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Infrastructurele aanpak 
geeft richting 

Het gaat de goede kant op met de ruimteüjke ordening. Er is sprake van een nieuwe 
benadering die vruchten afwerpt. Ik doel op de structurerende werking van een aa~ 
pak die zich in eerste instantie op de infrastructuur richt. Die infrastructurele aa~ 
pak geeft richting aan de ruimtelijke en aan de stedelijke ontwikkeüng. Geen corri
dors meer, maar denken in vervoersknooppunten als markering van de plaatsen waar 
moet worden gebouwd. 

D at zie je terug in Utrecht, zelf 
natuurlijk één groot vervoersknoop

punt. Hier vormt de compacte stad al een 

tijd de leidende gedachte, en daar is het 
denken in overstap- en vervoersknooppun
ten nu bij gekomen. Leidsche Rijn, op zes 
kilometer van het Utrechtse centrum, is 
een goed voorbeeld. Het Centraal Station 
vatten wij op als mainport of railport, want 
het is natuurlijk van (extra-)nationale 

importantie. Dat gaan we dan ook nog ver
der verfraaien en uitbreiden. 

Ratld.~ta.d-M el ropool 

Deze benadering zou moeten worden voort
gezet voor de hele randstad. Hierbij dient te 
worden uitgegaan van een radicale vierspo
righeid in plaats van één magneettrein 
rondom het stedelijk gebied. De steden en 
hun cities ontwikkelen zich alweer heel aar
dig. Hun onderlinge verbindingen moeten 
nog verder verbeteren, en daarvoor is een 
radicale verdubbeling nodig van het open
baar vervoer, ook ter versterking van de 
regionale capaciteit. Op die manier valt een 
bereikbaarheid-in-45-minuten te realise
ren. 

Zo heb je de kans om als politiek het voor
touw te nemen. Als je daar niet in slaagt, 
gaat de markt het doen. Dan ontstaat een 
ontwikkeling waarbij private en publieke 
normen alleen maar kunnen botsen. We 
zullen moeten investeren in de Randstad
MetropooL D66 staat daarbij een compro
mis voor ogen: een adequate ruimtelijke 

/lUIT/all Kemkall/I' i., Utrechts wethouder Verkeer & 
lemwr en Internationale Aangelegenheden 

opvang èn een noodzakelijke push voor het 
verkeer in het algemeen en het openbaar 
vervoer in het bijzonder. We hebben de eco
nomie mee, nu zullen we dan ook moeten 
investeren. Net zoals koning Willem I dat 
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deed in de waterstaat. D66 kiest voor een 
pragmatische maar doortastende politiek. 
Mobiliteit is noodzakelijk en juist daarom 
moet je letterlijk keuzes inbouwen. 
Aan de andere kant bewaren wij onze radi-

Utrecht, Hoog Catharijne 
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caliteit ook als het om het landschap gaat. 
Andere partijen doen hier water bij de wijn. 
Wij niet, en daarom concentreren 

THEMA 

bouwing rond de knooppunten bij de grote 
steden, met bij voorbeeld Leiden en Delft 

we ons op de verbindingen in 
plaats van op de (stedelijke) gebie
den zelf. Wij zijn tegen nieuwe cor-

De steden en hun cities ontwikkelen 
zich alweer heel aardig 

ridors, die verbeelden toch vooral 
het permanente gevecht met het 
landschap. Dat zie je tussen 
Utrecht en Amsterdam, voor sommigen een 
bijna 'natuurlijke' corridor. Wij laten het 
groene gebied van de Vecht liever bestaan 
en kiezen voor een concentratie van de be-

• 
als kenniscentra. Je moet dat zien als een 
soort open stedelijk 'firmament', waarbij 
steden de sterren of kernen vormen die met 
elkaar verbonden zijn door lijnen die de 

22 
iD EE - M E I 2 000 

, • I •. 

open ruimte zo veel mogelijk behouden. 
Waarom benaderen we het Groene Hart 

niet als 'openbare ruimte'? Het Rijk kan 
het land in het Groene Hart zo veel mo
gelijk opkopen. Mèt of onder uitbeste
ding aan partners, aan boeren, organi
saties voor landschapsbeheer, recreatie
en ecologische bedrijven. Zo wordt 
ruimte geschapen voor de metropool, 

die de randstad uiteindelijk is of zal wor
den .• 




