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Dit onderzoek gaat over een betere afstemming tussen stedelijke
ontwikkeling en mobiliteit en een betere relatie tussen duurzame
(groene) bereikbaarheid, stedelijke inrichting en gezondheid. De
opvattingen over die relaties veranderen. Met inspirerende voorbeelden
richt dit onderzoek zich op nieuwe strategieën op het gebied van
stedelijke bereikbaarheid.
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Traditioneel zetten overheden, planners en stedenbouwers aan de ene kant in
op maximale (auto/OV) bereikbaarheid en aan de andere kant op bescherming
tegen de negatieve effecten van mobiliteit. De stad werd gezien als vies en
onaantrekkelijk en wonen speelde zich af in gezonde buitenwijken. Deze relatie
draait radicaal om met de huidige inzet op schone en aantrekkelijke steden met
optimale bereikbaarheid door korte afstanden tussen wonen en werken. Nieuwe
gezondheids- en bereikbaarheidsstrategieën stellen ook een veel actievere
benadering centraal: mensen worden uitgedaagd om zelf fysiek in beweging
te komen en elkaar te ontmoeten door in te zetten op de combinatie van
hoogwaardige openbare ruimte, langzaam verkeersnetwerken en bestaande en
nieuwe collectieve verplaatsingsmogelijkheden.
Op de achtergrond spelen grote veranderingen in economie, technologie en
cultuur. Waar vroeger vuile industrie gepaard ging met de wens om wonen en
werken flink uit elkaar te leggen gaat de kenniseconomie met haar flexibele
medewerkers juist gepaard met de behoefte om dicht bij elkaar te wonen en
werken in interactiemilieus. Mobiel werken maakt een einde aan monofunctionele
kantorenparken.
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Tweeverdieners: ZZP’ers en andere flexibele werknemers, veranderen vaker van
baan en zoeken woonlocaties waarvandaan zo veel mogelijk banen op korte
reisafstand bereikbaar zijn, maar waar het leven ook aangenaam is. Daarbij speelt
de kwaliteit van de leefomgeving net zo’n belangrijke rol als de kwaliteit van
diensten in een stad. Al deze veranderingen samen maken steden met een sterke
menging van ruimtelijke functies en met excellente multimodale bereikbaarheid
tot een aantrekkelijke woonomgeving voor bepaalde groepen.
Dit onderzoek richt zich daarom met name op nieuwe strategieën op het gebied
van stedelijke bereikbaarheid. Specifieke economische, technologische en
culturele aspecten komen slechts aan bod voor zover zij relevant zijn voor een
specifieke casus. Aan de hand van inspirerende internationale voorbeelden laat
dit onderzoek zien hoe de nieuwe bereikbaarheidsstrategieën eruit zien, hoe ze
geïmplementeerd worden, wat daarbij de uitdagingen zijn en welke lessen daar
voor Nederland uit getrokken kunnen worden. Ten slotte wordt aan de hand van
de case study Utrecht Science Park gekeken of en hoe we deze nieuwe ideeën over
de relatie tussen bereikbaarheid, gezondheid en de inrichting van de stad ook in
een belangrijke Nederlandse stad in de praktijk kunnen brengen.
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#factsheet infrastrucuur/mobiliteit
# 1. Nederland is het dichtst bevolkte land in de Europese Unie. Op elke vierkante kilometer wonen gemiddeld ruim 400 mensen.
Bijna één op twee van hen heeft een personenauto. Daarmee telt Nederland, na Malta, ook de meeste personenauto’s per
vierkante kilometer.
#2. Het Nederlandse autowegennet is vergeleken met andere landen in de Europese Unie druk, ondanks dat Nederland per
vierkante kilometer over de meeste autowegen beschikt.
#3. De mobiliteit van de bevolking van 12 jaar en ouder is sinds 1985 met bijna 40 procent toegenomen tot een totaal van
bijna 130 miljard reizigerskilometers in 2008.
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1.1 De stad, bereikbaarheid en gezondheid
Waarom willen zoveel mensen in de stad wonen? Niet omdat de huizen er duurder
zijn, of vanwege dat studentenhuis dat elke donderdag tot 4 uur ’s nachts feest
viert. Mensen trekken naar de stad omdat er meer banen, voorzieningen én andere
mensen te vinden zijn. Beleidsmatig geformuleerd: de concurrentiekracht en de
kwaliteit van de leefomgeving vormen het bestaansrecht van de stad.
Om het concurrerend vermogen en de kwaliteit van de leefomgeving op peil te
houden zijn bereikbaarheid en gezondheid van wezenlijk belang. Bereikbaarheid
voor het bij elkaar brengen van personen, producten, voorzieningen en groen;
gezondheid voor een bevolking die de economie en het stedelijk systeem draaiende
houdt. Gezondheid en bereikbaarheid komen elkaar constant tegen bij de inrichting
van steden. Vaker wel dan niet, zitten ze elkaar daarbij in de weg.
Om economische groei te stimuleren, kreeg de auto de afgelopen decennia alle ruimte
in Nederlandse steden. Een aantal statistieken illustreert dit: De automobiliteit is
sterk gestegen, met 40% tussen 1985 en 2008. Het wagenpark groeide nog sneller:
In 1990 waren er 5 miljoen auto’s in Nederland, dat is 1 auto per 3 drie inwoners.
2015 telde 8 miljoen auto’s: 1 auto per 2 inwoners. Van alle landen in Europa heeft
Nederland het wegennet met de hoogste dichtheid.
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Figuur 1. Hofplein, Rotterdam (1929 en 2012) van gemengde naar gescheiden mobiliteitssystemen. Ruimte
voor mobiliteit gaat ten koste van de openbare ruimte.

Figuur 2. De ruimtelijke gevolgen van het plaatsen van schermen.
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De bovenstaande trends zijn herkenbaar in de ontwikkeling van onze steden:
straten en verkavelingen plooiden zich naar de auto. Zo bleef het verkeer stromen.
Stedelingen konden verder van werk en voorzieningen gaan wonen, de compacte
stad groeide uit tot stedelijke regio; de auto bracht alles dichterbij. Ondertussen
werd de ruimte voor fietsers en voetgangers ingeperkt. Dit effect versterkt zichzelf.
In deze vicieuze cirkel raken steeds meer mensen aangewezen op de auto waardoor
wegen moesten worden verbreed en de ruimte om te leven en bewegen nog verder
werd verkleind. De auto snoerde als een waar korset, de ruimte van de stedeling
steeds strakker aan.
De negatieve effecten van autoverkeer op de gezondheid zijn algemeen bekend:
luchtvervuiling, geluidsoverlast, verkeersongelukken etc. De traditionele reactie
van overheden is om deze gevolgen te beperken - te ‘mitigeren’. De middelen
die hiervoor worden ingezet, decimeren echter tegelijkertijd de kwaliteit van de
openbare ruimte. Ondanks intenties geluid-, lucht- en veiligheidsschermen zo goed
mogelijk aan te laten sluiten bij de omgeving lijkt er in de praktijk vaak weinig
aandacht te zijn voor de gebieden aan de ‘achterzijde’ van deze schermen.
Maar gezondheid gaat niet alleen over veiligheid en schone lucht. Genoeg beweging,
emotioneel en sociaal welbevinden zijn net zo belangrijk. Zo beschouwd gaan de
inspanningen om de autobereikbaarheid te vergroten en de negatieve effecten
hiervan te beperken, ten koste van de gezondheid van de stadsbewoner. Meerdere
bronnen laten zien dat de bevolking van de grote steden in de Randstad zich minder
gezond voelt dan de bevolking van andere steden of het platteland1. Moderne
ziekten zoals obesitas en depressies zijn flink toegenomen de afgelopen decennia.
De toename van deze moderne ziekten is natuurlijk het gevolg van een complex geheel
aan maatschappelijke factoren. Maar in de steden lijkt het verplaatsingsgedrag van
stadsbewoners daarbij een belangrijke rol te spelen. Reizen per auto vermindert
beweging en interactie, terwijl lopen en fietsen juist zorgen voor beweging en
interactie. Ook lijken mensen steeds angstiger en meer beschermend te worden:
kinderen worden met de auto naar school gebracht omdat er daar al zoveel auto’s
zijn en, in vergelijking met een eeuw geleden is de bewegingsvrijheid van kinderen
zwaar ingeperkt. Dat geldt overigens niet alleen voor de stad, maar ook voor het
platteland.

1 Zie bijvoorbeeld https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/regionaal-internationaal/regionaal#node-goed-ervaren-gezondheid-wijk
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#factsheet gezondheid
# 1. Het percentage Nederlanders met matig tot ernstig overgewicht is
41%. Begin jaren tachtig was dit 27 %
#2. Schizofrenie komt tweemaal zoveel voor in de stad en angststoornissen
ruim 20 procent meer dan op het platteland.
#3. Het aantal Amsterdammers dat zich ernstig eenzaam voelt, is sinds
2000 bijna verdrievoudigd.
#4. In de Nota Ruimte is een richtgetal van 75 m2 groen per woning
genoemd. 60% van de 31 gemeenten van het Groot Stedenbeleid zitten
onder het richtgetal van 75 m2.
#5. Er is een sterke realtie tussen opleidingsniveau en mate van
gezondheid. Binnen een stad kan de levensverwachting in gezonde
jaren per wijk enorm verschillen. Bijvoorbeeld 12 jaar verschil in
levensverwachting tussen de Utrechtse wijken Overvecht en Noordoost.

Laagopgeleide Amsterdammers zitten slechter in hun vel
bron: Het Parool

Levensverwachting in goede gezondheid Utrechtse wijken
bron:volksgezondheidsmonitor Utrecht
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1.2 Beleidsmakers streven naar gezonde steden
Het bewustzijn over deze paradox groeit. Overheden op alle bestuurlijke niveaus
herbezinnen zich: er ontstaan nieuwe ideeën over hoe een gezonde stedelijke
leefomgeving eruit ziet. Naast traditionele passieve maatregelen (beperken van
negatieve invloeden), groeit de interesse in het bevorderen van gezond gedrag,
sociale ontplooiing en ontmoeting. Mobiliteit is daarbij belangrijk. Mensen moeten
de vrijheid hebben om zich van plek naar plek te kunnen bewegen: van huis, naar de
supermarkt, naar de sportvereniging, de bioscoop, het werk, naar het park en het
buitengebied. Maar dat moet op een gezonde manier gebeuren, zonder ten koste te
gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Uitgangspunt van dit nieuwe perspectief is dat gezond gedrag niet af te dwingen
is, maar wel kan worden gestimuleerd. Een gezonde stad verleidt tot het maken
van slimme en gezonde mobiliteits-keuzes. Dat verleiden gebeurt zowel direct –
door faciliteiten aan te bieden – als indirect of conditionerend door aandacht voor
veiligheid, sociale interactie en aantrekkelijkheid bij het ontwerpen van publieke
ruimte en mobiliteitsnetwerken.
Het mag duidelijk zijn dat de slimste en gezondste vormen van vervoer al bestaan:
wandelen en fietsen. Op niveau van de buurt, de wijk en de compacte stad, vooral in
steden met een goede functiemenging, zijn dit ideale modaliteiten. Bovendien, de
opkomst van de elektrische fiets vergroot de toepassingsmogelijkheden en actieradius
van de fiets als vervoermiddel. Maar voor de bereikbaarheid op (boven)regionaal
en (inter)nationaal niveau – zo belangrijk in de internationale concurrentiestrijd –
blijven andere mobiliteitsoplossingen en andere vervoersmiddelen nodig. Al deze
modaliteiten en schaalniveaus moeten worden geïntegreerd binnen een leefbare
en gezonde omgeving met volop ruimte en groen om te verblijven en elkaar te
ontmoeten. Dat vraagt om slimme, vernieuwende stedenbouw met aandacht voor
de relatie tussen ruimtelijke inrichting en mobiliteit.
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen geven deze stedenbouwkundige
vernieuwing een duwtje in de rug. Ten eerste, in de internationale economische
concurrentiestrijd wordt het steeds belangrijker gekwalificeerde werknemers aan
te trekken. Uit onderzoek blijkt de leefkwaliteit van de stad van doorslaggevende
betekenis2. Goede openbare ruimte, groen en fiets- en wandelpaden zijn belangrijke
factoren, net als een hoog voorzieningenniveau en werkgelegenheid in de nabijheid.
Een tweede beweging: de waarde die lange tijd aan het bezit van een auto werd
gehecht lijkt af te nemen3. Bij jongeren bijvoorbeeld, zij willen er een kunnen
gebruiken als dat nodig is, maar een auto vormt niet langer een statussymbool.
In theorie vraagt de zelfrijdende auto ook minder ruimte voor parkeren en rijden
en hij maakt gedeeld gebruik van infrastructuur mogelijk en ondersteunt het idee
van gedeeld autogebruik. De vraag is of hij voor de binnensteden een oplossing
biedt, maar een auto voor de deur is in principe niet meer nodig, het zelfrijdende
2 Zie o.a. de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en http://www.clo.nl/indicatoren/nl213301-

regionale-quality-of-living
3 Jorritsma, P; Berveling, J. & Van der Waard, J. (2014), Waarom jongvolwassenen de auto minder
gebruiken: Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongeren van 18-30 jaar.
Tijdschrift Vervoerwetenschap.
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voertuig pikt je op en parkeert zichzelf. Tegelijkertijd lijkt de fiets een tegengestelde
beweging door te maken. Innovaties zoals de (power) E-bike maken die fiets
populairder dan ooit. Ten derde, ook de ontwikkeling van het OV staat niet stil.
Bij OV in metropoolregio’s komt de nadruk steeds meer te liggen op snel en hoog
frequent. Light rail en Bus Rapid Transit (BRT) concurreren met autogebruik of
kunnen zelfs een betere service bieden dan traditioneel personenvervoer. ‘Mobility
as a Service’ is aan een snelle opmars bezig.
Geholpen door deze ontwikkelingen, experimenteren overheden overal ter wereld
met gezonde verstedelijking. Ruimtes die jarenlang werden gedomineerd door
de auto worden in het voordeel van voetgangers en flaneurs getransformeerd.
Tientallen steden profileren zich als fietswalhalla’s, veel regio’s investeren in het OV.
Infrastructuur wordt beter ingepast of vergroend. En de kwaliteit van de openbare
ruimte krijgt weer de aandacht die het verdient.
Zo werkt Barcelona aan verkeersluwe en zelfvoorzienende ‘superblocks’.
Woonblokken uit het plan van Cerdà worden samengevoegd tot kleine verkeersluwe
buurten. Tegelijkertijd wordt het openbaar vervoer verbeterd, worden fietspaden
aangelegd en wordt de combinatie van wonen en werken in buurten gestimuleerd.
Parijs investeert met het Grand Paris Express project ca. 30 miljard in 200 km nieuw
metrospoor en 70 nieuwe metrostations enorm in het bovenlokale niveau. Het
versterken van het metronetwerk maakt het mogelijk om verkeerspleinen radicaal
te transformeren, in het voordeel van de voetganger: Parijs heeft besloten om, na
het succes van de transformatie van Place de la République, de overige Grandes
Places (Bastille, Fêtes, Gambetta, Italie, Madeleine, Nation et Panthéon) aan te
pakken.

Ontwerp voor Gambetta, Parijs en de verandering
van Place de la République van verkeersriool naar
levendig plein.

De interessante vraag die achter deze voorbeelden ligt is: hoe slagen deze steden
er in de aantrekkelijkheid van lokale stadsomgeving als ruimte voor ontmoeting,
beweging en verplaatsing te vergroten en tegelijkertijd de bereikbaarheid op
stedelijke en (inter-)regionale schaal op pijl te houden? Is het samenbrengen
van de verschillende schaalniveaus in verstedelijkingsstrategieën de manier
waarop gezondheid en bereikbaarheid elkaar versterken en concurrentiekracht en
leefbaarheid in balans blijven?
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Superblock in Barcelona. Potentieel komen
er 120 kruisingen vrij voor nieuwe openbare
ruimte. (schematische weergave van het huidige
gelijkwaardig wegenpatroon en het voornemen uit
het nieuwe mobiliteitsplan met een hiërarchisch
systeem).

