
1

Kerngezond
10 maatregelen voor een gezonde 
mobiliteit in de Belgische stadscentra

www.greenpeace.be

©
 G

or
do

n 
W

el
te

rs
 / 

G
re

en
pe

ac
e



2

©
 G

re
en

pe
ac

e



3

Gezonde steden moeten een gezonde stadskern 
hebben: een binnenstad met een hoge levenskwaliteit, 
waarin de mensen en hun verschillende behoeften 
centraal staan.

Ondanks vele inspanningen om onze stadscentra 
anders in te richten, is er nog altijd één hardnekkig 
probleem: het gemotoriseerde verkeer blijft voor een 
enorme belasting zorgen – door lawaai, vervuiling en 
ruimtebeslag.

We moeten op zoek naar een globale strategie om 
de uitstoot van vervuilende stoffen terug te dringen 
en tegelijk allerlei andere problemen aan te pakken: 
geluidshinder, conflicten over het gebruik van de ruimte, 
veiligheidsproblemen, de gebrekkige ruimtelijke kwaliteit 
en dreigende monoculturen door een eenzijdig aanbod.

Jaar na jaar sterven in België meer dan 12.500 mensen 
vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Het 
verkeer is een grote boosdoener. Het is dan ook de 
hoogste tijd om in te grijpen. Deze brochure levert enkele 
ideeën om de Belgische binnensteden terug te geven aan 
de bevolking.
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Uitgangspunt
Stadslucht maakt ziek
De huidige toestroom van mensen naar de steden wijst 
erop dat het aloude gezegde “stadslucht maakt vrij” 
actueler is dan ooit. De heropleving van steden gaat ook 
gepaard met een herontdekking van de stadscentra – een 
stad moet een leefbare kern hebben. Maar vandaag geldt 
vaak “stadslucht maakt ziek”. Vooral in de binnenstad 
zijn de mensen voortdurend blootgesteld aan een hoge 
mate van vervuiling door het verkeer. Op veel plaatsen is 
de luchtkwaliteit in de stadscentra zo slecht dat zij grote 
risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt. De 
mensen zijn zich wel bewust van het probleem en hier en 
daar zijn ook al maatregelen genomen, zoals het instellen 
van lage-emissiezones en autovrije straten. Maar er 
moet meer gebeuren: er is nood aan een consequente, 
duurzame mobiliteitsstrategie die het verkeer zoveel 
mogelijk beperkt en milieuvriendelijker maakt.
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Uitgangspunt

Geniepige doders op wielen
Moderne auto’s zijn door de band genomen 
milieuvriendelijker dan vroeger. Technische 
innovaties hebben effectief geleid tot minder 
vervuilende en stillere auto’s, al blijkt na 
Dieselgate dat vooral dieselwagens nog veel meer 
schadelijke stikstofdioxiden uitstoten dan wettelijk 
toegestaan. En alternatieve aandrijvingen zoals 
elektrische motoren winnen maar langzaam 
terrein. Maar al bij al is de vervuiling nog altijd zo 
groot dat de toegestane drempelwaarden in veel 
van onze stadscentra waarschijnlijk regelmatig 
overschreden worden. De stappen die tot nu toe 
zijn gezet, vormen amper een druppel op een hete 
plaat en hebben geen impact omdat het verkeer 
in veel steden blijft toenemen. Zonder ernstige 
inspanningen – in de eerste plaats om de vervuiling 
te beperken maar zeker ook om de andere 
problemen die het autoverkeer veroorzaakt aan te 
pakken – zitten we in een doodlopende straat.

Meer mensen, meer mobiliteit
Het aantal inwoners van de meeste grote steden stijgt al 
jaren. Veel van die steden zullen ook de komende jaren blijven 
groeien. Meer inwoners betekent meestal meer verkeer, vooral 
ook in de binnenstad, omdat we daar een grotere concentratie 
aan arbeidsplaatsen, winkels, culturele voorzieningen en 
instellingen en dus ook mensen vinden. Daardoor zal ook de 
vervuiling er blijven toenemen. Nog een reden waarom snel 
ingrijpen dringend nodig is. Daarnaast is het verminderen van 
het aantal rijdende en geparkeerde auto’s in de stadscentra 
ook een prioriteit om openbare ruimten, die de voorbije 
decennia vaak zijn gedegradeerd tot doorgangszones, weer op 
te eisen voor de bevolking en ze op verschillende manieren te 
laten gebruiken. Dit zal de levenskwaliteit in onze stadscentra 
enorm ten goede komen.
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algemene doelstellingen 
voor een duurzame 
mobiliteit in de stadscentra

De vervuiling verminderen
De allerbelangrijkste doelstelling in ons pakket van maatregelen 
voor de Belgische stadscentra is het terugdringen van de 
vervuiling door het auto- en vrachtwagenverkeer. Dit zal leiden 
tot een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in de 
binnenstad.

