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Ook al is het Nederland van 2050 voor minstens 80% al zicht- en 
tastbaar, er valt nog genoeg te doen: 1 miljoen woningen, verduurzaming, 
klimaatverandering en natuurlijk het bereikbaar houden van ons land. 
Volgens recente schattingen gaat het daarbij om publieke en private 
investeringen met een volume van zo’n 900 miljard euro.
 
We doen het goed als we de opgaven in samenhang beschouwen en de 
publieke en private investeringen voor elkaar laten werken. Dat is een 
gedeeld belang. 

Tom Daamen en Simon van Zoest hebben voor de SKG en het Ministerie 
van IenW onderzocht op welke wijze gebiedsontwikkeling en de bekostiging 
van collectieve bereikbaarheid hand in hand kunnen gaan. Inzichten uit 
New York, Londen en Kopenhagen worden vertaald naar de Nederlandse 
context. 

Gemakkelijke en kopieerbare oplossingen zijn er niet. Wel maakt de 
studie duidelijk dat alles begint met een gedeelde ambitie en urgentie. 
En dat publieke en private partners enerzijds koersvast dienen te zijn  
en anderzijds bereid moeten zijn onderweg te leren en hun aanpak en 
afspraken bij te stellen.

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing.  
De vergaarde inzichten in deze publicatie dragen bij aan een goed 
verloop van deze verbouwing. Daarmee wordt tevens invulling gegeven 
aan de missie van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling om kennis 
te ontsluiten en de praktijk van gebiedsontwikkeling verder te 
professionaliseren.
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