12

Lodz

Thesalonikki

Antwerpen

Lyon

Madrid

Bucharest

Urb-i, een brazialiaans collectief van stedenbouwkundigen, brengt de transformatie van autowegen naar plekken voor voetgangers in steden op hun website naar voren.
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#factsheet ‘slim’
Smart City/ Slimme Stedenbouw is een begrip dat vaak in de mond genomen
wordt als het gaat over het ‘gezonder’ maken van de stad. Slimme technieken
beloven dat de stad efficiënter, veiliger, comfortabeler en duurzamer wordt.
In welk licht dienen we het begrip te zien en hoe kan het bijdragen aan een
gezondere stad, waarbij het voorbij gaat aan de technische benadering van
monomodale systeemoptimalisaties.
De slimme stad gaat over de integratie van de klassieke stedelijke
componenten - zoals de gebouwen, de fysieke en technische infrastructuur
en de sociale, culturele en economische netwerken - met de nieuwste
informatie- en communicatietechnieken en hun mogelijkheden.
De ‘slimme technologie’ draagt bij aan zelfredzaamheid, actief ouder
worden, biodiversiteit en een gezonde, energieke samenleving. Het
zorgt ervoor dat componenten, netwerken en stromen verbonden en
geoptimaliseerd worden. De beschikking over bijvoorbeeld real time data
zorgt voor de mogelijkheid tot het optimaliseren van de ‘stromen’ in de
stad. Dit zal het perspectief wat we hebben op mobiliteit veranderen.
Als voorbeeld kan het integrale fenomeen ‘Mobility as a service’ worden
gezien. ‘Mobility as a service’ is erop gericht dat de reiziger in zijn totale
deur-tot-deurreis ontzorgd zou kunnen worden. Het idee is dat, net zoals je
een telefoonabonnement afneemt dat duurder is naarmate er meer opties
in zitten, dit ook zou kunnen op gebied van vervoer. Dus een abonnement
dat je afsluit met minder dan 5 minuten wachttijd is duurder dan één
waarmee je een kwartiertje wachttijd toestaat.
Deze integrale oplossing wordt mogelijk doordat de informatie over gebruik
van alle vormen van infrastructuur gedeeld wordt door verschillende
partners.
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1.3 Dit onderzoek
In tegenstelling tot het buitenland zien we in Nederland vooralsnog weinig ambitieuze - op
verbetering van de gezondheid gerichte - strategieën waarbij bereikbaarheidsmaatregelen
en stedenbouw op verschillende schalen met elkaar worden verbonden.
In dit onderzoek zoeken we daarom naar slimme innovaties in de relatie tussen mobiliteit,
stedelijke inrichting en gezondheid. Daarbij draaien we de conventionele benadering van
bereikbaarheid en leefomgeving om. We stellen niet bereikbaarheid centraal waarbij
de leefkwaliteit een juridische randvoorwaarde is, maar de gezonde leefkwaliteit in de
stad, waarbij duurzame (groene) bereikbaarheid een randvoorwaarde is. En we zetten
niet in op slimme, technologische ‘Smart City’-ontwikkelingen als doel op zich, maar we
gebruiken deze als een middel om ruimte en mobiliteit beter op elkaar af te stemmen.
Centraal staat daarbij de volgende vraag: Welke slimme maatregelen kunnen we nemen,
op verschillende schaalniveaus in de stad, om bereikbaarheid en ruimte beter op elkaar
af te stemmen en het leven in de stad gezonder te maken?
Om deze vragen te beantwoorden, doorlopen we een aantal stappen.
• De eerste stap is een dataonderzoek. Op basis van algemeen beschikbare data gaan
we op zoek naar verbanden tussen de manier waarop stedelijke mobiliteit is
georganiseerd en bijbehorende gezondheidsindicatoren. We zoeken daarbij
vooral naar patronen. Op basis daarvan kiezen we interessante voorbeelden
die we nader onderzoeken in de tweede stap van dit onderzoek.
• De tweede stap bestaat uit een analyse van gezonde bereikbaarheidsstrategieën
van 4 steden. Het doel daarvan is om te leren welke samenhangende strategieën
deze steden toepassen om stad en stedelijke gezondheid te verbeteren.
•

De derde stap is het omschrijven van de kernelementen van kansrijke
strategieën. Omdat verschillende delen van Nederlandse steden uiteenlopende
bereikbaarheidspatronen hebben, maken we onderscheid tussen 4 stedelijke
typologieën.

•

In de laatste stap van het onderzoek testen we onze bevindingen op vier typische
gebieden in de stadsregio: de binnenstad, de omgeving van de stedelijke
ringweg, de stadsrandzone en de nieuwe knooppunten. In dit onderzoek kijken
we specifiek naar de kansen voor de oostkant van Utrecht / de Uithof, waar veel
thema’s, typologieën en bijbehorende vraagstukken bijeenkomen.

Dit inspiratieboek bundelt een aantal vernieuwende bereikbaarheidsstrategieën die
sterk bijdragen aan gezonde verstedelijking. Het doel van dit boek is niet om een vast
kader te geven voor de manier waarop gezonde verstedelijking en bereikbaarheid
samen moeten gaan. Het boek dient vooral ter inspiratie voor steden bij het plannen
van duurzame (groene) bereikbaarheid in combinatie met het vormgeven van hun
streven naar gezonde verstedelijking.
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2

Waar vinden we voorbeelden van gezonde steden? Van welke steden
kunnen Nederlandse steden leren bij het vernieuwen van hun strategieën
op het raakvlak van stedelijke inrichting en mobiliteit? Om te zorgen
dat we in deze studie relevante steden onderzoeken, voeren we eerst
een brede vergelijking uit. In dit hoofdstuk vergelijken we een grote
groep steden met elkaar aan de hand van beschikbare informatie over
gezondheid, stedelijke inrichting en mobiliteit. Op die manier vormen
we een beeld van het soort steden dat interessant is voor deze studie.
Aan de hand van de gevonden inzichten kiezen we de vier steden die we
in hoofdstuk 3 aan een nadere analyse onderwerpen.
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Tabel 2.1 Duurzame en leefbare steden
Quality of Life (Monocle

Quality of Living (Mercer)

Global Liveability Ranking
(EIU)

1. Tokyo, Japan

Vienna

Vancouver

2. Vienna, Austria

Zürich

Melbourne

3. Berlin, Germany

Auckland

Vienna

4. Melbourne, Australia

Munich

Perth

5. Sydney, Australia

Vancouver

Toronto

6. Stockholm, Sweden

Düsseldorf

Helsinki

7. Vancouver, Canada

Frankfurt

Adelaide

8. Helsinki, Finland

Geneva

Calgary

9. Munich, Germany

Copenhagen

Geneva

10. Copenhagen, Denmark
(tied)

Sydney

Zurich

10. Zürich, Switzerland (tied)

Amsterdam

Sydney

auto

auto
7%

lopen

12%
23%

ov

2%

51%

fietsen

auto

ov
ov

lopen
fietsen
5%

fietsen

21%

Sydney

Stockholm
74%

35%

ov

Modal spit van de top 5 healtiest cities / The Guardian

ov

1%

1%

47%

30%

fietsen
20%

lopen
17%

17%

Copenhagen

Tokyo
14%

55%

auto
33%

lopen

36%

Hong kong

lopen

auto

fietsen

19

2.1 Leefbare steden
Gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid in de stad liggen tegenwoordig onder
een vergrootglas. Wereldwijd brengen verschillende onderzoeksorganisaties in kaart
wat de meest leefbare en duurzame steden zijn. Voor een groot deel overlappen
de resultaten van deze studies elkaar: in de gepubliceerde ranglijsten komen vaak
dezelfde koplopers terug.
De geografische verdeling van de steden in deze lijstjes valt direct op, het merendeel
van de steden bevindt zich in West-Europa. De overige steden zijn grote metropolen
uit het zuiden en oosten van Azië en steden uit Oceanië en Canada. Steden uit de
VS komen nauwelijks voor in deze lijsten. In hoeverre er een relatie bestaat tussen
de goede scores van deze steden en hun strategieën op het vlak van stedelijke
inrichting, mobiliteit en bereikbaarheid is echter onduidelijk. De uitkomsten
zijn gebaseerd op een breed palet aan indicatoren. Op die manier ontstaat een
algemeen beeld van wat de meest prettige steden zijn om te leven. Stedelijke
inrichting, mobiliteit en bereikbaarheid zijn een onderdeel van dat beeld. In
tegenstelling tot de onderzoeken hierboven stelt een onderzoek van The Guardian¹
gezondheidsaspecten wel centraal. In de top vijf van dit onderzoek naar de meest
gezonde steden staan Hong Kong, Tokyo, Kopenhagen, Stockholm en Sydney.
Deze steden hebben hun plek in de top vijf onder andere te danken aan de inrichting
van de steden en aan hun mobiliteitsstrategieën. Belangrijke overwegingen achter
de keuze voor deze vijf koplopers zijn namelijk de ‘modal split’ en groene structuur
van de steden. De modal split is de verdeling van het vervoer binnen de stad over
verschillende vervoersmogelijkheden, zoals auto, openbaar vervoer, fiets en lopen.
De groene structuur gaat over de aanwezigheid van recreatiefaciliteiten zoals
parken, bossen, stranden en sportvoorzieningen.
De door de Guardian gekozen steden kenmerken zich (met uitzondering van Sydney)
door een groot aandeel voor lopen, fietsen en openbaar vervoer in de modal split.
In deze steden blijken actieve en sociale vervoersvormen voorop te staan. De keuze
voor deze vervoersvormen hangt samen met de relatief hoge dichtheden van de
steden en de aanwezigheid van goede wandel- en fietspaden en aantrekkelijk
openbaar vervoer.
In tegenstelling tot Hong Kong, Tokyo, Kopenhagen en Stockholm is Sydney juist
wel een echte autostad: uitgespreid over een groot oppervlak met een relatief
lage dichtheid leent dit soort steden zich het best voor vervoer met de eigen auto.
Sydney lijkt daarom een verrassende keuze. De grote kwaliteit van Sydney is de in
de stad heersende ‘buitencultuur’. Sydney kent een hoge dichtheid van sportclubs,
recreatiefaciliteiten, stranden en parken. In combinatie met het goede weer bieden
deze voorzieningen de inwoners veel kansen om te bewegen en te ontmoeten. De
aanwezigheid van veel groen is ook een sterk punt van Stockholm. Grote groene
structuren in de stad (een groene long) en schone lucht zijn belangrijke kenmerken
van de Zweedse hoofdstad.

1 www.theguardian.com/sustainable-business/top-five-world-healthiest-cities-health-wellbeing
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2.2 Indicatoren mobiliteit en ruimte
Hierboven is beschreven dat wandelen, fietsen, openbaar vervoer en groene
structuren belangrijke kenmerken van gezonde steden zijn. De besproken steden
zijn echter niet allemaal bruikbaar voor ons onderzoek. Voor dit onderzoek zoeken
we naar steden waarvan we verwachten het meest te kunnen leren voor het
verbeteren van de gezondheid in onze eigen steden. We zoeken daarom steden die
qua formaat vergelijkbaar zijn met grote Nederlandse steden. Ook proberen we
cultuurverschillen zoveel mogelijk te vermijden. Daartoe brengen we de relaties
tussen een aantal mobiliteitsindicatoren en indicatoren van gezonde stedelijke
ontwikkeling in beeld. We kijken daarbij naar de vier indicatoren die bij het
onderzoek van The Guardian gehanteerd worden: de mate van gebruik van lopen,
fietsen, openbaar vervoer en de aanwezigheid en kwaliteit van groenstructuren.
Een eerste belangrijk kenmerk van gezonde mobiliteit is dat het niet alleen
verplaatsingsdoel heeft, maar dat het tegelijkertijd ook gezondheid bevorderend is.
Dat kan door mensen uit te nodigen om te bewegen en door ontmoeting te faciliteren.
We zien dat bijvoorbeeld bij steden als Hong Kong, Tokyo en Kopenhagen. In dit
soort steden draagt mobiliteit bij aan zowel de fysieke kant van gezondheid, als aan
de sociale kant. Om deze redenen zijn lopen en fietsen de eerste twee indicatoren
die we gebruiken. Beide zijn voorbeelden van actieve modaliteiten die ook nog
eens het ontmoeten van mensen mogelijk maken. Fietsen en lopen zijn vooral
voor korte verplaatsingen bijzonder geschikte alternatieven. De derde indicator die
we gebruiken is het openbaar vervoer. Het collectieve karakter van het OV draagt
ook bij aan de sociale kant van mobiliteit, maar binnen dichtbevolkte stedelijke
regio’s is het openbaar vervoer voor verplaatsingen over middellange afstanden
toch vooral een belangrijke aanvulling op lopen en fietsen. Gezonde verstedelijking
– inclusief een samenhangende bereikbaarheids-strategie – houdt dus in dat niet
een bepaalde modaliteit de overhand heeft maar dat er een evenwicht in de modal
split is. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in steden met een relatief laag gebruik
van de auto, omdat die lichaamsbeweging en sociale interactie beperkt. Dergelijke
steden hebben hun mobiliteit mogelijk/blijkbaar zo georganiseerd dat andere
modaliteiten (lopen, fiets, OV) aantrekkelijke alternatieven zijn voor de auto.
Naast actieve en sociale mobiliteit is ook de aanwezigheid van veel groen een
kenmerk van gezonde steden. Onder groen vallen, in brede zin, bossen, parken,
stranden en recreatie voorzieningen. In tegenstelling tot beton, staal en asfalt
nodigt het hebben van toegang tot een omgeving met veel groen uit tot naar buiten
komen, tot bewegen en tot het ontmoeten van anderen, tot een sociale en actieve
levensstijl dus. Als vierde indicator kijken we daarom naar de groenstructuur van
steden. Dit deel van ons onderzoek maakt gebruik van verschillende databestanden
(EPOMM, Eurostat). We verdelen de steden in drie groepen en maken onderscheid
tussen middelgrote steden (200.000-500.000 inwoners), grote steden (500.0001.000.000 inwoners) en metropolen (>1.000.000 inwoners). Enkele steden hebben
de noodzakelijke gegevens niet beschikbaar gesteld, het ontbreken van Kopenhagen
in tabel 2.3-fietsen is daarvan het gevolg.
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Lopen
Wat zijn aantrekkelijke loopsteden? Waar wordt veel gelopen? De onderstaande
lijst laat zien in welke steden lopen een groot aandeel heeft in de modal split.
Lopen % (EPOMM)
0%

Steden met 200.000500.000 inwoners

Steden met 500.0001.000.000 inwoners

Steden met meer dan
1.000.000 inwoners

25%

50%

75%

100%

Bilbao
Córdoba
Murcia
Zürich
Edinburgh
Strasbourg
Tallinn
Varna
Rennes
Leicester
Valencia
Nice
Málaga
Vilnius
Oslo
Helsinki
Frankfurt
Stuttgart
Nantes
Dusseldorf
Paris
Barcelona
Lyon
Marseille
Lille
Berlin
Madrid
Hamburg
Vienna
Budapest

Een aantal zaken valt op in deze lijsten. Ten eerste zien we een grote
vertegenwoordiging van Spaanse en Franse steden. Dit kan mogelijk voor een deel
verklaard worden door het aantrekkelijke klimaat in deze landen. Ten tweede valt
op dat juist in veel grotere steden veel wordt gelopen. Deze observaties roepen de
vraag op welke manier grotere Zuid-Europese steden zo’n aantrekkelijk loopklimaat
hebben georganiseerd.

Tabel 2.2. Lopen
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Fietsen
Welke steden zijn aantrekkelijk voor fietsers? In welk soort steden wordt veel
gefietst? De onderstaande lijst laat zien in welke steden het fietsverkeer een
grootaandeel heeft in de modal split.
Fiets % (EPOMM)
0%

Steden met 200.000500.000 inwoners

Steden met 500.0001.000.000 inwoners

Steden met meer dan
1.000.000 inwoners

Tabel 2.3. Fiets

25%

50%

75%

Eindhoven
Utrecht
Karlsruhe
Tilburg
Krefeld
Bielefeld
Braunschweig
Bristol
Graz
Vitoria-Gasteiz
Bremen
Amsterdam
Hannover
Dresden
Rotterdam
Leipzig
Dortmund
Bordeaux
Toulouse
Essen
Berlin
Hamburg
Vienna
Paris
Sofia
Budapest
Lyon
Lille
Toronto
Barcelona

In deze vergelijking springen vooral de Nederlandse en Duitse steden er uit. Dat
beeld is niet erg verassend. Wat misschien wel verrassend is, is dat de verschillen
tussen kleine en grote steden aanzienlijk zijn. In kleine steden lijkt substantieel
meer gefietst te worden dan in grote steden. Net zoals bij wandelen lijkt er dus een
relatie te zijn tussen het formaat van een stad en de aantrekkelijkheid voor fietsers.
Echter, waar lopen juist in grotere steden populair is, wordt er juist in kleine steden
veel gefietst. De schaal van de stad is dus een belangrijk aandachtspunt bij het
kiezen voor een bepaalde vervoersvorm.
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Openbaar vervoer
In welke steden heeft het openbaarvervoer een prominente plek? De onderstaande
lijst laat zien in welke steden het OV een groot aandeel heeft in de modal split.
Openbaar vervoer % (EPOMM)
0%

Steden met 200.000500.000 inwoners

Steden met 500.0001.000.000 inwoners

Steden met meer dan
1.000.000 inwoners

25%

50%

75%

100%

Kaunas
Brno
Madrid
Tallinn
Ploiesti
Leiester
Debrecen
Zürich
Bilbao
Bologna
Kraków
Leeds
Stockholm
Helsinki
Riga
Sheffield
Glasgow
Oslo
Vilnius
Stuttgart
Budapest
Madrid
Vienna
Paris
Sofia
Berlin
Toronto
Lyon
Hamburg
Barcelona

Tabel 2.4. Openbaar Vervoer

In deze lijsten valt vooral op dat steden in Oost- en Noord-Europa goed
vertegenwoordigd zijn. Dit kan voor een deel met het welvaartsniveau te maken
hebben, maar omdat de welvaartsverschillen tussen Noord-Europa en Oost-Europa
aanzienlijk zijn, kan dit niet de enige verklarende factor zijn. Het is interessant om
te onderzoeken waarom het openbaar vervoer in deze steden zo goed gebruikt
wordt. Is dat bij gebrek aan andere goede vervoersmogelijkheden (geen eigen auto
bijvoorbeeld) of hebben deze steden het OV juist heel goed georganiseerd?
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Groen
Naast de uitnodiging die lopen, fietsen en het openbaar vervoer bieden
voor lichamelijke activiteit en ontmoeting, is ook de aanwezigheid van grote
groenstructuren een belangrijke factor. De onderstaande lijst laat zien welke steden
een groot aandeel groengebieden hebben in de opbouw van hun stad.
Groen structuren m² per 1.000.000 inwoners (EPOMM)
0

Steden met 200.000500.000 inwoners

Steden met 500.0001.000.000 inwoners

Steden met meer dan
1.000.000 inwoners

Tabel 2.5. Groene structuren

500

1000

1500

Tallinn
Ljublijana
Graz
Eindhoven
Augsburg
Gdansk
Rennes
Brno
Strasbourg
Leicester
Bremen
Bordeaux
Kraków
Nantes
Wroclaw
Dresden
Copenhagen
Poznan
Leipzig
Oslo
Toronto
Hamburg
Munich
Lyon
Budapest
Vienna
Berlin
Paris
Sydney
Marseille

Wat opvalt is dat de verschillen tussen steden groot zijn. De hoogst scorende stad
(Toronto) heeft ruim 500 maal zoveel groen oppervlak per inwoner als de laagst
scorende stad (Barcelona). Deze verschillen hebben mogelijk te maken met de
manier waarop gemeten wordt of met de aanlevering van gegevens. Ook de schaal
waarop gemeten wordt is een aandachtspunt. We moeten daarom voorzichtig zijn
met het verbinden van conclusies aan deze gegevens. Als we ervan uit gaan dat
de gegevens betrouwbaar zijn dan lijkt het formaat van een stad in dit geval geen
bepalende factor. Twee groepen steden springen er in positieve zin uit. Aan de ene
kant een aantal steden in Oost-Europa, aan de andere kant een aantal steden in
Duitsland en Frankrijk met veel groen in de stad.