De openbare ruimte opwaarderen 
Naast minder vervuiling willen we ook minder lawaai, trager 
verkeer voor meer veiligheid van de andere weggebruikers en 
minder ruimtebeslag door rijdende en geparkeerde auto’s. Dit 
zal leiden tot een aanzienlijke opwaardering van de openbare 
ruimten in de binnenstad.

De binnenstad levendiger maken
Een ander hiermee verbonden doel is het doen opleven van de 
binnenstad in haar geheel. Als er minder autoverkeer is, komt 
er plaats om de openbare ruimten in de stadscentra op allerlei 
andere manieren te gebruiken. In combinatie met een grotere 
mix van gebouwen en functies kunnen tot nu toe monofunctionele 
delen van de binnenstad weer tot leven worden gewekt. Hierbij 
is ook een rol weggelegd voor nieuwe, alternatieve vormen van 
mobiliteit, die het stadscentrum nog aantrekkelijker en beter 
bereikbaar maken.

1

2

3
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algemene doelstellingen 
voor een duurzame 
mobiliteit in de stadscentra

keer   
kerngezond
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Speerpunt 1: Weg met het verkeer op fossiele brandstoffen
Stappen zetten naar een gezondere verkeersmix in de stadscentra 

1 Wie stinkt, betaalt: een eerlijke bijdrage 
aan de gezondheid van de stad
Om de vervuiling aanzienlijk terug te dringen, is een beperking van het verkeer in 
de binnenstad onvermijdelijk. Daarvoor zijn er verschillende opties. Lage-emis-
sie- of milieuzones bijvoorbeeld, waarin enkel motorvoertuigen zijn toegelaten 
die bepaalde emissiegrenzen niet overschrijden. Antwerpen heeft al zo’n milieuzo-
ne en ook in Brussel, Gent en Mechelen komen ze er. Uit ervaring in het buitenland 
blijkt dat dergelijke zones echt werken wanneer ze groot genoeg zijn en gebieden 
omvatten met bijzonder veel zwaar verkeer – zoals industrie- en havengebieden. Op 
dit vlak moet er nog meer gebeuren. Het concept van de lage-emissiezones moet 
in het hele land worden ingevoerd, zodat de boodschap duidelijk is: enkel voertui-
gen zonder schadelijke uitstoot mogen gratis de stad binnen. Bovendien moeten 
zulke zones verscherpt worden met een snelle uitfasering van alle dieselwagens, 
aangezien ook de ‘nieuwere’ diesels meer schadelijke stikstofdioxides  uitstoten 
dan gedacht.

Het invoeren van tolgeld voor de binnenstad belooft zelfs nog betere resultaten, 
zoals het voorbeeld van Londen aantoont. Op korte tijd daalde het autoverkeer in de 
Britse hoofdstad met 20 procent. Er waren ook 30 procent minder files en 70 procent 
minder ongevallen (TfL 2008) en ook de vervuiling met stikstofoxide en fijn stof liep 
terug. Als gevolg daarvan is het aantal fietsers op tien jaar tijd gestegen met 43 pro-
cent en het gebruik van het openbaar vervoer met 60 procent (ibid.). Zowel in Stock-
holm, Oslo, Bergen, Bologna als Milaan krijgt het model navolging. Steeds meer 
Europese steden zetten deze stap in de richting van meer levenskwaliteit.

Uit de resultaten van tijdelijke projecten met tolheffingen blijkt ook dat een progres-
sief model nodig is. De hoogte van de tol moet variëren naargelang de uitstoot van de 
voertuigen. Stadscentra lenen zich ook goed voor een combinatie van tolheffing en 
lage-emissiezone, want dan moeten alle grotere voertuigen die de binnenstad in wil-
len, voldoen aan specifieke emissiegrenswaarden (zogenaamde Euronormen). Toch is 
een strenge controle absoluut noodzakelijk om met dit instrument de luchtkwaliteit 
op duurzame wijze te verbeteren.

