Transities! / Mobiliteit

Hoe maken we stations tot meer dan
in- en uitstapfaciliteiten?

Kleine stations
omvormen
tot slimme
mobiliteitshubs
De treinstations van Ommen, Holten
en Hengelo Gezondheidspark brengen
de sprinter weliswaar naar deze
dorpen, maar zijn geen aantrekkelijke
plekken waar mensen graag en
gemakkelijk komen. De knoopwaarde
en plaatswaarde, begrippen uit de
mobiliteitstheorie die de waarden
van mobiliteit en verblijfskwaliteit
beschrijven, zijn er niet in balans.
Hoe kunnen de omgevingen van
de kleinere stations in Overijssel
worden aangepakt om er slimme
en aantrekkelijke mobiliteitshubs
van te maken? Met welke ingrepen
ontstaat sociaal-maatschappelijke
meerwaarde?
Geoptimaliseerd vlindermodel
Om dit te kunnen onderzoeken heeft
dit team het gangbare vlindermodel
van Vereniging Deltametropool en
provincie Noord-Holland aangepast met
nieuwe criteria voor kleinere kernen in
de rechtervleugel die staat voor plaatswaarde. Zo zetten ze niet langer in op
intensivering, maar op het faciliteren en
ontzorgen van doelgroepen. Het gaat
niet meer om de dichtheid, maar om
de juiste functie. Denk hierbij aan het
aanbieden van alternatieve opties voor
openbaar vervoer of het toevoegen van
voorzieningen en ontwerpingrepen om
doelgroepen en maatschappelijke opgaves te koppelen. Het herijkte vlinder
model maakt inzichtelijk waar voor ieder
type station het grootste voordeel te
behalen valt. Hiermee bieden ze de
provincie Overijssel een instrument om
hun mobiliteitsopgave te prioriteren en
gericht aan te pakken.

Hoe breng je een stadssnelweg en het
omliggende gebied dichter tot elkaar?

Busstation verplaatsen naar paviljoen
voor OV-overstappunt en Twentsflex
toevoegen die de connectie maakt tussen
zorg-, recreatie- en centrumlocaties

OV

Paviljoen met relatie tot station
- stalling, OV-fietsen, verhuur van
elektrische fietsen en mountainbikes
- huiskamer met coffee corner
- werkplekken voor scholieren
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Dubbel fietspad aan
westzijde van Stationsweg

Picknickweide met sport- en
spelmogelijkheden

Uitstraling hoekpunt verbeteren
- parkeerplaatsen weghalen
- terras naar plein trekken
- nieuwe kop als herkenningspunt
- gebaar richting centrum

Short-stay logeerhuisjes
voor familiebezoek

OV

Seniorenwoningen/
Zorgappartementen

Knooppunt verbeteren door vormgeving richting centrum
- materialisering van het plein
- strategische plaatsing van nieuwe bomen
- spelen met hoogteverschillen

Helder stationsplein versterkt relatie
tussen stationsgebouw en het TOP
Royaal, groen horecaplein creëeren en
doortrekken naar terrassen aan overzijde

Camperplaatsen voor
overnachting
Parkeerplaats vergroenen door
toepassen van halfverharding

Grote openbare ruimte voor voetganger
en fietsers, bus en auto’s zijn te gast

Toevoegen van elektrische
oplaadpunten

Bomen bijplaatsen om het boslandschap
van de stationsomgeving te versterken

Legenda
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Voorbeelduitwerking van de ontwerpingrepen en voorgestelde voorzieningen op en rondom
station Ommen

Logistieke HUB
Waalhaven Charloise Poort
Logistieke HUB
Freshport
Megacorridor
Energie-opwekkende corridor
Friemellandschap

Artist impression van het eindresultaat

‘Onze focus ligt op
de knoppen waaraan
een ontwerper of
beleidsmaker kan draaien’

Watersysteem

Gelaagd landschap
De megacorridor en het friemellandschap worden
gecombineerd in een gelaagd landschap, waarin de
rijksweg samengaat met een ecologisch netwerk
voor langzaam verkeer en kleine (dier)soorten en
een waterbuffer voor de directe omgeving.

Rijksweg met ecologische zone
De Ruit van Rotterdam, gevormd door
de A20, A16, A15 en A4, is de grootste
en drukste ringweg van Nederland.
BVR adviseurs en de gemeente
Rotterdam onderzochten hoe deze
monofunctionele, zwaar bezette
verkeerszone kan veranderen in een
klimaatpositief, gezond stedelijk
landschap. Hoe maak je de last van de
snelweg tot een lust voor het gebied?
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locatie Overijssel
project Bestemming verrijkt
team RUIMTEVOLK, provincie Overijssel,
gemeente Hardenberg, gemeente Ommen,
gemeente Rijssen-Holten, NS stations
transitie Mobiliteit, Stad en dorp

Naar duurzamere vormen van vervoer

Het herijkte vlindermodel voor stationsomgevingen in kleinere kernen

‘De A15 is een potentieel
rijke biotoop tussen stad
en buitengebied’

Megacorridor en friemellandschap
De hele Ruit is onderzocht, maar we
zoomen hier in op de onderste zijde: de
A15. Er liggen kansen voor een ecologische zone rondom deze rijksweg op de
grens tussen stad en buitengebied. BVR
adviseurs schetsen een scenario waarin
een snelle ‘megacorridor’ voor goederen tussen twee toekomstige logistieke
hubs gecombineerd wordt met een traag
‘friemellandschap’ waarin de natuur
de ruimte krijgt en het lokale verkeer
wordt afgewikkeld. Daarin wordt de A15
energieneutraal door warmte te winnen
uit asfalt en oppervlaktewater en elektriciteit op te wekken met vijf kilometer aan
zonneschermen. Het tussenliggend, fijnmazig en verbindend natuurlandschap,

vormt een natuurlijke buffer voor koelte,
CO2-opslag met snelgroeiend moerasbos, zoetwateropslag en zuivering. Dit
wordt een vrolijk friemellandschap voor
de Tiny Five waarin alleen langzaam verkeer tot 30 km per uur welkom is.
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locatie Rotterdam
project Atelier Ruit
team BVR adviseurs, gemeente Rotterdam
transitie Mobiliteit, Natuur
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