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Samenvatting in het Nederlands 

De laatste eeuwen hebben grote verbeteringen in transporttechniek gebracht, die 

op hun beurt reizen steeds sneller en goedkoper hebben gemaakt. Om een 

metafoor van Waldo Tobler te herhalen, die technologische verbeteringen hebben 

er door steeds kortere reistijden niet alleen voor gezorgd dat de Aarde als het ware 

is gekrompen - maar ook dat zij is verrimpeld, door toenemende ongelijkheden 

tussen goed en slecht bereikbare plekken. Sommige plekken hebben immens 

geprofiteerd van de verminderde transport kosten die nieuwe transport 

infrastructuur heeft gebracht; terwijl andere plekken steeds verder achter blijven. 

Dit roept een aantal beleidsrelevante vragen op; bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen 

van de beschikbaarheid van steeds sneller vervoer, en steeds grotere verschillen in 

vervoersbeschikbaarheid, op de ruimtelijke ordening van onze maatschappij?  

Centraal in dit proefschrift staat het idee dat de mogelijkheid tot menselijke 

uitwisseling – ongeacht het soort uitwisseling - de belangrijkste drijfveer is van de 

ruimtelijke ordening van een maatschappij. Transport systemen beïnvloeden die 

ordening door bestemmingen over grotere afstanden bereikbaar te maken, en zo 

het aantal interactiemogelijkheden te verhogen. Als verbeteringen in een transport 

systeem het mogelijk maken dat vanuit een bepaalde plek meer mensen, klanten 

of banen kunnen worden bereikt, dan vertaald dat zich waarschijnlijk in een 

toenemende aantrekkelijkheid van die plek. Het is daarom te verwachten dat 

lange-afstands interactiemogelijkheden steeds nauwer verweven zijn met 

economische groei. Aan de andere kant, lange-afstands verkeer kan kostbaar zijn 

vanuit het perspectief van de gebruiker, de maatschappij of de omgeving, en 

daardoor zijn die lange-afstands interactiemogelijkheden waarschijnlijk geen 

perfect substituut voor interactiemogelijkheden in de nabije omgeving. Er bestaat 

een zekere spanning tussen lange-afstands en plaatselijke interactiemogelijkheden, 

terwijl beiden invloed uitoefenen op de ruimtelijke ordening van moderne 

maatschappijen.  

De kernvraag die wordt gesteld in dit proefschrift is “hoe beïnvloeden lange-

afstands interactiemogelijkheden en lokale interacties de verdeling van 

landgebruik en het beheer van dat landgebruik?” Er zijn een groot aantal vragen en 

gevolgen verbonden aan die kernvraag. Bijvoorbeeld, beïnvloeden 

interactiemogelijkheden echt lokale stadsvormen? Hoe wordt enige meting van de 

effecten van interactiemogelijkheden op landgebruikspatronen beïnvloedt door 

schaal en ruimtelijke resolutie? Is de beschikbaarheid van snelle 
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transportverbindingen niet zelf gedicteerd door de ruimtelijke organisatie van de 

maatschappij? Hoe nuttig zijn lokale interacties voor het bestaand stedelijk gebied? 

Hoe worden grensgebieden beïnvloedt door groter wordende 

interactiemogelijkheden? En kunnen publieke investeringen helpen met het 

verminderen van de ruimtelijke verschillen in interactiemogelijkheid? Deze vragen 

zijn bestudeerd in dit proefschrift met behulp van moderne data en geografische 

methodes. In de rest van deze samenvatting worden de resultaten van die 

afzonderlijke studies belicht. 

Interactiemogelijkheid en geografische schaal 

Het eerste deel van dit proefschrift behandeld het meten van 

interactiemogelijkheid als een variabele, en hoe de ruimtelijke resolutie van 

geanalyseerde data zich verhoudt tot mogelijk gevonden effecten van 

interactiemogelijkheid. Om interactiemogelijkheid te meten is een zogenaamde 

potentiele bereikbaarheidsmaat gebruikt. Die maat geeft in essentie aan hoeveel 

mogelijkheden er zijn tot interactie met ruimtelijk verspreide bronnen. De 

ruimtelijke spreiding van bronnen (vaak geoperationaliseerd als inwoners of 

banen) en de bereidheid om een zekere tijd of afstand te reizen zijn wel in deze 

maat verwerkt; terwijl concurrentie om de beperkte bronnen op een bestemming, 

of het feit dat mensen beperkt uit kunnen wisselen niet in de maat zijn verwerkt.  

Potentiele bereikbaarheid is een rekenkundig complexe maat, waarin de rekentaak 

exponentieel groeit met het aantal punten waarvoor de maat wordt berekend. Dit 

is problematisch als potentiele bereikbaarheid moet worden berekend op een zeer 

hoge resolutie, zoals nodig is voor ruimtelijke analyses van stedelijk landgebruik. 