Op sommige plaatsen is het invoeren van tolheffingen en lage-emissiezones wel-
licht politiek moeilijk te verwezenlijken, maar toch zijn deze maatregelen absoluut 
noodzakelijk. Uit ervaring blijkt dat het scepticisme voorafgaand aan de invoering 
van tol of een lage-emissiezone in het stadscentrum al snel plaats maakt voor een 
brede instemming wanneer het systeem in werking treedt, omdat de voordelen 
voor het stadsleven veel groter zijn dan de nadelen.
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Speerpunt 1: Weg met het verkeer op fossiele brandstoffen
Stappen zetten naar een gezondere verkeersmix in de stadscentra 

2 E voor iedereen: volledige e-mobiliteit 
in plaats van enkel elektrische auto’s 
Als we kijken naar de schadelijke luchtverontreiniging door auto’s, lijkt de 
elektrische auto een goede oplossing voor de hoge uitstoot van stikstofoxide en 
koolstofdioxide. Maar dat is niet het hele verhaal. Voorlopig is de koolstofvoet -
afdruk door de huidige manier waarop de stroom wordt opgewekt nog niet zo 
positief als hij zou kunnen zijn. Wanneer de elektrische auto binnenkort definitief 
zal doorbreken, moet hij ingepast worden in een ander mobiliteitsmodel. Want ook 
een elektrische auto heeft een milieukost en eist publieke ruimte op.

Toch ligt de toekomst wel bij de e-mobiliteit. Vooral dan op het vlak van autode-
len: in dat geval worden de auto’s veel vaker gebruikt, waardoor de (voorlopig nog) 
hoge aankoopkosten minder zwaar doorwegen. Aan de rand van de binnenstad 
moeten er mobiliteitsknooppunten komen, waar het mogelijk is om elektrische 
auto’s en fietsen te huren. Kortere afstanden kunnen de mensen dan te voet of per 
fiets afleggen. Ook het openbaar vervoer en transport- en leverdiensten moeten 
in de toekomst omschakelen op e-mobiliteit.

Een voorwaarde hiervoor is wel dat de gebruikte stroom afkomstig is van her-
nieuwbare bronnen, want dan beperken elektromotoren op hun best de schadelij-
ke uitstoot. Maatregelen op korte termijn zoals duidelijk lagere kosten voor elek-
trische voertuigen in tol- en milieuzones kunnen de omschakeling op elektrische 
auto’s versnellen. Op middellange en lange termijn moet een totaalpakket voor 
e-mobiliteit worden ingevoerd, gaande van fietsen met elektrische traponder-
steuning (pedelecs) tot elektrische auto’s, bussen en andere vormen van open-
baar vervoer zoals elektrische trams.
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3 Goed gepakt: het goederenververkeer 
beperken en bundelen 
Een belangrijke manier om het verkeer in het stadscentrum te verbeteren, is het 
anders organiseren van het vervoer van bestellingen, vooral voor de zogenaamde 
“laatste kilometer”. Allereerst moeten alle mogelijkheden om het leververkeer te 
beperken, worden uitgeput. Goederenvervoer valt natuurlijk niet volledig te vermij-
den: het zal altijd nodig blijven om grote voorwerpen in en uit de stad te transporte-
ren. We zullen niet zonder een bepaalde hoeveelheid besteldiensten kunnen, ook met 
grote voertuigen. De omschakeling op een alternatieve aandrijving zoals bijvoorbeeld 
elektrische bestel- of vrachtwagens kan hier uitkomst bieden – in combinatie met 
een betere coördinatie van de logistiek met behulp van nieuwe computersystemen. 
Het is vooral belangrijk om nodeloze ritten door concurrerende vervoerbedrijven te 
beperken. De leveringen moeten worden gebundeld, zodat voertuigen optimaal kun-
nen worden ingezet.