25

2.3. Totaalbeeld
Welke conclusies kunnen we uit deze informatie trekken. Enige voorzichtigheid is wel
op zijn plaats, maar uit deze gegevens kunnen we vooral leren welk type steden goed
scoort op een bepaald onderdeel van gezonde stedelijke omgeving. Wanneer we kijken
naar het totaalbeeld dat de informatie ons biedt, kunnen we bepalen welke kenmerken
een rol spelen bij lopen, fietsen, OV en groenstructuur. Onderstaand tabel koppelt de
gezondheidsindicatoren aan de gevonden stedelijke kenmerken. Dit overzicht biedt een
handvat bij het bepalen van wat interessante voorbeelden zijn.
Tabel 2.6. Kenmerken
Kenmerken

Lopen

Fiets

OV

Groen

Type

Grote steden

Klein/middel

-

-

Locatie

Spanje/Frankrijk

NL/Duitsland

Oost-Europa/
Noord-Europa

Duitsland/Frankrijk

Parijs

Karlsruhe

Helsinki

Bremen

Barcelona

Hanonver

Madrid

Hamburg

Bilbao

Krefeld

Tallinn

Kenmerk x
Kenmerk y
Wat zijn dan
voorbeelden van
steden die aan
die kenmerken
voldoen?

Ruhr-gebied?

Op basis van dit totaalbeeld kiezen we ervoor om de volgende steden nader te
beschouwen. Onder deze groep bevinden zich zowel metropolen, als grote en middelgrote steden. De gekozen steden zijn gekoppeld aan een bepaald thema dat hen
een interessant voorbeeld van gezonde verstedelijking maakt. Maar in het onderzoek hiernaar kijken we niet alleen naar dit ene thema: we verkennen het complete
beeld van stedelijke inrichting, mobiliteit en bereikbaarheid in deze steden.

Tabel 2.7. Gekozen steden
Stad

Type

Hoofdthema

Madrid

Metropool

OV en groen

Hamburg

Grote stad (metropool??)

Groen en fiets

Helsinki

Grote stad

OV en fiets

Barcelona

Metropool

Lopen en stedenbouw
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Interview Hetty Linden en Ellen Peeters
De gemeente Utrecht heeft gezondheid hoog in het vaandel staan: bouwen aan een gezonde toekomst is een van de
pijlers onder het coalitieakkoord dat in 2014 werd gesloten. Hetty Linden – directeur gezondheid bij de gemeente Utrecht
– en Ellen Peeters – adviseur gezonde leefomgeving – werken dagelijks aan de gezondheidsambities van de stad.
“Utrecht doet het qua gezondheid net zo goed als
Nederland gemiddeld. Dat is voor een stad best bijzonder
want de meeste grote steden liggen onder het landelijk
gemiddelde. We proberen dat zo te houden en waar
mogelijk nog verder te verbeteren. Ons college stuurt daar
bewust op” geven Hetty en Ellen aan. De uitwerking van de
Utrechtse gezondheidsambities is gestoeld op drie pijlers:

Bovendien kijkt Utrecht met argusogen naar de
toenemende populariteit van de elektrische fiets.
De snelheidsverschillen ten opzichte van het gewone
fietsverkeer en wandelaars zorgen voor onveilige situaties.

•

De milieubelasting terugdringen;

•

Bewoners en bezoekers zich prettig laten voelen in
Utrecht;

“Vooral wandelen wordt gezien als een gezonde
mogelijkheid voor interactie en bewegen voor de korte
afstanden in de binnenstad”, licht Hetty toe. Om de
voetganger in de stad – naast fietsers – niet onder te
laten sneeuwen komt Utrecht nu met een actieplan voor
voetgangers.

•

Mensen bewegen om gezonde gedragskeuzes te
maken.

Meer dan slimme ruimtelijke keuzes

De eerste pijler is de klassieke benadering van beschermen
tegen negatieve effecten van onder meer mobiliteit.
Utrecht doet dit bijvoorbeeld door vervuilende auto’s te
weren uit de stad met een milieuzone. De tweede pijler
sluit goed aan bij het onderzoek naar bereikbare, slimme en
gezonde stad. De onderzochte steden bieden inspirerende
voorbeelden die kunnen helpen om mensen zich prettiger
te laten voelen in de stad. Hetty: “Uit eigen ervaring kan
ik bevestigen dat de inzet van Helsinki inderdaad zijn
vruchten af lijkt te werpen. Helsinki is een buitengewoon
comfortabele stad om te verblijven”. Ook de andere steden
bieden interessante aanknopingspunten.
Realisme gezocht
Tegelijkertijd wordt ook gevraagd om realisme. Het
streven naar gezondere steden vraagt om meer dan alleen
ruimtelijke ingrepen. Utrecht ervaart dat aan den lijve.
Ondanks dat Utrecht schitterende fietsvoorzieningen
heeft wringt het toch ergens. In de spits is het op bepaalde
punten in de stad zo druk met fietsers, dat het ten koste
gaat van het ‘prettige gevoel’. Hetty: “Fietsen wordt hier
in Utrecht niet gezien als een mogelijkheid voor gezonde
interactie. Als je wel eens gefietst hebt hier, dan weet je
dat je vooral moet opletten om niet overreden te worden.”

Hetty en Ellen beamen de stelling dat gezondheid “niet
alleen gaat om mobiliteit, infrastructuur en gebouwen. Het
gaat ook om slimme keuzes in het sociale domein”. Als eerste
noemen Hetty en Ellen het belang van werk en opleiding:
zonder goed opgeleide mensen en werkgelegenheid heb
je niks. Werk en opleiding zijn het fundament waarop je
kunt bouwen aan gezondere steden. Die visie sluit aan
bij het BSG-onderzoek waarin een gezonde stad wordt
gezien als een stad met voldoende economische vitaliteit
en ruimte voor persoonlijke gezondheid. Daarnaast
vragen beiden zich af hoe het mogelijk is dat steden –
aan de ene kant – hun gezondheidsambities van de daken
schreeuwen en – aan de andere kant – in de rij staan om
nieuwe fastfoodketens te verwelkomen. Op 25 april 2017
waarschuwt een groep gezondheidsexperts voor een
invasie van fastfoodketens. Deze invasie is niet beperkt tot
onze binnensteden en winkelcentra, maar lijkt ook over te
slaan naar schoolkantines en ziekenhuizen¹.
Uit het artikel1: Dat overheden aan de ene kant de omgeving
gezonder willen maken – veel gemeenten hebben een
aanpak gericht op het voorkomen van overgewicht – en aan
de andere kant de deur openzetten voor fastfoodketens,
is controversieel te noemen. Ambities moeten worden
omgezet in actie.

¹https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/25/gemeentes-moeten-invasie-fastfoodketens-stoppen-8392525-a1555817
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Lokale overheden kunnen het voortouw nemen.
Gemeenten die de gezondheid van hun burgers hoog
in het vaandel hebben, kunnen initiatief tonen om het
straatbeeld gezond te maken. Dat kan bijvoorbeeld door
het vergunningenbeleid voor eetgelegenheden aan te
scherpen.
Utrechtse actie
De gemeente Utrecht pakt haar rol in het scheppen van
randvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving actief
op. “In Utrecht is het thema gezondheid nu verankerd in
het vervoersbeleid, in het groenbeleid, in het ruimtelijk
beleid en in andere aspecten”, licht Ellen toe over de
werkwijze van Utrecht. Ieder plan moet bijdragen aan
gezondheid. Om dat voor elkaar te krijgen zitten er
nu gezondheidsexperts in alle gebiedsteams. Op die
manier staat het thema gezondheid vanaf het begin van
ontwikkelingen in de stad op de agenda en is het verweven
in het planvormingsproces.
Utrecht is een groeigebied en om de gezondheidsambities
van de stad te bekostigen wordt een link gelegd tussen die
groei en het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit. De
groei van de stad levert geld op en dat geld wordt, deels, in
ruimtelijke en maatschappelijke verbeteringen gestoken.
Gezondheid en een gezonde leefomgeving houden niet op
bij de grens van de wijk of de stad. Ook op regionaal en
(inter)nationaal liggen er uitdagingen. Om daar invulling
aan te geven heeft Utrecht afspraken over gezondheid
gemaakt met andere gemeenten en stakeholders in
de regio. “Met de ruimtelijke strategie Utrecht en het
programma Healthy Urban Living […] doen we op het
regionale niveau gezamenlijk een poging om voor een
hogere levenskwaliteit te zorgen”.

Hetty Linden is Directeur
Volksgezondheid
van
de
Gemeente
Utrecht.
Deze
organisatie richt zich met
beleidsmaatregelen en concrete
activiteiten op gezond leven in
de stad (Healthy Urban Living).
De gezondheid van Utrechters
bewaken,
beschermen
en
bevorderen, zodat Utrechters
zich gezond voelen, zijn en
blijven, is de kern van haar
opdracht.
Drs. Ellen Peeters werkt sinds
2014 als senior adviseur
gezonde
leefomgeving
bij
afdeling
Volksgezondheid
van de gemeente Utrecht.
Haar dagelijks werk bestaat
uit het gezonder maken van
de ruimtelijke plannen en
ruimtelijke beleidsplannen.
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4 STEDEN
UITGELICHT
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3

In dit hoofdstuk worden vier steden verder uitgelicht. Per stad zal er een
ander thema worden behandeld.
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HELSINKI
FINLAND
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Inwoners (bron population.city / eurostat)
Stad: 		
Metropool:

Helsinki is de hoofdstad van de Republiek Finland. De stad ligt aan de zuidkust van
het land aan de Finse Golf tegenover Tallinn, de hoofdstad van Estland. Helsinki
is tevens de grootste stad en in alle opzichten het centrum van het land. De
gemeente Helsinki telt ongeveer 625.000 inwoners; Greater Helsinki heeft echter
rond de anderhalf miljoen inwoners, zodat meer dan een kwart van de totale
Finse bevolking in en om de stad woont.
Helsinki is een verrassende hotspot voor ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit
en transport. De aan de Finse Golf gelegen hoofdstad van Finland zet in op een
aantal sporen om de bereikbaarheid van en in de stad op peil te houden. De stad
combineert deze inzet met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

626.300 inw. (2015)
1.603.388 inw. (2015)

auto
23%

32%

lopen

Helsinki
34%

ov

11%

fietsen

Deze initiatieven zijn onderdeel van het masterplan van de stad. Het masterplan van
Helsinki geeft een visie op hoe de stad kan groeien met 250.000 nieuwe inwoners tot
2050. Het overgrote deel van deze groei wordt in het bestaande stedelijke weefsel
opgevangen. Een vooruitstrevende benadering wordt in dit masterplan gehanteerd
voor wat betreft de relatie tussen ontwikkeling en mobiliteit. Het beoogde doel is
een echte netwerkstad te worden.Om deze ambitie werkelijkheid te laten worden
investeert de stad in verschillende vormen van openbaar vervoer, maar ook in
fiets- en wandelvoorzieningen. Drie voorbeelden illustreren de inspanningen van
de Helsinki.
• Länsimetro
• Kutsuplus
• Baana Helsinki

Groei vindt plaats in het bestaande stedelijke weefsel. Toegangswegen worden getransformeerd tot boulevards waaraan
gewoond wordt.
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Länsimetro
Rail is een belangrijk onderdeel van de plannen van Helsinki voor het toekomstige
openbaar vervoersysteem van de stad. De uitbreiding van de metro in westelijke
richting – Länsimetro - springt het meest in het oog. In 2009 is gestart met de bouw
van het tracé van 21 km; oplevering is gepland tussen 2016 en 2020. Het project
verbindt de stad Helsinki met de naastgelegen stad Espoo. Deze zusterstad van
Helsinki ontwikkelt zich in snel tempo. De realisatie van nieuwe metroverbindingen
is de basis voor deze stadontwikkeling. Transit Oriented Development maakt het
mogelijk dat de hele stedelijke regio van Helsinki zich over de langere termijn
duurzaam kan ontwikkelen.
Om de groeipotentie van de metropool uit te buiten past Helsinki een aantal
strategieën toe. De voorspelbaarheid van reistijden is vergroot en het aantal
lijnen uitgebreid. Dit wordt aangevuld met een netwerkstructuur met radialeen dwarsverbindingen. Het railnetwerk ontwikkelt zich tot hoofdnetwerk met
achterliggend busnetwerk en het railnetwerk zal in fasen worden uitgebreid vanuit
het centrum van Helsinki. Länsimetro past hier uitstekend bij. Het project zet ook
de toon voor andere projecten die nu gepland worden voor na de oplevering van de
uitbreiding van de westelijke metro.
Helsinki richt de uitbreidingen van de metro flexibel in. De uitbreidingen zijn
driverless en volledig geautomatiseerd. Het opschalen van capaciteit kan hiermee
vloeiend lopen: van een trein om de 2,5 minuten naar bijvoorbeeld elke 1,5 minuut.
De nieuwe lijn zal het zuiden van Espoo, de universiteit Aalto en Lauttasaari
verbinden met het centrum van Helsinki. De kwaliteit van de dienstverlening is
hoog, tevens wordt er ook gewerkt aan ‘feeder-netwerken’ om reizigers naar de
stations van Länsimetro te brengen. Het fietssnelwegnetwerk ‘Baana’ is een van
deze netwerken.
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Baana
10% à 11% van het vervoer in Helsinki vindt plaats per fiets. Dit is aanzienlijk maar
ligt nog onder de doelstelling van 15% in 2020 die de stad zichzelf heeft opgelegd.
De stad leent zich door concentratie van voorzieningen en uitstekende openbaar
vervoersmogelijkheden goed voor fietsen als losse modaliteit of als schakel in transportketens. Helsinki investeert veel in de fietsinfrastructuur om de voordelen van
fietsen verder te benutten.
Baana is een project dat de nieuwe strategie van de stad Helsinki illustreert. De
fietssnelweg van 1530 meter tussen de straten Ruoholahdenkatu en Töölönlahdenkatu loopt over een voormalige treinverbinding. Dat levert veel voordelen zoals de
verbetering van de mogelijkheden voor de active modes en een bijdrage aan de
revitalisatie van een stadsdeel. De nieuwe fietssnelweg vormt een bypass en wordt
niet gehinderd door kruisingen met andere modaliteiten.
Sinds de uitvoering van het project in 2012 heeft het veel betekend voor de active
modes in de Finse hoofdstad. Het stadsdeel Kamppi leed voorheen onder congestie,
maar Baana heeft er voor gezorgd dat fietsen tegenwoordig een alternatief is voor
de auto. De route is bijzonder goed aangeslagen, met gebruikersaantallen die jaarlijks met 5 tot 10% toenemen van 665,900 in 2013 tot 802,079 in 2015.
De toekomst van de fiets in Helsinki ziet er rooskleurig uit: aan de hand van onderzoek uit modellenpakket Brutus wordt beoordeeld waar geïnvesteerd moet worden
en waar de vraag naar nieuwe fietsroutes het meest prangend is. Dit past bij de
visie van de stadsregio: in 2025 alle stadskernen met elkaar verbinden met hoogwaardige fietssnelwegen. Dit netwerk van 130 kilometer heeft ook de naam Baana
gekregen, naar het goede voorbeeld dat in 2012 werd opgeleverd.
Samen met de ontwikkeling van het openbaar vervoersnetwerk van Helsinki is
Baana een belangrijk onderdeel van de strategie van de stad om het aandeel van
de auto in de toekomst terug te dringen en in te zetten op duurzaam transport.
Fietsen, lopen, openbaar vervoer en andere vernieuwende vormen van vervoer zijn
allemaal onderdeel van dit plan, waarbij gezondheid een belangrijke plaats krijgt.
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Kutsuplus
Tussen 2013 en 2015 is in Helsinki het eerste, volledig geautomatiseerde, real-time
demand responsive openbaar vervoerssysteem actief geweest. Het Kutsuplus-systeem werkte met bussen die op afroep konden worden besteld door gebruikers.
De bussen werden gedeeld met andere gebruikers. Kutsuplus combineerde op effectieve wijze het gemak van de gebruiker met een aantrekkelijke prijs. Het systeem
vulde hiermee de ruimte tussen de traditionele stadsbus en de taxi. De service is
actief geweest op kleine schaal. 15 voertuigen zijn ingezet als proef voor toekomstige bredere toepassing in de hele regio Helsinki.
Kutsuplus heeft in korte tijd veel effect gehad op de visie van de stad Helsinki. De
kleine uitrol van het systeem liet zien dat er vraag is naar vervoersconcepten die
gepersonaliseerd zijn en een hogere reistijdvoorspelbaarheid kunnen bieden dan
regulier openbaar vervoer. Het innovatieve karakter van Kutsuplus is enorm gewaardeerd door gebruikers. De effecten van het project zijn breed: gereduceerde
emissie als gevolg van ride sharing; verminderd aantal verkeersongevallen; verminderde congestie in het centrum; verminderde wachttijden of verspilde tijd voor gebruikers ten opzichte van regulier OV; reductie in investeringen en onderhoud in
wegstructuur; mogelijkheid om parkeerplaats en aantal rijbanen te reduceren en
om te zetten in een andere functie; reductie in subsidievereisten bij volledige uitrol.
Ondanks dat de service in 2015 werd stopgezet vanwege financiële keuzes blijft
Kutsuplus voor de toekomst een onderdeel van de visie voor een totaal mobiliteitssysteem voor de stedelijke regio van Helsinki. Na 2017 zal worden gekeken of een
volledige implementatie voor Kutsuplus mogelijk is. In de planvorming wordt een
aantal van 1000-2000 voetuigen gesteld als kosteneffectief. Bij volledige implementatie wordt gedacht aan 5000-8000 voertuigen. Bij maximale benutting kan tot 700
miljoen euro op jaarbasis worden verdiend aan Kutsuplus als gevolg van alle baten,
met onder andere efficiënter transport en milieuaspecten als belangrijke thema’s.

