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Weten en handelen

In deze brochure kun je lezen welke gevolgen 
een nieuwe, duurzame mobiliteit heeft voor 
onze planeet, voor onze steden en voor jou 
persoonlijk. Tegelijk willen we je aanmoedigen 
om bij jezelf te beginnen. Bekijk je dagelijkse 
verplaatsingen. Welke mogelijkheden heb je 
bij de keuze van vervoermiddelen? Hoe ziet het 
netwerk voor duurzame mobiliteit in jouw stad 
eruit? Welke bijdrage kun jij leveren om de CO2-
voetafdruk van België te verkleinen?

VISIE 

BELGIË -  
UITDAGINGEN EN DOELEN
Duurzame mobiliteit vormt een belangrijke 
mijlpaal op de weg naar minder uitstoot van 
broeikasgassen. In België is het verkeer 
verantwoordelijk voor ongeveer 23%  van alle 
broeikasgasemissies. Duurzame mobiliteit is 
trouwens niet alleen zinvol voor de bescherming 
van het milieu, maar kan ook grote sociale en 
economische voordelen opleveren. Op dit vlak is 
dringend actie nodig.

DE STAD - 6 PRINCIPES
Een duurzame mobiliteit is een centrale bouwsteen 
voor de ontwikkeling van duurzame steden en 
gemeenten – alleen al door de bijdrage aan een 
betere levenskwaliteit. Maar om een kwalitatief 
hoogwaardig mobiliteitsnetwerk uit te bouwen, 
is interdisciplinaire samenwerking nodig. In deze 
brochure stellen we zes geslaagde voorbeelden uit 
de praktijk voor, die kunnen dienen als inspiratie 
voor Belgische steden en gemeenten om meteen 
aan de slag te gaan.

NU IS HET JOUW BEURT -  
INSTRUMENTEN VOOR VERANDERING
Een duurzame mobiliteit leidt tot een gezonder 
leven. Zij biedt je de gelegenheid om met 
eenvoudige beslissingen een grote bijdrage te 
leveren, die niet alleen goed is voor jezelf maar 
ook voor het milieu en de samenleving. De weg 
ernaartoe begint bij ieder van ons. Daarom geven 
we achteraan in deze brochure hulpmiddelen 
om je dagelijkse verplaatsingen te analyseren. 
Waarom zou je niet in dialoog treden met jouw 
stad en je rol spelen bij het verminderen van de 
broeikasgasuitstoot in België? Op die manier help 
je mee een nieuwe duurzame mobiliteitscultuur in 
te voeren.

Voor een nieuwe mobiliteit is een totaalconcept nodig. Vanuit dat idee ging Greenpeace samen met 
Gehl Urban Quality Consultants aan de slag om een algemene strategie uit te stippelen. Daarbij is 
het de bedoeling de mobiliteit en de levenskwaliteit te bevorderen in stedelijk gebied, waar de meeste 
mensen wonen. Het concept dat we hier voorstellen zal de komende jaren als leidraad dienen voor het 
strategisch werk van Greenpeace op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit.

De mobiliteit die Greenpeace voor ogen heeft, omvat concreet vier elementen:

o een verminderde afhankelijkheid van de auto

o betere duurzame vervoerwijzen (met het openbaar vervoer, met de fiets, te voet) 

o een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte

o het creëren van uitstekend toegankelijke stedelijke hubs, waarin wonen, werken, winkelen 

en leven samenkomen. 

Systemen om verkeer te vermijden en om te leiden, staan centraal in een nieuwe mobiliteit.
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MENSEN BESLISSEN OVER 
HUN MOBILITEIT
De sleutel voor een duurzame mobiliteit ligt in het begrijpen van de mens en zijn gedrag. Want duurzaam 
gedrag heeft te maken met persoonlijke keuzes over hoe we willen leven. Het gaat om de manier waarop we 
ons dagelijks leven inrichten en onze beslissingen laten afhangen van de omstandigheden. We kiezen voor 
wat gemakkelijk en eenvoudig is. Er zijn maar heel weinig idealisten die altijd en in alle omstandigheden 
alles doen “zoals het hoort”. Daarom moeten steden zo ontworpen worden dat de “juiste” beslissing tegelijk 
ook de “gemakkelijkste en meest comfortabele” is.

Op het vlak van mobiliteit is het vooral belangrijk dat mensen keuzes hebben.

