II

II

II



lnformatiesystemen helpen Europees transportbeleid

De grensoverschriidende
mogelii kheden van
telematica
De chauffeur schqkelt z'n autotelefoon op

stand-by en zet de zutare truck in beuseging.

Het laden heeft ezten geduurd, ?ttaar nu kan

hij eindelijh het haztengebied zsan Marseille

achter zich laten. De boordcomputer tsaar-

schuant hern: "Attentie:file op de 451 bij St.

Antoine. Alternatiezte route - ooer 500 rneter

rechtsaf." Zijn baas in Hoogrnade hniht

intussen teoreden als hij op de display ziet

welke activiteiten zij kan ondernemen om die kan-

sen te benutten. TNO Inro neemt deel in een

internationaal consortium dat die mogelijkheden in
kaart brengt. Dat gebeurt in het projectTransport
Information Systems Policy, kortwegTransinpol.

Oudenriin en Stockholm
In het projectTransinpol worden de verschillende

beleidswensen van de Europese Commissie naast de

nieuwe technische mogelijkheden gelegd. Ook

wordt de vraag beantwoord hoe de veelheid van

beschikbare systemen op elkaar kunnen worden

aangesloten. Zodat bijvoorbeeld een Nederlandse

boordcomputer niet alleen feilloos reageert op files

bij Oudenrijn, maar ook op files bij Marseille of
Stockholm.

Sleutelrol
Eén van de belangrijke beleidsdoelen van de

Europese Commissie is dat de doelmatigheid van

het transportsysteem moet worden verbeterd.

Daarbii kan nieuwe technologie inderdaad helpen.

Maar hoe zinvol innovaties ook kunnen zijn, indivi-
duele transportondernemers durven als gevolg van

de harde concurrentie weinig risico te lopen bii de

toepassing van nieuwe technologie. Vant wie wil er

met systeem A blijven zitten als straks systeem B de

norm blijkt te worden? Of als eerste in een kostbaar

systeem investeren dat pas geld opbrengt als ieder-

een meedoet? De Europese overheid speelt dan een

sleutelrol, zij kan in zulke gevallen de patstelling

doorbreken en ertoe bijdragen dat nuttige innova-

ties op grote schaal ingevoerd worden.

Milieu
Niet alleen moet de doelmatigheid van transport

worden vergroot, de Europese Commissie wil ook

milieuvriendelijke vervoerswijzen bevorderen, zoals

de binnenvaart. Ook daar kan informatietechnologie

aan bijdragen. Transinpol wijst bijvoorbeeld op een

dat de orachtauto

rijdt. Strahs zal hij

de chauffeur nog

eoen een e-ntailtje

sturen, anant er is

een extra aflezter-

adres bij gehornen.

Informatietechnologie
kan het dageliikse werk in
de transportsector op vele

manieren verbeteren,

voor uansporteurs, binnenvaartschippers,

chauffeurs. Maar ook de Europese overheid kan

profijt hebben van technologische vernieuwing, veel

doelstellingen van het internationale transportbeleid
zullen dankzij telematica gemakkelijker kunnen
worden bereikt. Alleen heeft de Europese

Commissie momenteel nog te weinig zicht op de

kansen die de nieuwe technologie biedt. Daarom
heeft zij opdracht gegeven om te inventariseren wat

er aan innovatieve systemen beschikbaar is, hoe de

Commissie die kan aanwenden voor haar beleid, en
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recent initiatief van transporteurs. Die werken aan

een geavanceerd centraal informatiepunt dat conti-
nu vaststelt aan welke havenkades er containers op

vervoer liggen te wachten, en welke route het bin-
nenvaartschip moet volgen om die verschillende

containers achtereenvolgens op te pikken. Als

Europa zo'n initiatief ondersteunt, dan kan dat hel-
pen de beschikbare vrachtcapaciteit optimaal in te
zetten.