37

Legend
helsinki_finland_osm_landusages
parks+leisur
Helsinki_Finland_osm_landusages
parks + leisure
garden
garden
golf_course
golf_course
meadow
meadow
park
park
pitch
pitch
playground
playground
recreation_ground
recreation_ground
village_green
village_green
helsinki_finland_osm_landusages
overig groen
Helsinki_Finland_osm_landusages
overig groen
e
allotments
allotments
cemetery
cemetery
common
common
farm
farm
farmland
farmland
farmyard
farmyard
forest
fores
grass
grass
heath
heath
hedge
hedge
nature_reserve
nature_reserve
orchard
orchard
wetland
wetland
wood
wood

n
e

0 1

2

3

4

Toegankelijkheid parken en sport met OV catchmentarea (r=2km) en Baana fietsnetwerk

1 0 1 2 3 4 km

38

39

BAANA BICYCLE LANE

40

Espoo

Tallinn

Helsinki centrum

HELSINKI

41

NEW SCHEMES_Helsinki

NEW SCHEMES_Helsinki

Stedelijke groene netwerkstad
(multipolaire stad)

Stedelijke groene netwerkstad (multipolaire stad)

Inzetten op kwalitatieve regionale spoor en fietsverbindingen, elkaar ondersteunend

Stedelijke groene netwerkstad (multipolaire stad)

Inzetten op kwalitatieve regionale spoor en fietsverbindingen, elkaar ondersteunend

Inzetten op kwalitatieve regionale
spoor en fietsverbindingen, elkaar
ondersteunend

Inzetten op kwalitatieve regionale spoor en fietsverbindingen, elkaar ondersteunend

Ontwikkeling vindt plaats rond de knopen en langs deze
transportlijnen (TOD) in bestaand stedelijk weefsel

On demand openbaar vervoer (kutsuplus)

Inzetten op kwalitatieve regionale spoor en fietsverbindingen, elkaar ondersteunend

Ontwikkeling vindt plaats rond de knopen en langs deze
transportlijnen (TOD) in bestaand stedelijk weefsel

Ontwikkeling vindt plaats rond de
knopen en langs transportlijnen
(TOD) in bestaand stedelijk weefsel
On demand openbaar vervoer (kutsuplus)

On demand openbaar vervoer (kutsuplus)

On demand openbaar vervoer (kutsuplus)

On demand openbaar vervoer
(kutsuplus)

42

MADRID
SPANJE
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Inwoners (bron population.city / eurostat)
Stad: 		
Metropool:

Madrid is de hoofdstad en tevens grootste stad van Spanje. Door de centrale
ligging van de stad, de geschiedenis, de politieke en financiële functies wordt
Madrid beschouwd als de belangrijkste stad van het Iberisch Schiereiland.

3.165.200 inw. (2014)
6.385.300 inw. (2015)

auto
28%

29%

In de metropoolregio Madrid wonen 6,4 miljoen mensen, waarvan minder dan
de helft in de stad zelf. Een groot deel van de bewoners woont in de zuidelijke
voorsteden van de stad. In dit gebied wonen meer dan 1 miljoen mensen en in de
toekomst zal dit aantal verder groeien.

Madrid
1%

42%

ov

De onderlinge bereikbaarheid tussen Madrid en de voorsteden en tussen de
voorsteden onderling is problematisch, reistijden per OV zijn vaak veel langer dan
per auto. Dat zorgt voor een hoge mate van autogebruik. Het aandeel auto in de
modal split van de metropool ligt rond de 40% (2008 eurostat). Congestie en slechte
luchtkwaliteit waren lang een serieus probleem waar nog steeds veel aandacht
naar uit moet gaan. Om deze problemen aan te pakken en het stadsklimaat in zijn
volledige breedte te verbeteren waren en zijn fundamentele ingrepen nodig.
Voor Madrid was het lang moeilijk om de bakens te verleggen: investeringen in
metro en tram zijn lang uitgebleven. Onder leiding van Burgemeester Alberto RuizGallardón, zag het bestuur van Madrid in de afgelopen 20 jaar wel kansen voor
verbetering. De ondertunneling van de M30, het herinrichten van de oevers van de
Manzanares rivier en de zeer snelle groei van het metronetwerk heeft het denken
van veel Madrilenen blijvend veranderd en de weg vrijgemaakt voor een verdere
verbetering van het stadsklimaat.
Onlangs is het PMUS (duurzaam stedelijk mobiliteitsplan) vastgesteld waarin
een verdere verlaging van 6 % van het autoverkeer in de stad wordt nagestreefd.
Hoofddoelen van het plan zijn het tegengaan van inefficiënte mobiliteit, ondersteunen
van duurzame mobiliteit en verbeteren van het totale mobiliteitssysteem en inzetten
op multimodaliteit. Het verbeteren van het fietspadennetwerk en het introduceren
van een Smart Regulated Parking Service (SER) zijn enkele van de maatregelen.
Met het interactieve SER-systeem wordt Madrid bovendien de eerste stad die de
uitstoot van de auto koppelt aan het parkeertarief dat betaald moet worden. Tevens
wordt het goedkoper om te betalen in delen van de stad waar op dat moment meer
vrije parkeerplaatsen zijn dan in drukkere delen van de stad.
Met het PMUS zet de stad in op multimodaliteit en het vergroten van het aantal
verbindingen tussen de stad en haar voorsteden. Het gaat daarbij om de combinatie
van metro, trein, auto en fiets. Aan de hand van twee casussen is gekeken naar
twee fundamentele wijzigingen in de stad. Ingrepen waarmee de stad zich zowel
nationaal als internationaal profileert. Deze casussen hebben ons inziens veel met
elkaar te maken. Zonder het één was het ander wellicht niet gelukt. De casussen
zijn;
• MetroSur
• Madrid Río

lopen

fietsen
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MetroSur
Madrid kent een uitgebreid netwerk van metro, commuter rail en light rail. Dit
netwerk concentreert zich vooral rondom de binnenstad. MetroSur is een metrolijn
ten zuiden van Madrid met een lengte van 41 km met 28 stations in de zuidelijke
voorsteden. De lijn werd tussen 1999 en 2003 aangelegd als ringlijn voor Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés en Móstoles. De ambitie van het project was om
de groeiende kernen in de toekomst minder autoafhankelijk te maken: de aanleg
van Metro-Sur zou de aantrekkelijkheid van de metro en ander openbaar vervoer
vergroten.
Van de 1 miljoen mensen die in de voorsteden leven woont nu 60% binnen 600
meter van een metrostation. Tevens beschikken deze vijf voorsteden ook over
een treinontsluiting en bus ontsluitingen. Een effectieve multimodale ontsluiting
met behulp van openbaar vervoer is dan ook een van de middelen om deze
satellietsteden te steunen in hun ontwikkelpotentie. Gezien de verwachtte groei
van deze voorsteden is een effectieve ontsluiting met behulp van openbaar vervoer
noodzakelijk en omgekeerd is de metro een van de middelen om de ontwikkeling
van de steden te ondersteunen. De regionale visie beoogt om zo veel mogelijk
randsteden tot 25 km van het centrum aan te laten sluiten op het openbaar vervoer
netwerk van Madrid. De voorsteden kenmerken zich door een hogere werkeloosheid
en een lager inkomen.
De investering in Metrosur is voor een groot deel bedoeld om door middel van een
betere ontsluiting de toegankelijkheid tot werk in dit deel van Madrid te stimuleren.
De ambitie om dit te veranderen door middel van de MetroSur was hoog en is
helaas niet volledig waar gemaakt. Gekeken wordt nu naar een aantal ingrepen die
een nog betere ontsluiting van zuid Madrid doormiddel van openbaar vervoer en
fiets, zouden kunnen bewerkstelligen. De ontwikkeling van zuid- Madrid, buiten de
stadsgrenzen, zet zich namelijk wel door en planning en strategie is nodig om dit te
sturen.
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Madrid Río
Congestie en slechte luchtkwaliteit zijn lang problemen geweest voor de stad Madrid.
Om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling en het stadsklimaat te verbeteren moest
er veel gebeuren. Onder aanvoering van burgemeester Alberto Ruiz-Gallardón werd
een nieuwe weg ingeslagen. Met de ondertunneling van de M30, het herinrichten
van de waterfronts van de Manzanares rivier en het realiseren van een aantal
andere projecten heeft de stad grote stappen voorwaarts gemaakt.
Met het project Madrid Río zijn verbindingen tussen lange tijd gescheiden
stadsdelen hersteld. Tussen 1974 en 2007 liep de snelweg M30 direct langs de
rivier Manzaneres. De M30 zorgde ervoor dat een van de belangrijkste natuurlijke
aders van de stad alleen een verkeersruimte was. In twee fases is de ruimte
omgezet in een verblijfsruimte en heeft de stad Madrid veel ruimtelijke kwaliteit
terugveroverd. Tussen 2005 en 2008 werd Madrid Calle 30 uitgevoerd waarbij de
snelweg M30 onder het maaiveld werd gelegd en van 2007 tot 2011 is gewerkt
aan de inrichting van de ruimte die vrijkwam nadat de infrastructuur ondergronds
was verdwenen. De 11,2 km aan herwonnen land is opnieuw tot leven gebracht als
verblijfsruimte, met kansen voor duurzaam transport. In de nieuwe situatie zijn veel
parken te vinden van hoge landschappelijke kwaliteit, zijn er sportfaciliteiten voor
alle leeftijdsgroepen gemaakt en zijn er fiets- en wandelpaden gebouwd. Voor de
herinrichting van het gebied rondom de rivier Manzaneres is veel geld uitgetrokken.
Deze investering heeft een mooi geprogrammeerde ruimte opgeleverd; sociale
interactie in het gebied is toegenomen, toeristen worden aangetrokken en de fietsen wandelpaden worden in toenemende mate gebruikt als woon-werk verbinding.
Resumerend is Madrid Río een kostbaar maar effectief middel geweest om te laten
zien wat er kan worden gedaan om de stad beter in te richten, minder autoafhankelijk
te maken en het stadsklimaat te verbeteren. De stad Madrid heeft nog veel stappen
te zetten in de toekomst om de modal share van de fiets te verhogen; deze is
nu ca. 1% en blijft hiermee ver achter bij andere Europese steden. Projecten als
Madrid Río, Anillo Verde Ciclista en BiciMAD zetten zich allemaal in om effectieve
mogelijkheden voor de fiets te creëren, maar uiteindelijk moet de fietser zelf de
doorslag gaan geven. Integratie van Madrid Río met het openbaar vervoer zoals de
metro en het verder ondertunnelen van andere delen van de ringweg M30 zullen in
de toekomst nog voor veel meer mogelijkheden gaan zorgen.
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Inzet van de stad Madrid is ontsluiting van de stedelijke regio (tot 25 km) door OV ipv
auto. Dit geldt zowel voor de interne ontsluiting binnen voorsteden als voor externe
ontsluiting tussen Madrid en de voorsteden. Het mobiliteitsbeleid ondersteunt het
beleid om minder monocentrisch te worden en werkgelegenheid naar voorsteden te
verplaatsen. Andere component van dit beleid is de aanleg van P&R voorzieningen
op strategische plekken bij metrostations om multimodaliteit en uitwisseling tussen
modaliteiten mogelijk te maken. Het opheffen van infrastructurele barrières wordt
ingezet om voorrang te geven aan de oorspronkelijke stedelijke, natuurlijke en
landschappelijke structuren. De hierdoor ontstane nieuwe verblijfsplekken zijn ook
een impuls voor de actieve modaliteiten.
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HAMBURG
DUITSLAND
53

Inwoners (bron population.city / eurostat)
Stad: 		
Metropool:

Hamburg, is de tweede stad van Duitsland met een inwoneraantal van 1,7 miljoen
in de stad en ruim 3 miljoen inwoners in de metropool. Hamburg is een grote
havenstad, de tweede in Europa na Rotterdam en kent veel en diverse industrie
zoals vliegtuigbouw (Airbus), koper (Aurubis) en scheepsbouw (Blohm+Voss). De
stad scoort hoog op het gebied van leefkwaliteit. Een van de unique selling points
van de stad ten opzichte van heel veel andere steden, is de kwantiteit en kwaliteit
van de groenvoorziening.

1.746.300 inw. (2014)
3.201.905 inw. (2015)
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Hanzestad Hamburg kent een rijke historie met betrekking tot de groenvoorziening
voor haar inwoners. Vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt de ontwikkeling van
de groenvoorziening van de stad als zeer belangrijk beschouwd en is hier veel budget
voor. De sturing van de ontwikkeling heeft er voor gezorgd dat Hamburg een zeer
groene en leefbare stad is waar meer dan 50% van het oppervlak bestemd is voor
groene ruimten. Aan de hand van twee projecten zal dit beleid worden toegelicht:
• Grünes Netz Hamburg
• Hamburger Deckel

fietsen
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Grünes Netz Hamburg
De groenstructuur in Hamburg is opgebouwd uit twee ringen (Grüner Ringen): een
eerste ring op 1 km direct om het centrum, daar waar in het verleden de vestingmuren
liepen, en een tweede ring op 8 à 10 km van het stadscentrum. Intensief wordt er
aan gewerkt om de twee groene ringen onderling te verbinden door middel van
groene assen Landschaftsachse). De integratie van de ringen met de assen tot één
geheel wordt gerealiseerd onder de projectnaam Grünes Netz Hamburg. Dit project
heeft geen directe begin of einddatum maar is een continu project dat zich blijft
ontwikkelen.
Grünes Netz Hamburg moet naar de toekomst toe een nog sterker onderdeel van de
stadsstructuur worden. De focus en het accent komen hier steeds meer te liggen op
de verbindende kwaliteit van het groene netwerk; langs het Grünes Netz liggen tal
van mogelijkheden om routes te maken voor de ‘active modes’ (fietsen en wandelen).
De groene corridors bestaan reeds en de investeringen voor fiets- of wandelroutes
zijn niet erg belastend voor het budget van de stad. Tevens wordt het Grünes Netz
gebruikt om toegang voor alle bewoners in Hamburg tot parken of speelplaatsen
te realiseren. Groene publieke ruimtes dienen onderdeel van het dagelijks leven
en oases van rust te zijn voor iedereen. Het wegnemen van ongelijkheden tussen
verschillende bewoners heeft grote aandacht. Veel ruimte voor nieuwe openbare
ruimte is er niet, de ruimte die er nu is moet zo goed mogelijk benut worden.
Meervoudig ruimtegebruik speelt hierbij een belangrijke rol. Een kinderspeelplaats
bij een school kan ook een park zijn, begraafplaatsen worden actief ingezet als
groene gebieden.
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Groenstructuur Hamburg
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Thema’s als duurzame energie en ontwikkeling van de haven komen ook sterk terug
in het verhaal van de stadsontwikkeling van Hamburg. Het project Grünes Netz
Hamburg speelt een belangrijke rol om de stad toekomstbestendig te maken. Het
waterniveau in de haven is de laatste jaren 20 centimeter gestegen en zal verder
stijgen. Het groene netwerk is noodzakelijk om de mogelijke effecten van een
overstroming te verminderen. Hetzelfde geldt voor hittestress in de stad.
Hamburg heeft ook de ambitie om meer divers te worden qua programma.
De verbreding van het programma van groen past hier in. De integratie van
groenontwikkeling in het plannen van de stad is een grote kracht van de stad
Hamburg. Het motto “More city in the City” past goed bij de toekomst van Hamburg
en groen is heel duidelijk onderdeel van the City.
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Grünes Netz Hamburg is een kwaliteitsprogramma dat er nu al voor zorgt dat
Hamburg boven andere steden uitsteekt met betrekking tot de groenvoorziening
voor alle lagen van de bevolking. Grüner Ring en Landschaftsachse zorgen samen
voor een netwerk van groeninfrastructuur dat ongeëvenaard is. Gerichte projecten
en een stads brede aanpak die historisch verantwoord is, past hier goed bij. De
integratie van het groenbeleid in het grotere en bredere beleid van de stad is erg
sterk waardoor keuzes voor groen gemaakt kunnen worden.