Hoofdstuk 2 toont dat redelijk accurate schattingen van potentiele bereikbaarheid 

kunnen worden gehaald op zeer hoge ruimtelijke resoluties door gebruik te maken 

van de ruimtelijke geïnterpoleerde resultaten van een asymmetrische 

bereikbaarheidsberekening, die is geïntroduceerd in dat hoofdstuk. 

Een ander vraagstuk dat boven water komt bij het gebruiken van een potentiele 

bereikbaarheidsmaat om de ruimtelijke patronen van landgebruik te verklaren is 

dat het typisch weinig lokale variatie kent. Dat roept de vraag op of deze maat wel 

nuttig is bij het proberen verklaren van de aanwezigheid van stedelijk landgebruik, 

dat vaak een veel specifieker ruimtelijk patroon kent. Hoofdstuk 3 onderzoekt dit 

vraagstuk in de bredere context van het zogenaamde `Modifiable Areal Unit 

Problem’, een koppig probleem in de geografie dat er voor zorgt dat de resultaten 

van gangbare kwantitatieve analyse methodes in het algemeen variëren als de 
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geanalyseerde ruimtelijke eenheden een verschillende schaal of vorm hebben. Dit 

hoofdstuk concludeert dat potentiele bereikbaarheid een belangrijke rol speelt in 

stedelijke vorm ongeacht de geografische schaal waarmee de analyse is gedaan; 

dat variabelen die een belangrijke rol spelen in een lokale context additionele 

verklarende waarde hebben op een lokale schaal, maar hun relevantie voor 

stadsvorm verliezen op hogere schaalniveaus; en dat de effecten van het 

Modifiable Areal Unit Problem kunnen worden beperkt door gebruik van specifieke 

methoden om observaties te wegen, en door er voor te zorgen dat de groep 

verklarende variabelen bestaat uit factoren op alle potentieel relevante 

schaalniveaus. 

Het begrijpen van transport netwerk uitbreiding 

Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op het begrijpen en modelleren van 

de uitbreiding van transportnetwerken. De sleutelvraag hier is of de 

beschikbaarheid van snel transport zelf niet wordt gedicteerd door de ruimtelijke 

ordening van de maatschappij? De twee hoofdstukken in dit deel concentreren zich 

op de uitbreiding van het Nederlandse spoorwegnetwerk in de 19e eeuw. Deze 

hoofdstukken presenteren een methode om een keuzeset te genereren waarmee 

de drijvende krachten in netwerkuitbreiding geanalyseerd kunnen worden; en een 

model waarmee de uitbreiding van een transport netwerk kan worden gesimuleerd 

met verschillende economische uitgaansposities of verschillende publieke 

interventies. Een vinding die uit deze hoofdstukken gehaald kan worden betreft de 

belangrijke rol die historische bevolkingsdistributies hebben gehad op de 

ontwikkeling van het Nederlandse  spoorwegnetwerk. In het bijzonder in de 

vroegste fase van netwerk ontwikkeling hadden investeerders een consistente 

voorkeur voor investeringen in lijnen die, volgens een ruimtelijke interactie 

modelleringsbenadering, de additionele vervoersprestatie maximaliseerden. Een 

logisch gevolg daarvan is dat, ondanks hogere bouwkosten vanwege zwakke grond, 

de ontwikkeling van het spoorwegnetwerk is begonnen in het dichtstbevolkte 

westen van Nederland. Hetzelfde resultaat is steeds herhaald in alle scenario’s die 

zijn doorgerekend met het Transpor Link Scanner model dat is geïntroduceerd in 

dit proefschrift: in alle gesimuleerde alternatieve scenario’s begint de uitbreiding 

van het spoorwegnetwerk in dezelfde dichtbevolkte regio. 

Een aantal aanvullende vragen met betrekking tot de ontwikkeling van 

spoorwegnetwerken zijn ook onderzocht in dit deel van de dissertatie. Deze vragen 

betrekken zich op de algmene rol van netwerkeconomie in de uitbreiding van 

transportnetwerken, en in het bijzonder op de rol van publieke interventies in de 
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ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegnetwerk. Volgens de resultaten in 

Hoofdstuk 4 vielen de verschillende fases van de ontwikkeling van het Nederlandse 

spoorwegnet samen met wisselingen in de relatieve belangrijkheid van directe 

baten en netwerkbaten van toegevoegde lijnen. Deze resultaten laten ook zien dat 

directe baten en netwerk baten ruwweg samenvielen met aan de ene kant lijnen 

die de dichtheid van het netwerk vergrootten, en aan de andere kant lijnen die de 

diameter van het netwerk vergrootten. Hoofdstuk 4 suggereert bovendien dat het 

Nederlandse spoorwegnetwerk veel langer door is gegroeid dan wat economisch 

gezien verstandig lijkt. De lange doorgroei van het spoorwegnetwerk is 

waarschijnlijk aangespoord door verhitte concurrentie tussen private exploitanten 

en de Nederlandse staat, waarbij ook de laatstgenoemde partij zich gedroeg als 

een competitieve spoorwegexploitant. 