De grootste kans om het leververkeer te optimaliseren, ligt bij het vervoer van 
kleine goederen. De groeiende trend om over te stappen op vrachtfietsen en klei-
ne elektrische voertuigen, moet worden aangemoedigd, zowel met programma’s 
ter ondersteuning als met maatregelen om het gebruik van bestelwagens met ver-
brandingsmotoren te beperken. Daarbij moeten ook nieuwe methodes in overwe-
ging worden genomen (Zukunft Mobilität 2010) zoals die van de Binnenstadservice in 
Amsterdam en een aantal andere Nederlandse steden, die bestellingen  groeperen in 
buurthubs en van daaruit verdelen naar de bestemmelingen. Om dergelijke diensten 
op te richten in ons land, zijn ondersteunende maatregelen op het vlak van organisa-
tie, logistiek en IT noodzakelijk. Op middellange en lange termijn zijn ook drastischer 
maatregelen denkbaar, zoals geautomatiseerde ondergrondse  transportsystemen 
(CargoCap, zie Griin 2010). In elk geval mogen we onze binnensteden niet langer 
laten dichtslibben door slecht gecoördineerde transportdiensten.
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4 Met de voeten vooruit: prioriteit 
voor voetgangers en fietsers
Op twee wielen of op twee benen – de natuur heeft ons twee voeten geschon-
ken om ons voort te bewegen: een vervoermiddel dat geen stikstofoxide, geen 
fijn stof en (bijna) geen koolstofdioxide produceert en bovendien weinig plaats 
inneemt. Niets is beter geschikt voor de krappe ruimte in onze stadscentra. De 
niet-gemotoriseerde individuele weggebruiker moet de nummer één worden in 
de Belgische binnensteden. Concreet moet minstens 60 procent van de verplaat-
singen in de binnenstad te voet of met de fiets gebeuren – dat doel moeten ge-
meenten vooropzetten om hun kern gezond te maken. Hiervoor moet evenwel de 
infrastructuur voor fietsers en voetgangers heel wat aantrekkelijker worden, zodat 
deze alternatieve vervoerwijzen opnieuw een comfortabele evidente keuze worden.

Fietsen is niet alleen leuk en een goed middel tegen stress: elke kilometer die niet 
met de auto wordt afgelegd, betekent ook ongeveer 140 gram CO2-uitstoot  minder 
in de atmosfeer en een flinke besparing voor de stad (NRVP, 2011, p. 3). Het is 
goedkoper om infrastructuur voor voetgangers en fietsers aan te leggen en te on-
derhouden, en minder files, ongevallen en luchtvervuiling betekent minder kosten 
voor de stad. En omdat voetgangers en fietsers ook minder ruimte innemen, blijft 
er plaats over voor groen, cafés en spelende kinderen – ruimte voor het openbare 
leven.

Fietsers en voetgangers moeten in de binnenstad principieel voorrang hebben 
op alle vormen van gemotoriseerd verkeer – zowel op kruispunten als op straat 
en bij investeringen. Er moet vooral aanzienlijk meer geld komen voor de verbe-
tering van het fietspadennet, de ontwikkeling van systemen voor deelfietsen en het 
plaatsen van voldoende, gebruiksvriendelijke fietsrekken. Voetpaden mogen niet 
langer worden beschouwd als “restruimte”, maar moeten functioneel zo worden 
ontworpen dat ze uitnodigen om te voet te gaan.

Hiervoor moeten de steden hun verkeersbeleid totaal anders aanpakken: in 
plaats van te plannen vanuit het oogpunt van de autobestuurder en daarna 
te kijken welke plaats er overblijft voor voetgangers en fietsers, moeten de 
planners voorrang geven aan de vormen van mobiliteit die goed zijn voor de 
kwaliteit van de lucht, het leven in de stad en de gemeentebegroting. De stra-
ten moeten van de buitenste rand naar binnen toe worden gepland, in plaats van 
omgekeerd zoals nu: voetgangers en fietsers moeten voldoende ruimte krijgen en 
dus moet het aantal rijstroken afhangen van de breedte die overblijft – en niet van 
de ruimte die auto’s tijdens de spits maximaal nodig hebben.

Het is mogelijk om op korte termijn al heel wat te veranderen met maatregelen 
om de fietsinfrastructuur te verbeteren, het systeem van deelfietsen uit te breiden, 
meer Bike&Ride-faciliteiten te voorzien en meer voetgangerszones aan te leggen 
in winkelstraten. Oplossingen op langere termijn moeten dieper gaan. Zoals het 
verkeersreglement aanpassen om voorrang te geven aan voetgangers en fietsers 
in bepaalde wijken van de stad. België moet eindelijk plaats maken voor het prin-
cipe van het gedeeld ruimtegebruik. In onze binnensteden moet in de toekomst de 
regel gelden dat fietsen en voeten de nieuwe auto’s zijn.



12

Speerpunt 2: De weg anders verdelen 
Maatregelen die ruimte maken voor meer levenskwaliteit 

5 De nieuwe vrijheid in de stad: de 
moed om de auto te laten staan
De meest doeltreffende manier om de vervuiling terug te dringen, bestaat erin 
het verkeer dat de schadelijke stoffen voortbrengt te beperken. Belgische steden 
moeten nagaan welke delen van hun stadscentrum zij uitsluitend kunnen voorbe-
houden voor voetgangers en fietsers. In sommige delen van de binnenstad moet 
het verkeer worden beperkt tot bestelwagens en – zo weinig mogelijk en alleen op 
bepaalde tijdstippen – vrachtwagens, openbaar vervoer, voetgangers en fietsers.