hamburg_germany_osm_waterways

Overstromingsgebieden in groenstructuur
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Fietsnetwerk in relatie tot groenstructuur
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Hamburger Deckel
Hamburger Deckel is een grootschalig infrastructuurproject in het westen van
Hamburg in de districten Schnelsen, Stellingen en Altona. De Bundesautobahn A7
zal op drie plaatsen door een tunnel gaan lopen wat in de districten bij zal gaan
dragen aan de leefkwaliteit van de nu door verkeersoverlast geplaagde gebieden.
De A7 autosnelweg is één van de drukste van Duitsland en de sectie rond Hamburg
is het drukste van het tracé met meer dan 150.000 motorvoertuigen per dag. Het
aantal verplaatsingen gaat nu al boven de capaciteit van de 6 à 8 rijstroken en in de
toekomst zal de vraag verder toenemen.
Hamburger Deckel is onderdeel van twee netwerken: het groene
infrastructuurnetwerk van de stad en het reguliere netwerk voor gemotoriseerd
vervoer.
De tunneldelen worden vanaf 2014 gerealiseerd en het hele project dient klaar te
zijn in 2024. De 540 meter lange tunnel in Schnelsen wordt als eerste gebouwd
tussen 2014 en 2017, de tunnel in Stellingen van 893 meter lang en 50 meter breed
word tussen 2015 en 2019 gebouwd en het laatste en langste tunneldeel van 2030
meter moet in 2022 gereed zijn. In totaal komt de tunnellengte op ca. 3,5 km.
De oplossing die Hamburger Deckel biedt is tweeledig. Enerzijds is het project gericht
op de verbetering van mobiliteit en het verminderen van de congestie rondom de
westelijke as van Hamburg. Voor het mobiliteitssysteem van de regio Hamburg is de
belangrijkste functie van de deksels dat een uitbreiding van de verkeerscapaciteit
mogelijk gemaakt wordt, samen met een verbeterde doorstroming.
Anderzijds wordt het project ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de drie
districten van de stad. Op de tunnels komen namelijk parken, die onderdeel worden
van de tweede groene ring en daarmee van het Grünes Netz project. Hiermee zal
de leefkwaliteit in de drie districten toe gaan nemen. Op een hoger schaalniveau
draagt het project verder bij aan de toekomstige landschappelijke kwaliteit van de
stad Hamburg. Zo ontstaat er een groene as tussen Schnelsen en de rivier de Elbe,
ook ontstaat de kans om het Altonaer Volkspark, over een afstand ca. 3 kilometer,
te verbinden met de Elbe. Een wens die in het stadsdeel Altona al lange tijd bestaat.
Hamburg zet in op een sterk netwerk van groen dat werkt op alle schaalniveaus en
thema’s, van rustige stad tot klimaatbestendige stad. Het groene netwerk stimuleert
op een goedkope manier de actieve modaliteiten lopen en fietsen. Het verbetert de
bereikbaarheid op het niveau van de stedelijke regio’s voor de auto in combinatie
met de verbetering van lokale groene omgevingskwaliteit.
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Autowegen netwerk irt groene netwerk met positionering 3 plekken Hamburger Deckel
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Inwoners (bron population.city / eurostat)
Stad: 		
Metropool:

Barcelona is de grootste stad in de autonome regio Catalunya in Spanje. In de stad
wonen 1,6 miljoen mensen en in de metropool ruim 5 miljoen. Barcelona is een
zeer cultureel diverse stad aan de mediterrane kust, waar toerisme en diensten
belangrijke sectoren zijn. De stad strekt zich uit van het strand tot aan het Serra
de Collserola gebergte over een afstand van 6 km. Barcelona kenmerkt zich door
rijke historie, architectonische schoonheid en culturele kwaliteiten. De Global
City onderscheid zich verder door een hoge bevolkingsdichtheid van 16.000
inwoners per vierkante kilometer, wat te danken is aan de gridstructuur van de
modernistische planoloog Cerdà (1859).
Barcelona is een intensief geprogrammeerde stad, waar veel activiteiten op
een klein oppervlak samenkomen. Dit levert zowel veel levendigheid op als veel
uitdagingen voor de toekomst. Om de stad toekomstbestendig te maken wordt
intensief samengewerkt tussen de verschillende bureaus van het stadsbestuur. De
focus ligt hier op zowel de mobiliteit als op de stadsecologie van flora, mensen en
andere fauna. De ontwikkeling van het Barcelona van de 21ste eeuw richt zich op
integrale en duurzame aanpak van stadsontwikkeling. Dit zal toegelicht worden aan
de hand van drie projecten, in chronologische volgorde:
•

Ronda de Dalt & Ronde del Litoral

•

Xarxa Bus Ortogonal

•

Superilles

auto

1.602.400 inw. (2014)
5.432.800 inw. (2015)
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18%
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46%
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Ronda de Dalt & Ronde del Litoral
Samen met de superblocks en het nieuwe busnetwerk van Barcelona zorgen de
ringwegen van de stad voor een belangrijk deel voor het functioneren van de
metropool. De beide ringwegen, Les Rondes genoemd, zijn in de aanloop van de
Olympische Spelen van 1992 gerealiseerd, vanuit de visie van het plan general
metropolitano uit 1976. De ringwegen Ronda de Dalt en Ronde del Litoral lopen
ovaalvormig om de stad heen waarbij de noordelijke en zuidelijke as gebruikt
worden als transportcorridors. Het gaat in totaal om 34 km aan ringweg, met meer
dan 20 kunstwerken. De bouw van Les Rondes duurde van 1987 tot 1992, tot vlak
voor de Spelen.
De ringwegen B10 en B20 zijn belangrijke schakels voor de verkeersafwikkeling van
de stad en zijn onmisbaar geweest bij de economische ontwikkeling van de stad.
De keuze voor de ligging van de ringwegen is tijdens het plannen afgestemd met
de locaties van de stadions voor de Olympische Spelen. Door de stad heen zijn er
vier verschillende plaatsen geweest waar sporten beoefend werden. Deze locaties
liggen niet direct bij elkaar, waardoor goede en efficiënte verbindingen hiertussen
noodzakelijk waren voor de bezoekers van de Spelen. De Olympische Spelen hebben
de hele stad kunnen activeren met als focusgebieden Forum, 22 @, Segrera en
Glòries.
Het verbinden van de Olympische accommodaties is echter niet de enige reden
geweest om Les Rondes aan te leggen. Er reed tot aan de opening van de ringwegen
veel verkeer door de stad Barcelona zelf. Dit veroorzaakte veel overlast in de vorm
van lange reistijden, onveilige situaties en negatieve effecten voor de algemene
gezondheid. Vooral op de Avenue Diagonal, de diagonale verbinding door de stad,
reed veel doorgaand verkeer.
De herverdeling van het verkeer na de opening van de ringroute laat zien dat de
verkeersbezetting zich mee verplaatste richting de ringwegen. Dit kwam volledig
overeen met het verwachte effect inclusief het ontlasten van de aders die door
de stad lopen. De scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer
verloopt sinds die tijd beter, wat in de stad zelf voor een verbeterd klimaat zorgt.
Een aspect wat verder van groot belang is zijn de vele tunnels in het tracé. De
ringwegen B10 en B20 lopen langs de randen van de stad, maar dienden desondanks
zo min mogelijk negatieve impact te hebben op het stedelijk weefsel ter plekke.
De Olympische Spelen hebben in Barcelona een positief investeringsklimaat
geschapen dankzij investeringen in infrastructuur en leefkwaliteit. Als Global
City heeft Barcelona een groeiende behoefte aan een kwalitatief hoogwaardige
binnenstad. De twee andere projecten, Xarxa Bus Ortogonal en Superilles, gaan
verder op de weg die sinds de Spelen is ingeslagen.
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Barcelona
Barcelona

152 dwarsverbindingen over 34 kilometer snelweg
4.5 verbindingen per kilometer
bron: ‘Naar een gezonde relatie tussen stad en snelweg’ - Rients Dijkstra (Atelier Rijksbouwmeester),
Michel Heesen, West 8, maart 2013
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Xarxa Bus Ortogonal
Het openbaar vervoer in Barcelona speelt een zeer belangrijke rol. Met een modal
share van 39% is het de grootste modaliteit. De stad stelt in haar mobiliteitsbeleid de
ambitie om dit aandeel met nog drie procent te laten stijgen tot 2018. Hiertoe dient
de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van het systeem toe te nemen. De vorm van
het nieuwe netwerk is versimpeld en zal lopen over de assen van de superblocks.
Het netwerk is vooral een HOV-lijnennet over de snelle assen in nood-zuid en westoost richtingen. Als aanvulling hierop zijn er ook een aantal diagonale verbindingen.
Xarxa Bus Ortogonal is daarnaast in veel opzichten een kwaliteitsprogramma
waarbij ook nieuwe elektrische bussen en halte-inrichting horen. Het busnetwerk
Ortogonal heeft als doel om de modal share van de bus te verhogen en om het
niveau van serviceverlening te verbeteren ten opzichte van het huidige niveau. In
2011 is begonnen met het uitrollen van het nieuwe netwerk, en per jaar komen er
een vijftal van de 28 nieuwe lijnen tot voltooiing. De toevoeging van het nieuwe
netwerk aan het portfolio van Transports Metropolitans de Barcelona moet zorgen
dat er een betere concurrentiepositie van het openbaar vervoer ontstaat ten
opzichte van de personenauto. Het hoogfrequente vervoer, met bussen om de 4-5
minuten, met minder overstapnoodzaak moet zorgen voor een hoge kwaliteit van
vervoer. Het streven is daarnaast om de operationele snelheid van het vervoer te
verhogen en de haltedekkingsgraad door de stad heen te vergroten.
Speerpunten van de nieuwe buslijnen zijn als volgt: 90% van alle bustrips kan
straks worden gemaakt met maximaal 1 maal overstappen, er loopt straks 1 route
over een stadscorridor en alle gebruikers van de bus gaan reistijdswinst ervaren.
Bijkomende voordelen zijn het verlagen van NO2 en PM10 emissie waarden in de
stad door een verbeterde doorstroom van het vele busverkeer. Samenwerking van
TMB met de ecologie- en planningsafdelingen van de stad Barcelona zal zorgen voor
integraliteit van beleid. De verdere afstemming met het project van de superblocks
zal daarnaast zorgen voor praktische integratie in de stedelijke structuur.
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Huidige routes Xarxa bus

Routes Xarxa bus ortogonal 2016
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Superilles
Het grootste en meest impactvolle project in de stad is dat van de superilles of
supermanzana. Dit project deelt de gridstructuur in Barcelona anders in. De
structuur van de stad wordt versimpeld naar superblocks bestaande uit 3 bij 3
woonblokken, waarbij rustig en gezond wonen centraal komt te staan. Barcelona
krijgt hierdoor op planologisch gebied een ander gezicht, want op straat zullen de
stedelijke accenten anders komen te liggen. Leefbaarheid en langzaam verkeer
zullen belangrijker worden. De superblocks zullen nieuwe mini-woonwijken doen
ontstaan met afmetingen van 400 bij 400 meter waar nieuwe veilige en rustige
leefmilieus zullen ontstaan. Hier hoort een lokaal verkeersmilieu bij dat voorrang
geeft aan bestemmingsverkeer, lopen en fietsen.
Het project van de superblocks is opgezet als pilot, met in eerste instantie vijf pilot
gebieden. Deze pilot loopt tot 2017 met een budget van 10 miljoen. In aanvulling
op de pilot is het aantal superblocks inmiddels tot negen gestegen. De visie van de
stad Barcelona stelt dat binnen 20 jaar de stedelijke structuur getransformeerd kan
zijn zodat deze volledig bestaat uit superblocks.
De superblocks hebben als doel de volgende verbeteringen te brengen voor de
stad: een modern en duurzaam mobiliteitssysteem, een vernieuwd fietsnetwerk,
een vergroot groennetwerk, een uitgebreid voetgangersnetwerk, meer ruimte
voor stadsecologie, sociale gelijkheid en kwaliteit van lucht en verlagen van
geluidsoverlast. Middelen om dit te bereiken zijn het introduceren van de menselijke
maat, meer focus op het straatgebruik, veilig, duurzaam en actief transport, goed
toegankelijk openbaar vervoer en onderling sterk verbonden openbaar vervoer.
Superblocks worden in de mobiliteitsagenda, het Urban Mobility Plan of Barcelona
PMU 2013-2018, genoemd als een middel voor duurzame mobiliteit. De superblocks
maken de structuur van de stad als geheel meer autoluw. De structuur is gericht
op meervoudige programmering, waarbij er naast wonen en verplaatsen in de
superblocks ook ruimte bestaat voor andere activiteiten. Doordat binnen de grenzen
van een superblock geen doorgaand verkeer meer plaatsvindt ontstaat hier ruimte
voor nieuwe bezigheden en inrichting. Het grootste voorbeeld hiervan zijn de
voormalige kruisingen te midden van de superblocks waar plazas kunnen ontstaan.
An Eixample superblock of about 400 x 400 metres, Rueda says, would be inhabited by
between 5,000 and 6,000 people. That is “the same as many small towns. Everything
we need to consider to face the challenges of this turn of a century – construction,
economy, water, residues, metabolisms, social cohesion – should be captured in
these superblocks.” “Every superblock is like a small city with its own character,”
the plan suggests. “Imagine what could be done. An Eixample intersection is as big
as a Gràcia square,” says Rueda, and he highlights that this new city structure will

69

free up 160 intersections. “I’m already fantasising with neighbourhood-organised
inflatable swimming pools in the summer,” he jokes.
(Citaat: Salvador Rueda, directeur Urban Ecology Agency Barcelona en een van de
drijvende krachten achter superilles)
De nieuwe structuur brengt hiërarchie aan in de bereikbaarheid van de gridstad. De
beoogde verfijnde stadsstructuur stimuleert functiemenging op superblock niveau
wat bijdraagt aan de bereikbaarheid voor voetgangers. Deze fundamentele keuze
zorgt niet alleen voor ontlasting van de openbare ruimte binnen het superblock, ze
reduceert ook het verkeer over grotere afstanden met positieve gevolgen voor de
aantrekkelijkheid voor voetgangers van de inrichting van de transportcorridor. Op
lokaal niveau worden duidelijke keuzes gemaakt: er wordt meer gedifferentieerd
tussen transportcorridor en leefomgeving en de inrichting van beide wordt daarop
aangepast. Veel tussenvormen tussen woonstraat en transportcorridor worden
opgeheven.
Legend
1_residential
3_industrial
4_1_office
4_2_retail
4_3_publicServices

Superilles in de stad

Opening Superilla Poblenou, September 2016
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Beoogde verfijnde stadsstructuur leidt tot meervoudige
programmering (bereikbaarheid door nabijheid)
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geving.

Op lokaal niveau duidelijke keuzes: meer differentiëren tussen transportcorridor en leefomgeving.
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Op lokaal niveau duidelijke keuzes: meer differentiëren tussen transportcorridor en leefomgeving.
Inrichting daarop aanpassen. Hanteer niet teveel tussenvormen.
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door nabijheid)
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Op lokaal niveau duidelijke
keuzes: meer differentiëren tussen
transportcorridor en leefomgeving.
Inrichting daarop aanpassen.
Hanteer niet teveel tussenvormen.
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4

De casestudies uit hoofdstuk 3 beschrijven een brede waaier aan lessen
en strategieën om de balans tussen bereikbaarheid en leefkwaliteit
in steden en stedelijke regio’s te verbeteren. Terugdringen van de
negatieve impact van auto- en vrachtverkeer is daarbij een constante
factor. Verschillende schaalniveaus en onderdelen van steden kennen
andere opgaven en kansen die die andere combinaties van maatregelen
vergen. De aanbevelingen worden daarom zoveel mogelijk toegespitst
op typologisch vergelijkbare opgaven. Samen vormen deze de basis voor
een toolbox met per schaalniveau kansrijke strategieën voor duurzame,
bereikbare en gezonde steden, stadsdelen en stedelijke regio’s.
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4.1 Uitdagingen voor de stad
Groningen

Maastricht

Den Haag

Voor de toepassing in Nederlandse stedelijke regio’s van de lessen uit de
internationale casestudies, is het belangrijk de uitdagingen te kennen waar
veel steden in de context van de huidige (kennis-)economie voor staan: Welke
vestigingskenmerken zijn aantrekkelijk voor bedrijven en inwoners, hoe
worden of blijven verschillende combinaties van wonen, werken en recreëren
bereikbaar, hoe wordt de lucht schoon, wat is de leefkwaliteit in een stedelijke
regio? Om daar dieper op in te kunnen gaan is het belangrijk om eerst
verschillende onderdelen van stedelijke regio’s te onderscheiden op ruimtelijke
en economische karakteristiek, functiemenging, dichtheid, bereikbaarheid
en modal split. Dé stad bestaat immers niet: de stad is een samenraapsel van
gebieden voor wonen, werken, recreëren, transport en andere functies in
verschillende samenstellingen en dichtheden. Er is dus ook niet één recept dat
werkt voor alle situaties en omgekeerd biedt elk stedelijk fragment specifieke
mogelijkheden om gezondheid, economie en bereikbaarheid gelijktijdig te
verbeteren.
In de Nederlandse context is het van belang om in ruimtelijk en economisch
opzicht onderscheid te maken tussen relatief geïsoleerde steden zoals Maastricht
en Groningen met een lokale economie, een herkenbare historische binnenstad
en (naoorlogse) buitenwijken, en onderling sterk verbonden metropoolregio’s
met een regionale economie zoals de Noordelijke Randstad en de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. Deze bestaan uit goed verbonden clusters van meerdere
historische binnensteden en recentere kernen en uitbreidingen. De meeste
steden zijn te ontleden als (onderdeel van) een van deze twee hoofdcategorieën
of een mengvorm van beide.