Autobahn-vignet
Ook al loopt het projectTransinpol nog volop, het

is inmiddels wel duidelijk dat de nieuwe technolo-
gieën grote bijdragen kunnen leveren om de doel-

stellingen van grensoverschrijdend beleid inderdaad

te bereiken. Zo krijgen de verschillende betalings-

systemen speciale aandacht inTransinpol, omdat
die een belangriike rol kunnen spelen in het regule-

ren van de mobiliteit. Als er bijvoorbeeld Europese

afspraken komen over rekeningrijden voor vracht-
verkeer, dan kan afgestemde telematica ervoor zor-
gen dat de péage geen vertraging oplevert, en dat

afzonderlijke Autobahn-vignetten uit de wereld zijn.
Een elektronisch vraag-en-antwoord-sysleem zou

dan voor feilloze registratie en betaling kunnen
zorgen.

Kortom, telematica biedt vele mogelijkheden aan de

transportwereld. Het is nu zaak de beleidsmakers

het benodigde inzicht te bieden. Eind 1998 moet

Satellielnavigatie, planning op aÍstand, mobiele communi-

catie: de moderne internalionale transporteur kan goed

gebruik maken van allerlei nieuwe technologieën.

De Europese overheid laat onderzoeken hoe die middelen

kunnen worden gebruikl voor het internationale transport-

beleid.

het projectTransinpol afgerond zijn. Dan kan de

Europese Commissie bepalen hoe informatiesyste-
men kunnen worden ingezet in het grensover-

schrijdende transportbeleid.

Schematische weergave elektronisch betalen
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Projecten en publicaties
Overzicht van projecten van de

Directie

Blom, J.A.
Presentatie aoor de Statencommissie aoor

Ruimte lij k e Orde n ing e n Vol hs h ui sae sti ng,

Verkeer enVeraoer en Economische

Aangelegenheden (SC RVE) inzake Verkeer

en Milieu.
In opdracht van de Provincie Zuid-
Holland, Den Haag, januari 1997.

Blom, J.A.
Presentatie inzake aspecten aan Regionale

Ontwikkeling en Verheer aan het prcject

"Masterplan Zuid-as".
In opdracht van de Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Zuid, Amsterdam, ianuari 1997.

Blom, J.A.
Presentatie aoor Burgemeester en Vl'ethouders

inzake"Regionale Bereikbaarheid oan
Almere".
In opdracht van de Gemeente Almere,
Almere, lanuari 1997.

Blom, J.A.
Reflectie op de nota: "Naar de Nieuwe

Verkeerskaart aoor Den Haag".
In opdracht van de Gemeente Den Haag,
Den Haag, februari 1997.

Blom, J.A.
Presentatie ter gelegenheid aan de publieks-
presentatie aan "De Nieuwe Kaart aau

Nederland".
In opdracht van BNSÀIIROV Utrecht,
maart 1997.

Blom, J.A.
Deelname aan "Het Metopolitane Debat".
In opdracht van de Stichting Het
Metropolitane Debat, Amsterdam, iuni
1997.

Blom, J.A.
Bijdrage aan "Hílaersum 2015, mobiliteit,
oerkeer en oeraoer".

In opdracht van Heidemij Advies,
Hilversum, iuni 1997.

Blom, J.A.
Ronde t aJe lges pre h " O ntwi k ke li »gsai s ie

Noord-Holland 2030".
In opdracht van de Provincie Noord
Holland, Haarlem, september 1997.

Blom, J.A.
Deelname aan een "Expertmeeting oerkeer

en aerooer",
In opdracht van de Gemeente
's-Hertogenbosch,'s-Hertogenbosch,
september 1997.

Blom, J.A.
Gastspreker op het symposium "Kijk naar
economische kansen, kijk naar Almere".
In opdracht van de Gemeente Almere,
Almere, oktober 1997.

Blom, J.A.
Presentatie inzake de onderuerpen

"Regionale ontwikkeling en Verkeer en

Vertoer ooor het Bestuurlijk Plaqform

Zuidaleugel".
In opdracht van de Provincie Zuid-
Holland, Den Haag, oktober 1997.
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