Het is al langer duidelijk dat auto’s in de stadscentra lawaai en vervuiling veroor-
zaken, de veiligheid en het welbevinden van voetgangers en fietsers in het gedrang 
brengen en de levenskwaliteit in de binnenstad aantasten doordat ze zoveel  ruimte 
innemen. Kopenhagen – een modelstad op het vlak van duurzame mobiliteit – 
 weerde al in de jaren 1960 auto’s uit zijn belangrijkste winkelstraat. In plaats van 
omzet te verliezen, gingen de zaken beter dan ooit: al snel flaneerden er 35 procent 
meer voetgangers door de straten (Gehl 2015, p. 26f).

Sindsdien hebben veel Europese steden dit voorbeeld gevolgd: al jaren mogen in het 
centrum van Madrid enkel auto’s met een parkeervergunning rijden en verdere inper-
kingen zijn gepland. Parijs experimenteerde al met succes met een tijdelijk rijverbod. 
Vanaf 2020 zijn dieselauto’s verboden in het stadscentrum en krijgen enkel bewoners 
en leveranciers nog toegang. Oslo is zelfs van plan om vanaf 2019 alle auto’s voor-
goed te weren uit het volledige stadscentrum. Milaan en ook Brussel voorzien gelijk-
aardige maatregelen. Daartegenover staan vaak plannen om het openbaar vervoer en 
het gebruik van de fiets uit te breiden (Die Zeit 2015).

Uiteindelijk is dit niet alleen goed voor de luchtkwaliteit: een omgeving zonder la-
waai, vervuiling en gevaar waarin de mensen beschikken over een groot aantal open-
bare ruimten, zorgt voor een goede levenskwaliteit. Zones waar vroeger het verkeer 
alles bepaalde, worden weer aantrekkelijk om te wandelen en te vertoeven en geven 
het leven in de stad een nieuw elan.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen minstens 60 procent van hun verplaat-
singen in het stadscentrum te voet of met de fiets maken en slechts 20 procent 
met de auto. Daartoe moeten delen van de binnenstad worden aangelegd als voet-
gangers- en fietszones. 

Er zijn heel wat goede voorbeelden uit de hele wereld die tonen dat het verdwijnen 
van verkeerswegen niet automatisch tot verkeerschaos leidt. De mensen in die ste-
den hebben zich snel aan de nieuwe situatie aangepast. Ze kozen alternatieve routes 
of andere vervoermiddelen. Bovendien leren de voorbeelden uit andere steden ons 
ook dat hoe meer ruimte de auto krijgt, hoe meer verkeer en opstoppingen er zijn 
(Handelsblatt 2009).

Veranderingen kunnen stap voor stap gebeuren. Want elke nieuwe autovrije zone 
betekent uiteindelijk winst voor het stadscentrum, ook al gaat het maar met één 
straat tegelijk vooruit.
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Speerpunt 2: De weg anders verdelen 
Maatregelen die ruimte maken voor meer levenskwaliteit 

6 Langzaam en zonder stress: minder 
snel en minder druk verkeer
De belasting met fijn stof en stikstofoxides uit het verkeer wordt niet alleen 
 bepaald door de aard van en het aantal voertuigen, maar ook door hun snel-
heid. Een probaat middel is het instellen van een snelheidsbeperking van 30 
km/uur en verkeersluwe zones met een beperking tot 20 km/uur (cf. Zukunft 
Mobilität 2012). Op die manier ontstaan meer gestage verkeersstromen en dalen 
de emissies (Richard/Steven 2000, p. 12). Dit is een doeltreffende en goedkope 
manier om vervuiling en lawaai aan te pakken (cf. de stad Zürich).

Snelheidsbeperkingen leiden ook duidelijk tot meer veiligheid: meer dan 80 
procent van de voetgangers die worden aangereden door een auto tegen een 
snelheid van 65 km/uur, overlijden aan hun letsels. Bij een snelheid van 30 km/
uur daalt het aantal dodelijke slachtoffers tot vijf procent (The Economist 2015). 
Bovendien weet iedereen dat het openbare leven begint waar de straten en plei-
nen rustiger en veiliger worden. Als de snelheid daalt en het lawaai vermindert, 
worden ontmoetingen en gesprekken met mensen mogelijk. Een lagere snelheid 
zorgt dus voor meer levenskwaliteit.