In de online tool van Bert Spaan en Waag Society
zijn de verschillende type gebieden duidelijk te
herkennen, omdat ze veelal samenhangen met de
periode waarin ze gegroeid zijn.

Voor de eerste categorie gelden de binnenstad, de stedelijke ring en de
stadsrandzone als belangrijkste historisch gegroeide onderdelen, waarbij
met name het autoverkeer zich vaak in de ochtend vanuit de buitenwijken en
het ommeland via een stadsring naar de verschillende werkbestemmingen
verplaatst en ’s avonds omgekeerd. Binnensteden zijn in deze categorie vaak het
domein van voetgangers en fietsers met het OV in een ondersteunende rol. Bij
de tweede categorie – de stedelijke of metropoolregio’s – zijn deze onderdelen
ook herkenbaar, maar het vaak multimodale woon-werk en recreatieve
verkeer verplaatst zich in deze polycentrische regio’s gedurende de hele dag
kriskras door de regio omdat de vele werkbestemmingen en voorzieningen in
de metropoolregio zijn verspreid. Een goed gesitueerde oude buitenwijk of
voormalig industrieterrein kan zich hier in korte tijd ontwikkelen tot nieuw
brandpunt van ontwikkelingen, vooral als er nieuwe infrastructuur wordt gepland
met een multimodaal knooppunt. Die zijn tegenwoordig voor zowel burgers als
bedrijven aantrekkelijk omdat de bereikbaarheid op alle mogelijke manieren is
gegarandeerd.

http://code.waag.org/buildings/

Er zijn dus vier typen gebieden die sterk van elkaar verschillen op het gebied van

Rotterdam

Utrecht
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gezondheid en bereikbaarheid. Binnensteden zijn vooral goed bereikbaar te voet,
per fiets en per OV, terwijl auto’s en vrachtwagens veel overlast veroorzaken. De
omgeving van de stedelijke ringweg is juist beter bereikbaar per auto en vrachtwagen,
maar met fiets en OV kunnen bewoners hier ook nog veel bestemmingen bereiken.
Lopen is hier alleen een optie om de hond uit te laten of een bushalte te bereiken.
Bij stadsrandzones zijn afstanden tussen wonen, werken en voorzieningen te groot
voor wandelen en gewoon fietsen en voor goed OV wonen er te weinig mensen.
Daarom is de auto hier dominant. Intussen is de elektrische fiets hier wel in opkomst.
De nieuwe knooppunten zoals Amsterdam Zuidas zijn voor alle modaliteiten goed
bereikbaar terwijl de voetganger ruim baan krijgt. Daarom zie je op dit soort
plaatsen nieuwe centra tot ontwikkeling komen.
Naast het thema bereikbaarheid verschillen de vier stedelijke typologieën
ook op andere onderwerpen, zoals economisch profiel (industrie, onderwijs,
zakelijke dienstverlening) en de afstand tussen wonen en werken, demografische
samenstelling, stedelijke inrichting en bebouwingsdichtheid. De diversiteit is
enorm en dat betekent dat iedere stedelijke typologie zijn eigen uitdagingen met
betrekking tot het stimuleren van gezondheid heeft. Om voldoende rekening te
houden met deze diversiteit en tegelijk het advies overzichtelijk te houden, hanteren
we bij het opzetten van de toolbox een basisonderscheid tussen de vier typische
stadsgebieden. Bij de uitwerking van een advies op maat moet per concrete opgave
verder bekeken worden of er nog andere relevante factoren zijn waarop het advies
moeten worden afgestemd.

1. Binnenstad

2. Ring

3. Stadsrand - Nieuwegein

1. Binnenstad
2. Stedelijke ring
3. Stadsrandzone
4. Nieuwe knooppunten

1.

2.

4. Knooppunt

3.
4.

1. binnenstad

Geïsoleerde
2. stedelijke
ring steden
3. stadsrandzone
4. nieuw knooppunt

Sterk verbonden metropoolregio’s

In een stad als Utrecht is duidelijk te zien
hoe elk type gebied een volstrekt eigen
stedelijk karakter heeft. De wederzijdse
invloed tussen mobiliteit en verstedelijking is heel sterk
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Amsterdam, Haarlemmerdijk. Op sommige
plaatsen in de binnenstad is het zo druk dat
voetgangers en woon- en verblijfsfuncties in de
knel komen

GEZONDE BINNENSTEDEN
Uitdagingen

Stroget

1954		

nu

De Stroget in Kopenhagen is de 3,2 km lange
oudste en langste voetgangersstraat ter wereld.
De straat was voor haar transformatie een drukke
autostraat. De investeringen in openbaar vervoer,
en de concentratie van ruimtelijke ontwikkeling
langs de openbaar vervoer assen volgens het
vingerplan maakte deze transformatie in 1966
mogelijk.

In delft worden spullen eerst door de leveranciers
bezorgd op een centraal punt buiten de stad.
Daarna brengen kleine elektrische voertuigjes de
spullen naar de binnenstad.

Infrastructuur die niet meer gebruikt wordt,
omdat de modal shift is veranderd, kan worden
hergebruikt om de stad aantrekkelijker te maken .

Binnensteden zijn aantrekkelijk door hun levendigheid, met goede openbare ruimtes
en menging van functies, maar ze hebben ook vaak te maken met grote uitdagingen
rond leefbaarheid en bereikbaarheid. Veel voorzieningen zoals winkels zijn alleen in
het centrum te vinden waardoor zowel de bevoorrading als de bezoekers zich door
de vaak nauwe straten moeten wringen. In binnensteden met veel fietsers is er
zelfs vaak congestie door het fietsverkeer. Hierdoor komen voetgangers en andere
gebruikers van de openbare ruimte in de knel en staan de woon- en verblijfsfunctie
onder druk. Veel binnensteden zijn dan ook niet erg gezond of geschikt voor gezinnen
met kinderen, ook al neemt de uitstoot van schadelijke stoffen de komende jaren
verder af. Er zijn alternatieven nodig voor het vele verkeer en het ruimtebeslag van
parkeren van auto’s en fietsen . Intensivering van het gebruik van de binnenstad
vraagt op veel plaatsen ook verbetering van kwaliteit en frequentie van openbaar
vervoer systemen en op centrale punten waar veel modaliteiten bij elkaar komen
- zoals stations en knooppunten - is extra aandacht nodig voor het ontwerp van de
verblijfsfunctie voor voetgangers.
Ontwerpuitgangspunten
•

Het is belangrijk autovrije binnenstadsbuurten te realiseren met een
verblijffunctie, waar doorgaande auto, OV en zelfs de belangrijkste fietsroutes
omheen geleid worden.

•

Beperk ruimtegebruik auto- en overlast gevend fietsverkeer en
parkeervoorzieningen. Uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat
de parkeernorm in binnenstedelijke locaties, een belangrijke belemmering
voor de ontwikkeling van deze locaties is. De provincie adviseert deze norm
sterk naar beneden bij te stellen. (Parkeren en Verstedelijking, Prov Zuid
Holland, 2017)

•

Zet in op verbetering openbaar vervoer en de realisatie van een hiërarchische
reeks knooppunten voor OV en stadslogistiek.

•

Verbeter de relatie tussen binnenstad en stations met aantrekkelijke langzaam
verkeersroutes en aantrekkelijke voorzieningen en een goed verblijfsklimaat op
en rond de stations.

77

Bij drukke verkeerswegen zijn de roetconcentratie
en de gezondheidsrisico’s hoog.
Bron: Atals leefomgeving, RIVM, 2015

GEZONDE STADSDELEN ROND STEDELIJKE RING
Uitdagingen
Om het stadscentrum heen liggen de uitbreidingswijken die in verschillende
decennia zijn gebouwd om meer mensen de mogelijkheid te bieden om zich in de
stad te vestigen. In veel voorbeelden zijn deze wijken gebouwd in de jaren 20/30
van de vorige eeuw of na de Tweede Wereldoorlog, in een gebied waar inmiddels
ook de ringwegen gebouwd zijn. Veel wijken in deze categorie zijn snel gebouwd
en ontworpen op basis van een scherpe scheiding van functies. Aandacht voor de
gezondheid van inwoners van de wijk of het stadsdeel was beperkt tot licht, lucht
en ruimte en voor het vervoer werd uitgegaan van de fiets en het openbaar vervoer.
Maar veel banen zijn inmiddels verhuisd naar moeilijk bereikbare plaatsen en het
openbaar vervoer is vaak achteruitgegaan door verminderd gebruik. Door de grote
afstanden tussen wonen, werken en recreatie zijn de inwoners vaak afhankelijk
van de auto en veel openbare ruimte is in de loop van de jaren veranderd van
groenstrook in parkeerterrein. Bewoners in deze wijken hebben vaak een zwakke
positie op de banenmarkt en de levensverwachting uitgedrukt in gezonde jaren
blijft sterk achter bij andere wijken (Seidell). Dit hangt onder andere samen met
leefpatroon en wijze van verplaatsen, die beide samenhangen met de hoofdrol
voor de auto in de inrichting van de openbare ruimte. Kinderen spelen te weinig
op straat en er wordt weinig gefietst.
Ontwerpuitgangspunten
•

Veel naoorlogse wijken zijn monofunctionele woonwijken met weinig publieke
voorzieningen. Zet in op verdichting en functiemenging van wonen, werken,
recreatie, investeer in aantrekkelijke openbare ruimtes met voorzieningen
waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

•

Het is belangrijk autovrije buurten te realiseren met een verblijffunctie, waar
doorgaande auto, OV en zelfs de belangrijkste fietsroutes omheen geleid
worden.

•

Beperk ruimtegebruik
parkeervoorzieningen.

•

Zet in op verbetering openbaar vervoer en de realisatie van een hiërarchische
reeks knooppunten voor OV en stadslogistiek.

•

Verbeter de relatie tussen binnenstad en stations met aantrekkelijke langzaam
verkeersroutes en aantrekkelijke voorzieningen en een goed verblijfsklimaat
op en rond de stations.

auto-

en

overlast

gevend

fietsverkeer

en

Cheonggyecheon expressway in Seoul is
getransformeerd. De Cheonggyecheon rivier is weer
hersteld, waardoor de luchtvervuiling is verlaagd
met 35%, het heat island effect is verlaagd met 3,3
tot 5,9 graden, de biodiversiteit is toegenomen met
639% en het overstromingsgevaar wordt verkleind.

De transformative van de Cheonggyecheon
expressway was alleen mogelijk omdat de stad
flink investeerde in openbaar vervoer. Seoul heeft
’s werelds langste ‘multi-operator’ metro systeem
en 18 snelle bus, metro en treinlijnen die het
metropolitane gebied ontsluiten.

Het inzetten op voetgangers en fietsers bepaart
heel veel ruimte die kan worden voor nieuwe
(openbare ruimte) ontwikkeling

Vaak kan de ruimte onder en rondom infrastructuur
veel beter worden benut, zoals in dit project van NL
architects onder de A8 in Zaanstad. Een scatebowl,
verschillende sportvelden, een supermarkt en een
reeks andere functies maakt deze onaantrekkelijk
plek weer een waardevol onderdeel van de wijk.
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GEZONDE STADSRANDZONES
Uitdagingen

Over het algemeen zijn de wijken in de
stadsrandzones gezonde groene wijken, maar de
afstand tussen wonen en andere voorzieningen
zorgt er wel voor dat inwoners sterk afhankelijk zijn
van de auto en kinderen van vervoer door ouders.

In de stadsrandzones liggen de accenten weer anders dan bij de binnenstad en de
ringzone. In de meeste gevallen zijn de buitenwijken in de periode na de jaren 70
van de 20ste eeuw gebouwd als groeikern, of later als VINEX-locatie. Deze gebieden
zijn in de praktijk bijna volledig afhankelijk van het autoverkeer ook al was het de
ambitie deze wijken via goede OV verbindingen op de kernsteden aan te sluiten.
Over het algemeen zijn het gezonde groene wijken, maar de afstand tussen wonen
en andere voorzieningen zorgt er wel voor dat inwoners sterk afhankelijk zijn van
de auto en kinderen van vervoer door ouders. Uitdagingen zijn de monofunctionele
opbouw van de wijken en het gebrek aan banen en goede stedelijke voorzieningen.
Ontwerpuitgangspunten

De elektrische fiets brengt de stadsrandzones
dichterbij de binnenstad, waardoor mensen
minder afhankelijk van de auto worden. De
Copenhagen wheel is een innovatie waarmee
elektrische aandrijving wordt gecombineerd met
realtime informatie over bijv. luchtverontreiniging.
Link:https://www.youtube.com/
watch?v=S10GMfG2NMY

Interactieve mobiliteitsdiensten bieden veel
potentie voor de stadsrandzones. Gedeelde vormen
van zelf-rijdend vervoer kunnen kostenefficient
openbaar vervoer bieden ook bij lagere dichtheden.
Helsinki experimenteert met een dergelijk systeem:
de ‘robobus’
Link:https://www.youtube.com/
watch?v=TXe8oPttvCg

•

Veel stadsrandzones zijn monofunctionele woonwijken met weinig publieke
voorzieningen. Zet in op verdichting en functiemenging van wonen, werken,
recreatie, investeer in aantrekkelijke openbare ruimtes met voorzieningen waar
mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

•

Het is belangrijk autovrije buurten te realiseren met een verblijffunctie, waar
doorgaande auto, OV en zelfs de belangrijkste fietsroutes omheen geleid
worden.

•

Beperk ruimtegebruik
parkeervoorzieningen.

•

Zet in op verbetering openbaar vervoer en de realisatie van een hiërarchische
reeks knooppunten voor OV en stadslogistiek.

•

Verbeter de relatie tussen stadsrandzones en perifere stations met aantrekkelijke
langzaam verkeersroutes en een goed verblijfsklimaat op en rond de stations.

•

Geef bijzondere aandacht aan het ontwerp van openbare ruimtes, parken en
speelvoorzieningen voor verschillende leeftijden.

•

Verbindt groenvoorzieningen onderling waardoor groene corridors ontstaan
die gebruikt kunnen worden voor actieve modaliteiten (LV, elektrische fiets).

•

Zet in op de ontwikkeling van interactieve mobiliteitsdiensten (Mobility as a
service / MaaS).

auto-

en

overlast

gevend

fietsverkeer

en
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GEZONDE NIEUWE KNOOPPUNTEN
Uitdagingen
Veel nieuwe knooppunten kunnen gebruik maken van excellente multimodale
bereikbaarheid met een prominente rol voor OV bereikbaarheid. Door in te zetten
op transit Oriented Development, de ontwikkeling van een gemengd programma in
hoge dichtheid binnen loopafstand van het knooppunt, wordt het mogelijk om de
meeste bestemmingen voor voetgangers toegankelijk te maken.
Ontwerpuitgangspunten
•

Veel nieuwe knooppunten worden ontwikkeld als overstapmachine, met weinig
aandacht voor voetgangers en verblijfskwaliteit. Zet ook bij nieuwe knooppunten
in op verdichting en functiemenging van wonen, werken, recreatie, investeer
in aantrekkelijke openbare ruimtes met voorzieningen waar mensen van alle
leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

•

Het is ook rond knooppunten belangrijk auto- en fietsvrije buurten te realiseren
met een verblijffunctie, waar doorgaande auto, OV en zelfs de belangrijkste
fietsroutes omheen geleid worden.

•

Beperk ruimtegebruik
parkeervoorzieningen.

auto-

en

overlast

gevend

fietsverkeer

Stationsgebied Apeldoorn is een mooi voorbeeld
waar de openbare ruimte en het station mooi
integraal zijn vormgegeven, waardoor de relatie
met de stad wordt versterkt.

en

•

Zet in op verbetering openbaar vervoer en de realisatie van een hiërarchische
reeks knooppunten voor OV en stadslogistiek.

•

Verbeter de relatie tussen de woonbuurten en de nieuwe knooppunten met
aantrekkelijke langzaam verkeersroutes en een goed verblijfsklimaat op en
rond de stations.

•

Geef bijzondere aandacht aan het ontwerp van openbare ruimtes, parken en
speelvoorzieningen voor verschillende leeftijden.

•

Verbindt groenvoorzieningen onderling waardoor groene corridors ontstaan
die gebruikt kunnen worden voor actieve modaliteiten (LV, elektrische fiets).

•

Zet in op de ontwikkeling van interactieve mobiliteitsdiensten (MaaS).

•

Zorg voor een goede mix van stedelijke voorzieningen op loopafstand van het
knooppunt;

•

Maak een goede combinatie van grote, kleine, dure en betaalbare appartementen
en woningen;

•

Zorg voor een mix van nieuwe hoogwaardige en oudere betaalbare werkruimtes;

De uitdagingen voor de vier stadstypologieën zijn zeer divers en
ontwerpuitgangspunten voor duurzame mobiliteit vergen de toepassing van
specifieke ontwerpoplossingen. Daarnaast is de wijze waarop de vier types
verbonden worden essentieel voor gezonde verstedelijking. De hele stad en de
complete metropoolregio dient als systeem beter te functioneren, daarom wordt
hieronder een onderscheid gemaakt tussen benodigde ingrepen per schaalniveau.

Knooppunten zijn meer dan overstapmachines,
de Paleisbrug in Den Bosch verbindt over het
spoor de oude binnenstad met het ontwikkelde
paleiskwartier

Het nieuwe Rotterdam CS heeft de stad een enorme
impuls gegeven

Een goede mix van stedelijke voorzieningen zorgt
voor een levendig stuk stad
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4.2 Toolbox voor gezonde verstedelijking

Bewoners in stadsdelen rond de stedelijke
ring hebben gemiddeld genomen een lagere
levensverwachting

In Madrid is de autoweg onder de grond gelegd,
een groot lineair park maakt dit gebied weer
leefbaar en gezond.