Een verkenning van de rol van lange-afstands en lokale interactiemogelijkheden in 

huidige beleidsdilemma’s 

Het derde deel van dit proefschrift behandelt huidige beleidsrelevante 

vraagstukken waarin het spel tussen lange-afstands transport, lokale interacties en 

stedelijk landgebruik een rol speelt. In Hoofdstuk 6 wordt het belang van lokale 

interacties voor steden onderzocht.  In dat hoofdstuk wordt bewijs gezocht voor 

een hypothese die eerst is gesteld door Jane Jacobs in haar invloedrijke boek “The 

death and life of great American cities”. Jane Jacobs stelde voor dat steden 

passend hoge activiteitsdichtheden en een fijnmazige mengeling van 

landgebruiken nodig hebben om afdoende reuring op straat te krijgen. Om haar 

ideeën te testen zijn de mogelijke effecten van lokale uitwisselingen tussen 

verschillende landgebruiken onderzocht. Mobiele telefoondata, opgenomen in 

Amsterdam, zijn gebruikt als een indicatie van activiteitspatronen, variërend in 

ruimte en tijd. De resultaten bevestigen dat de nabijheid van verschillende 

landgebruiken er voor kunnen zorgen dat de inwoners en bezoekers van een stad 

een ander activiteitspatroon aannemen en bijdragen aan levendigheid in het 

stedelijk gebied. Vervolgens zijn overlappen tussen activiteitspatronen en 

specifieke indicatoren van buurtsucces onderzocht. De resultaten van deze 

exercitie laten zien dat aantrekkelijk bevonden buurten samenvallen met gebieden 

met hogere activiteitdichtheden, waarbij die hogerere activiteitdichtheden 

bovendien voor een groter deel bestaan uit activiteiten buitenshuis. De resultaten 

laten ook zien dat thuisgebonden activiteiten overmatig aanwezig zijn in 

Amsterdams meest problematische buurten. De vondsten in dit hoofdstuk 

bevestigen de rol die stedelijke omgevingen met gemengd landgebruik spelen in 

het stadsleven, zoals is verondersteld door Jane Jacobs. Dit geeft aan dat zulke 
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omgevingen ongemeten sociale baten produceren. Het zou nodig kunnen zijn om 

rekening te houden met de potentiele sociale baten van dat soort stedelijke 

omgevingen – bijvoorbeeld bij het evalueren van de merites van 

ontwikkelingsinitiatieven die bijdragen aan segregatie van landgebruik en het 

verplaatsen van activiteiten naar de stadsrand. 

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van een onderzoek naar groei in 

grensoverschrijdende bereikbaarheid, en de relevantie van bereikbaarheid naar 

bestemmingen over de grens voor gemeentelijke bevolkingsgroei.. Het onderzoek 

concentreerde zich op de periode 1961 tot 2011 in een aantal West-Europese 

landen die in de meerderheid deel uitmaken van de Europese Unie. De resultaten 

van dit hoofdstuk tonen aan dat, vergeleken met alleen door bevolkingsspreiding 

gedreven binnen- en buitenlandse interactiemogelijkheden, in alle bestudeerde 

landen het Europese netwerk van hoofdwegen en snelwegen relatief meer 

bijdraagt aan buitenlandse dan aan binnenlandse interactiemogelijkheden. 

Toetreding tot de EU viel vaak samen met relatief grote groei in de bijdrage van het 

hoofdwegennet aan grensoverschijdende bereikbaarheid. Het meest opvallende 

voorbeeld van sterke groei in grensoverschrijdende bereikbaarheid is te vinden in 

Spanje en Portugal, na hun toetreding tot de EU in 1986. Ondanks de sterke 

vooruitgang in grensoverschrijdende bereikbaarheid en het slechten van veel 

barrières die grensoverschrijdende interacties bezwaarden, laten verdere 

resultaten in dit hoofdstuk zien dat interactiemogelijkheden over de grens veelal 

geen significante invloed hebben gehad op gemeentelijke bevolkingsgroei. Er valt 

te concluderen dat onderbenutting van interactiemogelijkheden over de grens 

waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het feit dat veel grensregio’s van West-

Europese landen achterblijven. Volgens de getoonde resultaten heeft historisch 

bezien alleen bereikbaarheid naar binnenlandse bestemmingen bijgedragen aan 

gemeentelijke groei. Vergeleken met bijvoorbeeld het effect van gemeentelijke 

bevolkingsdichtheden heeft binnenlandse bereikbaarheid maar een bescheiden rol 

gespeeld in die groei.  