De grootste kwaliteitswinst leveren ontmoetingszones of zones voor gedeeld 
ruimtegebruik. Daar worden alle verkeersborden en stoepranden verwijderd 
en blijft één grote verkeersruimte over, die iedereen kan delen. Het resultaat: 
in plaats van naar verkeerslichten kijken alle weggebruikers elkaar in de ogen, 
waardoor een gevoel van gemeenschap ontstaat en iedereen rekening houdt met 
elkaar. In deze zones mogen auto’s niet veel sneller dan stapvoets rijden.

Dit model is al heel succesvol gebleken in heel wat Nederlandse steden. In Bel-
gië is de stad Oostende er mee aan de slag gegaan. De wijk ‘Konterdam’ werd 
stapsgewijs heraangelegd volgens dit principe. Ook heel wat andere steden 
installeerden al zogenaamde ‘woonerven’ volgens hetzelfde principe. Gevolg: 
minder lawaai en vervuiling, een betere verkeersdoorstroming en een grotere 
ruimtelijke kwaliteit. 

De wegen moeten hiervoor anders worden aangelegd, want brede straten 
zonder andere weggebruikers of obstakels nodigen uit om het gaspedaal in te 
drukken. Ook hier is het best om stap voor stap te werk te gaan: om te beginnen 
kunnen nieuwe snelheidsbeperkingen en gedeelde ruimten of ontmoetingszones 
bij wijze van experiment op enkele plaatsen worden ingevoerd en dan geleidelijk 
aan worden uitgebreid naar grotere delen van de binnenstad.
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7 Weg met al die geparkeerde auto’s: 
geef ruimte terug aan de mensen!
Een gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil en neemt dan enkel ruimte in – on-
geveer tien vierkante meter, en vaak zelfs meer (cf. Zukunft Mobilität 2013). Op de 
ruimte die één auto nodig heeft, kun je tien fietsen plaatsen. Je zou ook extra ruimte 
kunnen maken voor voetgangers of mensen met een beperkte mobiliteit. Of nieuwe 
plaatsen om even uit te blazen. Er valt nauwelijks een minder efficiënt gebruik van 
de openbare ruimte te bedenken dan ze ter beschikking te stellen om er auto’s 
te parkeren. Welk recht hebben enkelen om urenlang de ruimte die eigenlijk van 
iedereen is in beslag te nemen?

Het is de hoogste tijd om de parkeerruimte op de openbare weg in de binnenstad 
aanzienlijk te beperken. Ter compensatie moeten aan de rand van het centrum 
parkeerterreinen beschikbaar worden gesteld. Op die manier kunnen we het gemo-
toriseerde verkeer buiten de stad houden – maar iedereen die wel met de auto in de 
stad moet zijn, kan het centrum nog bereiken. De laatste kilometer naar het centrum 
kunnen mensen gemakkelijk te voet, met een huurfiets of met het openbaar vervoer 
afleggen.

Voorbeelden over de hele wereld tonen dat minder parkeerplaatsen niet betekent 
dat de binnenstad niet meer werkt. Er kunnen tijdelijke stopplaatsen voor bestelver-
keer worden afgebakend. Ook diensten voor vervoer van mensen met een beperkte 
mobiliteit kunnen beschikken over parkeerplaatsen, die ze kunnen gebruiken met 
een speciale vergunning.

Het is niet nodig om het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad in één keer dras-
tisch te verminderen, zoals blijkt uit het voorbeeld van Kopenhagen. Daar heeft de 
stad elk jaar twee tot drie procent parkeerplaatsen geschrapt (Die Zeit 2014). Op die 
manier konden voetgangers en fietsers niet in één keer de stad innemen, maar stap 
voor stap en fiets per fiets. Autobestuurders en winkeliers hadden de tijd om zich 
voor te bereiden op de nieuwe situatie en de overgang was nooit echt pijnlijk. Maar 
de positieve gevolgen zijn wel duidelijk merkbaar. Het stadscentrum is populairder 
dan ooit en de handel bloeit. En over de hele wereld geldt Kopenhagen als modelstad 
op het gebied van mobiliteit – ook wat de aanpak van parkeerplaatsen betreft. Het is 
haalbaar om minder parkeerplaatsen te voorzien en dat is uiteindelijk voordelig 
voor iedereen.
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Speerpunt 3:  
Nieuwe diensten, 
nieuwe kwaliteiten
Maatregelen om de mensen opnieuw naar het stadscentrum te lokken