De diversiteit aan uitdagingen voor gezonde verstedelijking is enorm. Een toolbox
voor gezonde verstedelijking zou voor onderscheiden gebieden moeten bestaan uit
maatregelen op de thema’s lopen, fietsen, OV, multimodaliteit en knooppunten,
functiemenging, verdichting en groen. Duidelijk is daarbij ook dat het oplossen
van de problemen gaat om een samenspel tussen het verbeteren van multimodale
bereikbaarheid, het verbeteren van leefbaarheid en de ontwikkeling van een
prettige leefomgeving, dus is het ook nodig om instrumenten in te zetten die
mensen aanzetten tot bewegen en ontmoeten. De cases in hoofdstuk 3 laten zien
dat die uitdaging - naast een gerichte strategie per type stadsgebied - ook vraagt
om een samenhangende verstedelijkingsstrategie die aandacht heeft voor beleid
op meerdere schaalniveaus: de metropool- of stadsregio, de regionale en lokale
knooppunten, het niveau van de wijk en de buurt en het niveau van de straat.
De toolbox voor gezonde verstedelijking combineert daarom maatregelen op vier
schaalniveaus. Sommige maatregelen zijn vooral relevant op een hoger schaalniveau,
terwijl bij andere juist op een lager schaalniveau moet worden ingezet. Hieronder
werken we de toolbox per schaalniveau uit. Centraal staat de vraag: welk van de
lessen uit hoofdstuk 3 is relevant op welk schaalniveau?
Stadsregio, metropoolregio

Place de la republique, Parijs, TVK Architectes:
de transformatie van autozones in plekken voor
voetgangers maakt de stad gezonder.

•

Stel duidelijke doelen voor de ontwikkeling van een polycentrische regio:
een ambitieuze, integrale visie die toekomstige ruimtelijke ontwikkeling met
verbeterde multimodale bereikbaarheid combineert. Gebruik deze als aanzet
voor fundamentele verandering.

•

Van visie naar strategie met een geprioriteerd programma: ontwikkel en gebruik
multimodale vervoerscorridors met bijbehorende knooppunten als drager voor
gezonde stedelijke ontwikkeling.

•

Zorg voor een afgewogen visie op verknoping van vervoersnetwerken: wat is de
plek van de voetganger, de (elektrische) fiets, het OV (rail en HOV), de auto en
de vrachtwagen (en boot)? Waar zijn de overstap- en overslagmogelijkheden?

•

Zet in op nieuwe vormen van vervoer. On demand etc.

•

De netwerken voor verkeer en vervoer en netwerken voor groen vullen elkaar
aan.

Regionale en lokale knooppunten
De Avenue General Brosset in Lyon: de beperking
van auto- en parkeervoorzieningen hebben een
positief effect op de gezondheid en leefbaarheid.
Het rapport ‘parkeren en verstedelijking’ van de
Provincie Zuid Holland laat zien dat hier veel meer
mogelijkheden liggen dan vaak gedacht.

•

Zorg voor een duidelijke hiërarchie in de stedelijke structuur: maak ruimte
voor grootschalig en multimodaal (openbaar/collectief) vervoer en transport,
concentreer (groot-) stedelijke voorzieningen bij multimodale knooppunten
van hoofdroutes.
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•

Zet voor elk schaalniveau in op goede multimodale knooppunten met daarop
afgestemde stedelijke ontwikkeling. De knooppunten dienen in de toekomst
ook om ketenmobiliteit voor mensen en goederen (circulaire economie) te
faciliteren;

•

Zorg voor goede verbindingen tussen groenstructuren om grotere netwerken
te laten ontstaan. Gebruik deze ook om de barrières van verkeersaders en
ringwegen te slechten.

Autovrije zones zorgen in de
binnenstad voor levendige, gezonde
stadsstraten

Multimodaal bereikbare wijken, buurten als microcities
•

•

Zorg voor goede multimodale straten en groenstructuren op wijkniveau en
concentreer wijkvoorzieningen op strategische knooppunten op loopafstand
van de omringende buurten.
Verbeter de bereikbaarheid en leefbaarheid op buurtniveau: ruimte voor wonen,
werken en recreatie in microcities met openbare ruimte en groenvoorzieningen
voor kinderen, slenteraars, hangouderen, voetgangers en langzame fietsers.
Dagelijkse voorzieningen bereikbaar op loopafstand. Dergelijke microcities
kunnen ook een rol spelen in de energievoorziening, de circulaire economie,
het onderwijs en de opvoeding.

Buurtstraat
•

Ontwerp de straat op buurtniveau (microcity) voor voetganger en de langzame
fiets met de auto hooguit als gast. Transformeer de openbare ruimte tot
huiskamer van de buurt.

•

Verfijning van de stadsstructuur is leidend voor programmering van
voorzieningen.

•

Binnen een efficiënt multimodaal raamwerk van regionale vervoersvoorzieningen
zorgen voor aantrekkelijke en prettig vormgegeven buitenruimte die uitnodigt
om te lopen.

•

Zorg voor aantrekkelijk en goed toegankelijk groen op buurt- en wijkniveau.

De relatie tussen Station Groningen
Europapark en de omgeving is heel
zorgvuldig vormgegeven.

Ook in Voorburg is de relatie tussen
stad en station versterkt.

Het is belangrijk auto- en fietsvrije binnenstadsbuurten te realiseren met een verblijffunctie,
waar doorgaande auto, OV en zelfs de
belangrijkste fietsroutes omheen geleid
worden. Zoals in Barcelona, waar de Superblockstrategie leidt tot betere openbare ruimte.
Link:https://www.youtube.com/
watch?v=ZORzsubQA_M

Infrastructuur die door modal shift vrijkomt,
kan worden ingezet om groene corridors aan te
leggen voor actieve modaliteiten. Zo ontstaat
een zichtzelf versterkende cyclus.
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Interview Leendert van Bree
Leendert van Bree, expert op het gebied van Urban Health pleit al jaren voor het feit dat gezondheid en welzijn als
belangrijke intrinsieke waarden meegenomen moeten worden in stedelijke planvorming. “Men kan stellen dat in de brede
definitie van gezondheid, met daarin onder andere meegenomen het mentaal welbevinden, de fysieke omgeving een
aanzienlijke determinant is. De aanname onder wetenschappers is dat interventies in de fysieke omgeving substantiële
gezondheidswinst oplevert en de bewijslast dat je met een gezond ingerichte omgeving een bijdrage kan leveren aan de
bevordering van gezondheid groeit.”
Een goede businesscase maar er is geen blauwdruk
Naast het feit dat er meer en meer bewijslast komt voor
het feit dat ingrepen in de fysieke omgeving bijdragen aan
verbetering van de gezondheid van mensen wordt het
ook steeds meer inzichtelijk welke financiële voordelen
het kan opleveren. Van Bree haalt het Bruto Utrechts
Fietsproduct (BUF) aan. Het BUF is een eerste analyse die
een totaalbeeld geeft van wat fietsen Utrecht oplevert aan
economische en maatschappelijke effecten. De jaarlijkse
totale maatschappelijke baten van de fiets komen op € 250
miljoen euro. “Als ik econoom was zou ik zeker investeren
in gezondheid” zegt van Bree.
Dat er naast directe investeringen in de fysieke omgeving
ook geïnvesteerd moet worden in een sociaal programma
om mensen te verleiden is evident. “Aanleg is niet
hetzelfde als gebruik”. Daarbij is het ook nog altijd niet
vanzelfsprekend dat een door professionals van bovenaf
opgelegde gezonde omgeving ook als gezond en daarmee
motiverend voor de bewoners wordt gezien. “Bij de
Universiteit Utrecht doet men proeven met virtuele
omgevingen en varieert men daarin om zo een beeld te
krijgen hoe een omgeving wordt ervaren” Daarbij zie je
dus verschil tussen professionals en burgers maar ook
tussen burgers onderling. Verschillende interpretaties van
wat gezond is, zijn daar natuurlijk oorzaak van.
“In Slotermeer- Amsterdam loopt het project Kijk! Een
Gezonde Wijk, een groot onderzoeksproject waarmee via
een mobiele app door de bewoners zelf wordt gemeten
hoe mensen gezondheid in hun wijk ervaren”. Wat is een
gezonde wijk? En hoe zouden we de wijk gezonder kunnen
maken? De antwoorden op die vragen komen dit keer niet
van experts, maar van bewoners zelf. Van Bree benadrukt
dat dit belangrijk is want er is geen blauwdruk voor een
gezonde omgeving. “Dit raakt ook aan het onderscheid

dat jullie aanbrengen in verschillende type stad in jullie
rapport” Naast verschillende interpretaties van gezondheid
hebben verschillende stedelijke structuren ander soortige
ingrepen nodig. De binnenstad van Utrecht is echt heel
anders dan de regio van Eindhoven. Schaalniveau en
de fysieke stedelijke structuur zorgen ervoor dat naast
generieke ingrepen het werken aan een gezonde stad altijd
locatie gebonden is.
Men probeert die generieke omgevingsfactoren wel te
ontleden. “De trend onder gemeenten nu is dat men onder
andere kijkt naar de blue zones gebieden“ Blue zones
zijn vijf plaatsen in de wereld** waar mensen langer en
gezonder leven dan ergens anders op de wereld. Mensen
die in één van deze plaatsen wonen worden gemiddeld 90
of zelfs 100 jaar, in goede gezondheid, zonder medicijnen of
invaliditeit. Omgevingsfactoren spelen hier een belangrijke
rol en dat probeert men te begrijpen. “Groningen, Oss en
Eindhoven met Woensel willen proberen een blue zone te
worden”.
Goed bestuur en een inclusieve samenleving
Van Bree ziet twee redenen waarom het integreren van
gezondheid en welzijn in stedelijke planvorming niet altijd
evident is. Als eerste het ontbreken van goed bestuur.
Bij steden die een grote transformatie hebben ondergaan,
zoals bijvoorbeeld Bristol (european green capital award
2016) zie je vaak dat het begint bij het enthousiasme van
een bestuurder. “Bij Bristol was het de burgemeester met
een wethouder, snel aangevuld met een aantal bedrijven
en maatschappelijke instanties, die de sleutel vormden
voor de revitalisatie van een enigszins teloor gegane
havenstad”. Voor het inzetten van een transitie naar een
gezonde samenleving is er bestuurlijke flexibiliteit nodig.
“Een bestuurder vandaag de dag moet dingen kunnen
loslaten, het moet een choreograaf zijn in een creatieve
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Leendert van Bree is een expert die vanuit verschillende posities werkt aan gezonde steden.
Zo werkte hij tot voor kort bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en heeft hij vanuit
de Universiteit van Utrecht zitting in Kenniscentrum Healthy Urban Living, een geïntegreerde
kennisinfrastructuur tussen de instanies RIVM, TNO, Deltares, KNMI en Universiteit Utrecht.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een kennisalliantie waar de provincie en de gemeente ook aan
deelnemen en adviseert van Bree vanuit zijn eigen bureau over gezonde verstedelijking.
samenleving” Bij veel gemeentelijke en provinciale
bestuurders moet deze transitie nog plaatsvinden. Vaak
wordt er nog vanuit sectoren gekeken, terwijl gezondheid
en welzijn sector overstijgende aspecten zijn. Gezondheid
raakt alle portefeuilles “Utrecht heeft het slim gedaan door
het thema gezondheid bij alle portefeuilles te integreren,
daardoor hebben bestuurders altijd met elkaar te maken”.
Zo ontstaan er zo ontzettend veel meekoppelkansen stelt
van Bree.
De tweede belangrijke voorwaarde die van Bree ziet
om tot een transitie te kunnen komen is het denken in
andere kapitalen. ”Nog voorbij de Next Economy denken
in de Next Society” Veel ontwikkeling is gestoeld op het
klassieke groeimodel. Gezondheid en welzijn zouden nog
meer op waarde kunnen worden geschat als we naar een
economisch model gaan dat verder gaat dan het BNP.
“Een inclusieve economie waarin het sociale kapitaal een
duidelijke plek heeft”.
Dat de wetenschapper en de ontwerper een belangrijke rol
spelen in het in gang zetten van de transitie staat voor van
Bree buiten kijf. “Er vindt nu steeds meer onderzoek plaats
naar transitie- en innovatiepaden, waarbij de wetenschap
zich meer laat aansturen door maatschappelijke opgaven”.
Ontwerpend onderzoek is noodzakelijk om de toekomst
te verbeelden. Zeker om voorbij het algemene generieke
framework te komen en het locatie specifiek en concreet
te maken voor bestuurders is verbeelding essentieel.

** De vijf blue zones zijn: Sardinië – Italië, Okinawa -Japan,
Loma Linda – Verenigde Staten, Nicoya - Costa Rica en
Ikaria, - Griekenland.
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TESTCASUS
UTRECHT OOST
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Utrecht Oost is onder andere gekozen vanwege het unieke
ontwikkelpotentieel als gezond nieuw knooppunt, toegangspoort van
de Randstad en centrum van Utrecht Science Park. Hier draait alles om
slimme combinaties van modaliteiten en gezonde verstedelijking. De
potentie van Utrecht Oost is groot. Het is het deel van de stad Utrecht
- de snelst groeiende stad van Nederland - waar groei door middel van
inbreiding goed opgevangen kan worden. Tevens is het met onder andere
de Uithof en USP, Utrecht Science Park, de motor van de kenniseconomie
van Utrecht en de regio. Tot 2030 wordt een verdrievoudiging van het
aantal reizigers naar de Uithof verwacht. Van de huidige bezoekers
worden de meesten nu nog met enorme bussen dwars door de stad
vervoerd, maar er zijn ook onafzienbare fietskolonnes. Vanaf 2018
zal een aanzienlijk deel van de bezoekers de sneltram (Uithoflijn van
Utrecht Centraal- Uithof) nemen, maar er is al berekend dat de Uithoflijn
hoogstwaarschijnlijk binnen 12 jaar aan z’n maximale capaciteit zal zitten.
De auto is geen alternatief want de A27 en A28 zullen na de geplande
verbreding ook weer snel vol lopen. Een onorthodoxe benadering is
nodig om te voorkomen dat de grootste bedreiging voor de ontwikkeling
van Utrecht Oost en het USP de bereikbaarheid wordt.
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5.1 De ontwikkeling van Utrecht Oost en Utrecht Science
Park
Als je kijkt naar de historische ontwikkeling van Utrecht dan zie je duidelijk dat
elke stadsontwikkeling geënt was op een ander vervoerssysteem. De binnenstad
tot aan de singel is gericht op voetganger, de vooroorlogse stad tussen de singel
en Waterlinieweg is vooral gericht op de fietser en het OV. Het gebied waar wij ons
op richten, Utrecht Oost, is volledig ingericht voor de auto. Dit is de moderne stad
waarin wonen, werken en ontspanning gescheiden zijn en mobiliteit als geïsoleerde
technische opgave is vormgegeven. Het is een gebied waarin je je nu in de auto en
bus en straks in de sneltram met grote snelheid kan verplaatsen maar waar je als
voetganger en of fietser niet graag verblijft.
Het is belangrijk dat de toekomstige plannen de tekortkomingen in het gebied met
fundamentele keuzes aanpakken. Op zichzelf staande verkeersmaatregelen die
bedoeld zijn om de doorstroming te bevorderen - zoals de aanleg van vrijliggende
busbanen, sneltrams, fietssnelwegen of het verdubbelen van ringwegen - zijn
zonder inbedding in een overkoepelende bereikbaarheidsstrategie gedoemd te
mislukken. Dergelijke maatregelen zullen ook niet leiden tot verbetering van de
concurrentiekracht van Utrecht Oost of - wat misschien nog erger is - een gezonde
campusontwikkeling voor USP.
Utrecht Oost en Utrecht Science Park zijn nu nog vooral snelweglocaties die
profiteren van een optimale bereikbaarheid voor de auto. Maar de snelle groei
van de economie vraagt steeds meer ruimte voor parkeren en alsmaar grotere
infrastructuur om files in de spits te vermijden. Er is weinig hoogwaardige openbare
ruimte en de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers laat veel te wensen over,
vooral als ook de sociale veiligheid voor voetgangers en fietsers in ogenschouw
wordt genomen. Wil het gebied de groeipotentie maximaal benutten dan zal
Utrecht Oost stevig in moeten zetten op betere kwaliteit van de openbare ruimte en
uitmuntende bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers. Het verkeer op de A27
en A28 afknijpen is daarbij geen optie. Deze delen van de A27 en A28 zijn onderdeel
van de Ring Utrecht, de draaischijf van Nederland. Het verkeer bestaat hier voor
een belangrijk deel uit doorgaand verkeer, beperking van autoverkeer en congestie
rond Utrecht Oost hebben daarom sterk negatieve invloed op de Nederlandse
economie. De opgave in Utrecht Oost is daarom de juiste balans te vinden tussen de
verschillende modaliteiten, waarbij op alle schaalniveaus de optimale voorwaarden
worden geschapen voor een aantrekkelijke stedelijke ontwikkeling, een optimale
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit voor de campus en een optimale ontwikkeling
van Utrecht Oost en het USP.
Voor Utrecht Oost stellen we aan de hand van de toolbox uit hoofdstuk 4 per
schaalniveau verschillende strategieën voor
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88 Van auto-gericht naar multimodaliteit

1. Verbeteren multimodale bereikbaarheid en ontwikkelen van een nieuw
knooppunt
Stadsregio, metropoolregio
•

Stel duidelijke doelen voor de ontwikkeling van een polycentrische regio:
een ambitieuze, integrale visie die toekomstige ruimtelijke ontwikkeling
met verbeterde multimodale bereikbaarheid combineert. Gebruik deze
als aanzet voor fundamentele verandering.