Hoofdstuk 8 toont de resultaten van een modelstudie waarin, voor vier lidstaten 

van de Europese Unie, de effecten van investeringen in het wegnetwerken op 

ongelijkheden in bereikbaarheid zijn onderzocht. Daarbij is aangenomen dat de 

bevolking van de bestudeerde landen zich zal verplaatsen, deels als reactie op 

huidige en toekomstige niveaus van bereikbaarheid. Om mogelijke toekomstige 

bevolkingsverplaatsingen in kaart te brengen is dit werk uitgevoerd met behulp van 

het LUISA model dat is ontwikkeld door het Joint Research Centre van de Europese 

Commissie. Voor dit onderzoek zijn model resultaten berekend gegeven de huidige 
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staat; een situatie waarin wegen worden verbeterd maar de bevolking statisch is; 

een situatie waarin ook de bevolking veranderd en zich zonder veel beleidsmatige 

beperkingen kan vestigen; en een situatie waarin potentiele vestigingsplekken zijn 

beperkt door gefingeerd ruimtelijk beleid. In alle gevallen zorgt herverdeling van 

bevolking als gemodelleerd door het LUISA model ervoor dat een deel van de 

ongelijkheidsverminderende effecten van netwerk investeringen teniet worden 

gedaan door mensen die zich verplaatsen naar de belangrijkste stedelijke gebieden 

in het studiegebied. Desalniettemin hangt de mate waarin 

ongelijkheidsverminderingen teniet worden gedaan af van ruimtelijk beleid: als dat 

ruimtelijk beleid er in slaagt de verplaatsende bevolking gelijker te verdelen, kan 

dat de schade voor het nut van investeringen in wegen beperken. De resultaten 

van deze exercitie tonen, boven alles, het belang van coördinatie tussen ruimtelijk 

beleid en transport investeringen. Dit hoofdstuk beargumenteerd daarom dat 

ruimtelijke planning er toe doet voor de effectiviteit van transport investeringen, 

en dat een doorwrochte evaluatie van die investeringen er goed aan doet om 

rekening te houden met waarschijnlijke bevolkingsverplaatsingen.  

Discussie 

Al met al biedt deze dissertatie een aantal onderzoeken naar de verhoudingen 

tussen stedelijk landgebruik, lange-afstands en lokale interactiemogelijkheden. 

Veel van het gedane werk leidt tot beleidsadviezen en heeft in sommige gevallen al 

geleidt tot de verbetering van huidige beleidsevaluatie methodes; voornamelijk in 

het eerder besproken LUISA model. Desalniettemin laat dit proefschrift nog veel 

vragen open voor toekomstig onderzoek. Een selectief aantal vraagstukken wordt 

aangemerkt in deze samenvatting. Ten eerste, de effecten van congestie en 

congestie-verminderende maatregelen zijn buiten beschouwing gelaten in de 

bereikbaarheidsmaten die herhaaldelijk zijn gebruikt in dit proefschrift, terwijl 

congestie vaak veel aandacht opeist in discussies omtrent transportbeleid. De rol 

van congestie in het vormen van steden en stedelijke groei verdient beslist meer 

aandacht in toekomstige studies. Een ander aandachtspunt is dat de studies in dit 

proefschrift zich herhaaldelijk hebben geconcentreerd op geaggregeerde auto-

georiënteerde bereikbaarheidsmaten. Alhoewel de personenwagen verreweg het 

belangrijkste vervoersmiddel is in een groot deel van de wereld, laten huidige 

trends zien dat houdingen jegens autobezit en vervoersmiddelgebruik aan het 

veranderen zijn; in het bijzonder in steden. Dat zou kunnen leiden tot een 

herwaardering van de nadruk op auto-gebaseerde bereikbaarheid in modellen 

zoals LUISA. Het laatste discussiepunt benoemd in deze samenvatting betreft het 

nieuwe Transport Link Scanner model, waarmee de effecten van verschillende 
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economische uitgangsposities en beleidsinterventies op uiteindelijke netwerkvorm 

kunnen worden gesimuleerd. Dat model maakt het mogelijk een aantal relevante 

vragen te bestuderen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak van specifieke 

beleidsinterventies in de uitbreiding van transport netwerken, en de mate waarin 

ruimtelijke ordening op de lange termijn afhangt van vroege keuzes in het proces 

van netwerk uitbreiding. 