8 Maak openbaar vervoer gratis 
in de binnenstad
Wanneer het verkeer wordt ingeperkt, moeten daar nieuwe diensten tegenover 
staan. Om een emissiearme mobiliteit en het openbaar vervoer op consequente 
wijze te promoten, moeten bussen, trams en treinen in de binnenstad gratis 
zijn. Anders kun je niet garanderen dat werkelijk alle lagen van de bevolking 
de mogelijkheid hebben om zich comfortabel en zonder uitstoot te verplaatsen 
in de binnenstad. Uit een onderzoek in Tallinn bleek dat het mogelijk is het aan-
tal passagiers te verhogen als het openbaar vervoer gratis is (Zukunft Mobilität 
2014). Bovendien is dit vooral gunstig voor oudere en minder gegoede mensen. 
Doordat er geen kaartjes meer moeten worden gecontroleerd, zijn de wachttijden 
aan de haltes korter – samen met de aankoop van meer voertuigen voor openbaar 
vervoer kan dit leiden tot een hogere frequentie en een betere doorstroming. Om 
het mobiliteitsaanbod in zijn geheel te verbeteren, moet het mogelijk zijn om de 
fiets mee te nemen op de bus. De zitplaatsen die hierdoor verloren gaan, kunnen 
worden gecompenseerd door meer bussen met kortere intervallen op het traject 
te laten rijden.

Vooral belangrijk is het totaalpakket: gratis, aantrekkelijk openbaar vervoer in 
de stad in combinatie met maatregelen om het autorijden minder aantrekkelijk 
te maken – dat zijn meteen twee redenen om de auto te laten staan. En ook hier 
is het opnieuw belangrijk om te beginnen met enkele voorbeelden, die dan stap 
voor stap kunnen worden uitgebreid. Op die manier kan verandering lukken.
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9 Geïntegreerde mobiliteitsdiensten 
zijn de toekomst 
Om de mensen aan te moedigen een vorm van alternatief vervoer te kiezen in 
plaats van naar de autosleutels te grijpen, moet het aanbod voldoende ruim zijn. 
De diensten moeten op elkaar afgestemd zijn en zo eenvoudig en gemakkelijk 
mogelijk te gebruiken zijn. De verschillende ticket- en betaalsystemen voor de bus, 
huurfietsen en deelauto’s, zoals die vandaag meestal nog bestaan, zijn daarvoor niet 
bevorderlijk. Het nieuwe mobiliteitsaanbod kan enkel leiden tot een nieuwe mobili-
teitscultuur als de tariefsystemen worden aangepast en vereenvoudigd. De oplossing 
hiervoor is een kaart die toegang biedt tot het volledige aanbod van diensten en tot 
één enkele factuur. Dankzij kaartlezers op bussen, huurfietsen, auto’s, enzovoort 
kunnen kaarthouders gebruik maken van het vervoermiddel van hun keuze. Aan het 
eind van de maand berekent het systeem automatisch het gunstigste tarief en krijgt 
de gebruiker de rekening toegestuurd. Afzonderlijke kaartjes zijn dan enkel nog te 
koop aan automaten en niet bij de bestuurder – waardoor de wachttijd aan haltes 
vermindert en de vervoercapaciteit verhoogt.

Er bestaat een ruim aanbod aan technische mogelijkheden en concepten om de 
verschillende duurzame vervoermiddelen met elkaar te verbinden tot een coherent 
mobiliteitsnetwerk. Enkele daarvan zijn nog in volle ontwikkeling, andere bestaan 
zelfs alleen nog maar als idee. Het is belangrijk om goede oplossingen te vinden, 
die liefst ook bruikbaar zijn in meerdere steden en die volledig bijdragen tot het 
hoogste doel van dit concept, namelijk zoveel mogelijk belemmeringen uit de weg 
ruimen bij de toegang tot en het gebruik van het moderne mobiliteitsnetwerk. 
Het zou een reflex moeten worden om altijd een beroep te doen op het duurzame 
mobiliteitsnet en enkel in heel uitzonderlijke gevallen de voorkeur te geven aan de 
eigen auto.