•

Van visie naar strategie met een geprioriteerd programma: ontwikkel en
gebruik multimodale vervoerscorridors met bijbehorende knooppunten
als drager voor gezonde stedelijke ontwikkeling.

•

Zorg voor een afgewogen visie op verknoping van vervoersnetwerken:
wat is de plek van de voetganger, de (elektrische) fiets, het OV (rail en
HOV), de auto en de vrachtwagen (en boot)? Waar zijn de overstap- en
overslagmogelijkheden?

•

Zet in op nieuwe vormen van vervoer. On demand etc.

•

De netwerken voor verkeer en vervoer en netwerken voor groen vullen
elkaar aan.

Multimodale bereikbaarheid is zeker in Utrecht Oost, één van de belangrijkste
voorwaarden om het gebied tot bloei te laten komen. Voor de campus geldt zelfs
dat gekozen moet worden voor langzaam verkeer en OV en dat het autoverkeer en
parkeren op termijn zullen moeten plaats maken voor mooie mixed use gebouwen,
voorzieningen en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het is daarom belangrijk dat
op strategisch gekozen plekken een makkelijke uitwisseling van modaliteiten
plaatsvindt op zowel het hoogste schaalniveau van snelweg, stad en spoor, met
goede P+R voorzieningen als op het laagste schaalniveau met fietsers, voetgangers
en optimaal bereikbare OV haltes en station Uithof. Een dergelijke hoofdstructuur
met verknoping van modaliteiten ontlast zowel de nationale infrastructuur als
de campus van Utrecht Science Park en Rijnsweerd waardoor een aantrekkelijk
gemengd leefmilieu voor de campus en Utrecht Oost kan ontstaan.
Om multimodale ontsluiting bij de verwachte grote reizigersaantallen mogelijk
te maken moet de Uithof/Utrecht Oost bij voorkeur ontsloten worden met een
regionale (light) railverbinding, bijvoorbeeld tussen Woerden en Amersfoort waar
voldoende vervoersvraag is om de benodigde grote investeringen te verantwoorden.
Deze lijn kan langs Lunetten of via Vaartsche Rijn lopen. Door een aansluiting met
Utrecht CS te vermijden wordt voorkomen dat dit al overbelaste knooppunt nog
verder wordt belast. Met zo’n lightrail verbinding zullen grote vervoersstromen
uit de regio direct toegang krijgen tot Utrecht Oost en Utrecht Science Park, wat
onder andere tot minder autofiles op de snelweg en fietsfiles door de binnenstad
zal leiden.
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Omdat de Uithoflijn naar verwachting al snel vol zal zitten heeft deze weinig
toegevoegde waarde voor de stad Utrecht buiten beginpunt Utrecht Centraal en
eindpunt de Uithof. Een regionale lightrail verbinding met een station bij de Uithof
heeft daarom als bijkomend effect dat de Uithoflijn als een stoppende stadstram
kan worden ingezet met een grotere toegevoegde waarde voor de stad Utrecht.
De Uithoflijn zal dan ook kunnen stoppen bij het station Uithof, waardoor een
goede vervlechting van openbaar vervoer op het hogere en lagere schaalniveau kan
worden gerealiseerd.
De nieuwe knoop bij de Uithof en Rijnsweerd kan als multimodale knoop
functioneren als in de directe nabijheid aan het pootje van de A28 een extra P+R
voorziening voor de Uithof wordt gerealiseerd. Zowel station Uithof als de nieuwe
P&R zullen de voetgangers brengen die bijdragen aan het vestigingsklimaat en de
levensvatbaarheid van de uitgebreide campus en haar voorzieningen. Als aanvulling
hierop kan de bereikbaarheid van Utrecht Oost voor fietsers uit de directe omgeving
verbeterd worden door fietscorridors aan te sluiten op het nieuwe knooppunt.

Openbare ruimte Madrid
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Multimodale
bereikbaarheid
Fietspaden de regio in / E-bike

Aantrekkelijk voetgangersmilieu

Stoppende stadstram langs boulevard

P+R met shop gekoppeld aan
tramhalte en fietsverhuur

Voet-en fietspaden langs verlaagde
Waterlinieweg, 50km/uur & pootje A28

Lightrail; station Uithof
ontlast wegen en Utrecht Centraal
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2. Verdichting en transformatie voor USP en Utrecht Oost

Regionale en lokale knooppunten
•

Zorg voor een duidelijke hiërarchie in de stedelijke structuur: maak ruimte
voor grootschalig en multimodaal (openbaar/collectief) vervoer en
transport, concentreer (groot-) stedelijke voorzieningen bij multimodale
knooppunten van hoofdroutes.

•

Zet voor elk schaalniveau in op goede multimodale knooppunten met
daarop afgestemde stedelijke ontwikkeling. De knooppunten dienen
in de toekomst ook om ketenmobiliteit voor mensen en goederen
(circulaire economie) te faciliteren;

•

Zorg voor goede verbindingen tussen groenstructuren om grotere
netwerken te laten ontstaan. Gebruik deze ook om de barrières van
verkeersaders en ringwegen te slechten.

Bereikbaarheid is het product van reistijd en de nabijheid van een bestemming.
Snel reizen is dus gunstig voor de bereikbaarheid, maar de nabijheid van mogelijke
bestemmingen bepaalt hoe snel je ergens bent en welke modaliteit daarvoor het
meest geschikt is. Door bijvoorbeeld wonen en werken dichter bij elkaar te situeren
kan de bereikbaarheid flink verbeteren, zelfs als de afstand te voet wordt afgelegd.
Een andere oplossing met vergelijkbaar effect is de verschillende bestemmingen
rond multimodale knooppunten te concentreren. In beide gevallen kan optimale
bereikbaarheid gerealiseerd worden door verschillende bestemmingen zo
optimaal mogelijk ten opzichte van elkaar te situeren. Hierdoor is zo min mogelijk
individueel gemotoriseerd vervoer nodig voor een goede bereikbaarheid, wat veel
ruimte spaart voor wegen en parkeervoorzieningen. Als een dergelijke benadering
structureel wordt toegepast kan Utrecht Oost een flink deel van de zeer grote woonen werkopgave van de Noordvleugel opvangen. Meer en beter wonen, werken en
recreëren in Utrecht Oost zal de kwaliteit van het gebied en de groei van Utrecht
Science Park erg ten goede komen.
Voor de ontwikkeling van Utrecht Science Park biedt een dergelijke aanpak
nog meer voordelen. Verdere uitbreiding van het USP en de koppeling tussen
de Uithof en Rijnsweerd leiden tot meer concentratie van werkgelegenheid,
meer kennisuitwisseling en een stijging van de productiviteit. Verdubbeling van
werkgelegenheid bijvoorbeeld, met name van hoogopgeleide werkgelegenheid,
leidt in een gebied tot 3% meer arbeidsproductiviteit. (bron:CPB). Daarnaast
draagt een campus die aantrekkelijk is voor voetgangers en waar veel verschillende
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faculteiten vlak bij elkaar gesitueerd zijn, bij aan kennisuitwisseling en innovatie. De
beroemdste en beste universiteiten zijn allemaal via goed OV ontsloten terwijl de
faculteiten op minder dan 800 meter van elkaar liggen. Dit is de ideale setting voor
een gezonde loopomgeving en innovatie in de kenniseconomie.
Utrecht Oost bestaat nu vooral uit monofunctionele buurten en wijken, feitelijk
eilanden die door brede infrabundels volledig van elkaar gescheiden zijn. Hierdoor
ontstaan grote sociaal onveilige doorgangsgebieden die onaantrekkelijk zijn voor
voetgangers en fietsers. Door aan de randen van de eilanden gemengd programma
te realiseren, kunnen aantrekkelijke multimodale boulevards ontstaan en kunnen
de eilanden zelf met tal van langzaam verkeersroutes onderling verbonden
worden, wat bijdraagt aan levendigheid, sociale veiligheid en interactie in het
geied. Deze strategie kan zowel gebruikt worden bij de Waterlinieweg als bij de
Archimedeslaan. Dankzij verbeterde multimodale bereikbaarheid kan de rol van de
auto teruggedrongen worden en kunnen verdichting en transformatie als middel
ingezet worden om Utrecht Oost om te vormen tot een aantrekkelijk stadsdeel. Als
wonen, werken en recreatie dicht bij elkaar liggen en via aantrekkelijke langzaam
verkeersnetwerken verbonden worden kunnen nu nog monofunctionele woon- en
werkeilanden op de langere termijn transformeren tot aantrekkelijke en gemengde
microcities.

Ruim baan voor campusleven
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Verdichten

Centrumgebied tussen
Uithof & Rijnsweerd

Fijnmazig fietsnetwerk
& wandel/fietsboulevard
Gemengde stad:
wonen/leren/werken

Uithof-boulevard verlengen tot in Rijnsweerd Noord

Campusontwikkeling in hoge dichtheid 5 minuten van het station
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3. Fijnmazigheid

Multimodaal bereikbare wijken, buurten als microcities
•

Zorg voor goede multimodale straten op wijkniveau en concentreer
wijkvoorzieningen op strategische knooppunten op loopafstand van de
omringende buurten.

•

Verbeter de bereikbaarheid en leefbaarheid op buurtniveau: ruimte
voor wonen, werken en recreatie in microcities met openbare ruimte
voor kinderen, slenteraars, hangouderen, voetgangers en langzame
fietsers. Dagelijkse voorzieningen bereikbaar op loopafstand. Dergelijke
microcities kunnen ook een rol spelen in de energievoorziening, de
circulaire economie, het onderwijs en de opvoeding.

nu

•
•

Gebied ingericht voor auto
Waterlinieweg barrière voor langzaam
verkeer

Als men wil dat mensen meer lopen en fietsen, dan moet het hele stedelijke
systeem om hun heen ontworpen worden. Dat houdt in goede multimodale
vervoersopties op loopafstand, aantrekkelijke en sociaal veilige openbare ruimte,
goede voorzieningen en veel populaire bestemmingen op loopafstand, maar
ook een grote menging van wonen, werken en recreatie. In het geval van Utrecht
Oost is de verbetering van de OV bereikbaarheid middels lightrail de belangrijkste
investering om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De inrichting van de openbare
ruimte en het programmeren van de bebouwing zijn ook belangrijk maar kosten
aanzienlijk minder of leveren zelfs geld op (beter landgebruik, economische baten
etc)
De benodigde investeringen in lightrail zijn vaak een belemmering om dergelijke
keuzes te maken, met als gevolg gebrek aan bouwlocaties, overlast van verkeer,
mensen en bedrijven die wegtrekken en veel grotere investeringen in infrastructuur
elders om de aanzienlijke reizigersstromen te kunnen accomoderen. Dankzij een
gerichte investering in een nieuwe lightrail verbinding en inzet op langzaam verkeer
kan bestaande infrastructuur juist beter benut worden en worden toekomstige
bottlenecks vermeden.

visie: fijnmazig voet- en fietsnetwerk

•
•
•

Gebied ingericht voor voetganger/fiets
Uithof en Utrecht oost beter bereikbaar per
voet/fiets
Waterlinieweg: stadsboulevard

Om hoogte en het rendement van de benodigde investeringen inzichtelijk te maken
kunnen de maatschappelijke kosten en baten worden bepaald. De economische
waarde van langzaam verkeer wordt vaak onderschat. Elke fietskilometer in een
stad als Utrecht die ten koste gaat van de auto levert maatschappelijk ongeveer
40 cent op. Voor een groot deel zijn dat vermeden congestiekosten (circa 30 cent)
en daar bovenop vermeden uitstoot en gezondheids- (levensverwachting) en
arbeidsproductiviteitseffecten (mensen die meestal op de fiets naar het werk gaan
zijn significant minder vaak ziek dan mensen die met de auto naar het werk gaan).
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Om dergelijke baten te kunnen realiseren moeten bestaande barrières geslecht
worden, waaronder het gebrek aan goed OV. Dat kan door aanleg van de lightrail
verbinding. De andere belangrijke barrières zijn het pootje van de A28, de
Waterlinieweg en de onderdoorgangen van de A27 bij de Uithof. Bij het pootje van
de A28 is raden wij aan om het pootje verdiept aan te leggen en de Archimedeslaan
als aantrekkelijke boulevard op maaiveld te laten kruisen. De Waterlinieweg
moet vooral gedowngrade worden zodat hij een aantrekkelijke en multimodale
stadsboulevard kan worden met veel adressen en bestemmingen eraan. Samen
met stedelijke verdichting in een straal van 800 meter rond station Uithof en
het toevoegen van goede stedelijke voorzieningen rond het knooppunt kan het
aantrekkelijke langzaam verkeersmilieu ontstaan waar de ontwikkeling van Utrecht
Science Park en Utrecht Oost veel baat van kunnen hebben zoals veel internationale
voorbeelden laten zien. Deze logistieke structuur is niet alleen een goede basis voor
gezonde en slimme mobiliteit, maar ook voor smart city ontwikkeling en circulaire
economie.

Light rail past goed in openbare ruimte maar
bedient ook de regio
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Centraal openbare ruimte (Forum)

Mixed-use programma
aan de straat

‘s Avonds levendigheid en veiligheid
Fietspaden direct naar het centrum

Waterlinieweg als stadsboulevard
(Boulevard Rothschild Tel Aviv)
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Fijnmazigheid

Kruising Archimedes en pootje A28, nieuwe
situatie; voorrang aan langzaamverkeer en ov

Tunnel Archimedeslaan, bestaande situatie
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4. Sterk netwerk van sport en recreatie

Buurtstraat
•

Ontwerp de straat op buurtniveau (microcity) voor voetganger en de
langzame fiets met de auto hooguit als gast. Transformeer de openbare
ruimte tot huiskamer van de buurt.

•

Verfijning van de stadsstructuur is leidend voor programmering van
voorzieningen.

•

Binnen een efficiënt multimodaal raamwerk van regionale
vervoersvoorzieningen zorgen voor aantrekkelijke en prettig vormgegeven
buitenruimte die uitnodigt om te lopen.

•

Zorg voor aantrekkelijk en goed toegankelijk groen op buurt- en wijkniveau.

nu
Het vele groen in Utrecht oost wordt met name
verbonden via autowegen

visie: aaneengesloten park
Wandel- en fietsroutes verbinden groen en blauw

Het is belangrijk de looproutes van en naar het knooppunt goed te ontwerpen
met aantrekkelijke openbare ruimtes en veel en aantrekkelijke voorzieningen op
loopafstand. Er zijn daarnaast grote kansen om de grote hoeveelheid sport en
recreatiegebieden onderling te verbinden tot één verbindend groen netwerk.
Hierdoor worden gebieden die nu door infra van elkaar afgesneden zijn één geheel
en kunnen allerlei reststukken groen worden samengesmeed tot een samenhangend
netwerk. Parken en sportvelden zijn niet alleen plekken waar mensen in bewegen
maar het zijn ook bestemmingen waar vaker naartoe gewandeld of gefietst wordt.
Op deze manier draagt dit ook direct bij aan een gezondere vorm van verplaatsen.
Een groene omgeving met voldoende sportmogelijkheden vormt ook een krachtig
onderdeel van een aantrekkelijke woonomgeving.
Met deze ingrepen kan een structurele oplossing geboden worden voor structurele
bereikbaarheidsproblemen van Utrecht Oost die samenhangen met keuzes in
het verleden. Dankzij de voorgestelde ingrepen kan Utrecht Oost transformeren
van monofunctionele stad in lage dichtheid tot optimaal bereikbare, gezonde en
bruisende en slimme stad in veel hogere dichtheid. Daarmee ontstaan niet alleen
veel kansen voor de Utrecht Oost en Utrecht Science Park, maar worden ook elders
problemen voorkomen. Denk aan de fietsfiles door Utrecht Centrum die oplossen,
de bereikbaarheid van de regio die dankzij de lightrailverbinding sterk verbetert, de
Utrechtenaren die in Utrecht kunnen blijven wonen en niet hoeven te reizen en de
snelwegen rond de stad en elders die niet verder hoeven te worden verbreed. Door
dergelijke goed onderling afgestemde ingrepen kan ook een inspirerend voorbeeld
ontstaan voor andere steden en regio’s die met vergelijkbare uitdagingen kampen.
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Sterk netwerk van sport
en recreatie

Fietspaden de regio in / E-bike

Hardlooproute / fietspad

Multifunctionele
sportvelden

Bomen vangen fijnstof

Hergebruik oud viaduct als
langzaamverkeersverbinding

extra
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2020
Pootje A28 onder Archimedeslaan, extra fietsverbinding over
behouden viaduct knooppunt Rijnsweerd, aanzet boulevard
Archimedeslaan en Uithoflijn
2030
Lightrail en station Uithof gerealiseerd, Uithoflijn wordt stadstram,
campus ontwikkeling Rijnsweerd zuid, Het Forum geactiveerd
2040
Rijnsweerd zuid ontwikkelt door, publieke functies aan het Forum,
doorontwikkeling station tot halteplaats zelfrijdende auto’s A27
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Bereikbare
Slimme
St
Gezonde
Colofon

Ton Venhoeven
Niels Heeres
Jim van der Want
Rick Ten Doeschate
rené kuiken
u r b a n i s m

René Kuiken

met medewerking van:

Gerjan Streng
Martijn Al
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt
met een financiele bijdrage van het
Stimulerings Fonds Creatieve Industrie
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