Een eerste noodzakelijke stap bestaat erin alle bestaande alternatieve vervoer-
diensten op elkaar te laten aansluiten, zoals bijvoorbeeld gebeurt op de “Switchh”-
mobiliteitspunten in Hamburg (FHH). In een tweede fase moeten ook andere, nog 
niet institutioneel verankerde mobiliteitsdiensten worden uitgetest en uiteindelijk op 
permanente basis uitgewerkt en geïntegreerd in het mobiliteitsnetwerk. We denken 
hierbij onder andere aan particuliere initiatieven van fiets- en autodelen en ook aan 
andere vormen van gedeeld voertuiggebruik.
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10 Weg met de monotonie,  
leve de levendige binnenstad
De voorbije decennia zijn onze stadscentra geëvolueerd tot identieke 
 consumptiecatwalks: met kille, glanzende gevels, kale pleinen, winderige –
straten en oncomfortabel straatmeubilair – een compositie die in alle steden 
min of meer hetzelfde is. De mensen haasten zich van A naar B en duiken al snel 
weer de volgende winkel binnen. Als de winkels dan gesloten zijn, verdwijnen ook 
de mensen met hun kleurrijke boodschappentassen en vervalt de binnenstad in 
een diepe slaap, tot de winkels de volgende ochtend weer opengaan en de stad 
weer aan zijn beperkte leven begint.

Door de functies in de binnenstad van elkaar te scheiden, zijn een aantal stede-
lijke kwaliteiten verloren gegaan en is er vooral ook meer verkeer ontstaan. Een 
consequente terugkeer naar multifunctionele buurten is een niet te onderschatten 
middel om het verkeer te beperken en de levenskwaliteit in de stad te verhogen. 
De stad met “korte trajecten” bestaat al als voorbeeld op verscheidene plaat-
sen (bv. in de Duitse nieuwbouwwijken Freiburg-Vauban en -Rieselfeld), maar 
in de stadscentra is de stap naar een mix van functies nog niet gezet.

Als we willen dat onze stadscentra ook buiten de openingstijden weer tot leven 
komen, moeten ze meer bieden dan enkel consumptietempels: woonruimte 
bijvoorbeeld, en openbaar groen of cultuurvoorzieningen. Ze moeten weer een 
dagelijkse bestemming worden, niet alleen om er te winkelen of naar kantoor 
te gaan. De lokale overheid moet een kader scheppen waardoor er opnieuw wo-
ningen voor alle inkomens- en leeftijdsgroepen in de stadscentra kunnen komen. 
Dat houdt de stad levendig, zelfs tot ’s avonds laat.

Het doel moet een levendige stedelijke mix zijn, die korte trajecten en een 
 emissiearme mobiliteit mogelijk maakt. Ter verbetering van de luchtkwaliteit 
moeten parken en groenvoorzieningen worden opgeknapt en fietspaden en het 
openbaarvervoernet worden uitgebouwd. In totaal moet er meer ruimte komen 
voor voetgangers, want dit moedigt de mensen aan om te kiezen voor alterna-
tieve vormen van mobiliteit uit het bestaande aanbod. Steden als Melbourne en 
 Kopenhagen bewijzen dat de heraanleg van verkeerswegen en openbare pleinen 
daadwerkelijk leidt tot nieuwe gebruikspatronen (Gehl 2015, p. 26).

De kwaliteit van de stedelijke ruimte hangt nauw samen met de manier waarop 
mensen die ruimte gebruiken. Daarom moeten we opnieuw zorgen voor aan-
trekkelijke ruimten en pleinen in de stadscentra die de mensen rechtstreeks 
uitnodigen om er wat tijd door te brengen, elkaar te ontmoeten en naar onze 
stadscentra trekken om weer gewoon buiten te zitten. Tegelijk met deze stap 
moet ook worden gewerkt aan een reorganisatie van de verkeersstromen in de 
stadscentra voor meer duurzaamheid.
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Conclusies
Om te komen tot een gezonde mobiliteit in de binnenstad 
is een holistische aanpak nodig. In de eerste plaats moet 
de vervuiling worden aangepakt. Op dit vlak hebben we 
snelle eerste resultaten nodig. Maar om stadscentra te 
garanderen die over de hele lijn gezond zijn, moeten we 
mobiliteitsconcepten ontwikkelen die voldoen aan alle 
vermelde doelstellingen voor een leefbare binnenstad.

Er zijn al enkele eerste verbeteringen gebeurd. Maar België 
dreigt hier achterop te raken in vergelijking met andere 
landen. Veel steden in de wereld hebben al verreikende 
maatregelen genomen om het autoverkeer terug te dringen en 
alternatieve vervoerwijzen te bevorderen. De strategie die in 
deze brochure wordt aanbevolen voor onze stadscentra, bouwt 
voort op de ervaring van anderen en vult die aan met nieuwe 
voorstellen die relevant zijn voor België.

Deze strategie roept duidelijk op tot actie: enkel steden die 
in hun kern gezond blijven, hebben een leefbare toekomst 
– en zullen de concurrentiestrijd op het vlak van woon- en 
levenskwaliteit doorstaan.
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