Meer dan een vijfde van alle emissies van broeikasgassen in België komt voort uit het verkeer. Veranderingen in 
ons dagelijkse mobiliteitsgedrag hebben dus een rechtstreekse invloed op de totale uitstoot van broeikasgassen. 
In geen enkel ander domein hebben persoonlijke beslissingen zulke verreikende gevolgen als op het vlak van 
mobiliteit en consumptie. Maar toch is er een verschil tussen mobiliteit en consumptie, omdat een verandering 
in het consumptiegedrag voor veel mensen wordt gezien als een aantasting van de levenskwaliteit. Dat geldt niet 
voor mobiliteit, want wie op dat vlak kiest voor een gedragsverandering, kan zelfs zijn of haar levenskwaliteit 
verhogen.

Op het gebied van mobiliteit zijn de uitstoot van broeikasgassen 
en het gedrag van mensen van doorslaggevend belang

Figuur 1
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EEN DUURZAME 
MOBILITEIT 
BEGRIJPT HAAR 
GEBRUIKERS 
Ongeveer 98% van de mensen 
die in Scandinavische steden 
het openbaar vervoer gebruiken, 
begint zijn tocht te voet of met de 
fiets. Zelfs op het platteland legt 
90% dat traject te voet of per fiets 
af. Die keuze berust op een heel 
duidelijk inzicht: wie eenmaal 
in de auto gaat zitten, komt er 
niet meer uit. Als we mensen 
willen aanmoedigen om het 
openbaar vervoer te gebruiken, 
moeten we de omstandigheden 
voor voetgangers en fietsers 
verbeteren, zodat de keuze voor 
de hand ligt.

DUURZAME MOBILITEIT MAAKT HET LEVEN 
GEMAKKELIJKER
Kopenhagen is wereldberoemd om zijn vele fietsers. Als je de mensen daar vraagt waarom ze fietsen, 
zullen maar weinigen hun gezondheid of het milieu vermelden – dat zijn voor hen veeleer positieve 
neveneffecten. Ongeveer 63% van de fietsers in Kopenhagen stapt op hun tweewieler omdat ze dat 
gewoon gemakkelijk, snel en handig vinden. Mensen de kans bieden om iets goeds te doen zonder al 
te veel inspanningen, dat is de sleutel om hun gedrag te veranderen. Maar daarvoor hebben we goed 
doordachte en goed geïntegreerde oplossingen nodig.
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Figuur 3: Waarom gebruiken mensen in Kopenhagen de fiets?

Figuur 2
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Mobiliteit moet duurzaam zijn

Hoewel de hoeveelheid CO2 die een gemiddelde auto in de lucht blaast geleidelijk afneemt, zijn die emissies 
nog altijd veel groter dan bij het wandelen, fietsen en gebruik van het openbaar vervoer. En met elke 
beslissing om de auto te nemen, wordt het voor de openbaarvervoermaatschappijen moeilijker om het aantal 
reizigers te bereiken dat nodig is voor een efficiënt openbaarvervoernetwerk. Dat geldt vooral in landelijker 
gebied, maar de gevolgen zijn overal duidelijk voelbaar. Vooral kinderen en senioren zijn vaak aangewezen op 
alternatieven voor de auto.

Als we onze manier van leven willen verduurzamen, kunnen we op het vlak van mobiliteit gemakkelijk 
resultaat behalen. Dat bewijst een eenvoudig voorbeeld: een typisch kantoorgebouw met een goede 
aansluiting op het openbaar vervoer, spaart vijf keer zoveel CO2 per werknemer als een passiefhuis dat enkel 
met de auto te bereiken is. Dat verandert natuurlijk niets aan het feit dat we zowel een betere mobiliteit als 
ook duurzame oplossingen voor gebouwen nodig hebben.

Doel

De CO2-emissies laten dalen door geïntegreerde 
diensten voor openbaar vervoer

Uitdaging | Klimaatverandering
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Figuur 4 Figuur 5: Besparing door omschakeling van 
een standaard kantoorgebouw naar een 
passiefgebouw in vergelijking met de besparing 
die kan worden bereikt door te zorgen voor 
goede openbaarvervoerverbindingen bij een 
standaard kantoorgebouw
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Vandaag brengen mensen in de VS en in Europa steeds meer 
tijd binnen door en zijn ze minder dan ooit lichamelijk actief. 
Obesitas en chronische ziekten zijn de voorbije jaren drastisch 
toegenomen. Dertig minuten per dag fietsen of stappen heeft 
aantoonbare positieve gevolgen. De dagelijkse tocht 
naar het werk gebruiken als een gelegenheid voor 
lichaamsbeweging bevordert de gezondheid en 
verlaagt het risico op obesitas.

Duurzame mobiliteit is beter 
voor de gezondheid
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228 Mln. €

Doel

Het aantal mensen dat actief 
mobiel is en bijvoorbeeld wandelt 

of fietst, laten toenemen

Uitdaging 
Obesitas en chronische ziekten

Figuur 6

Figuur 7
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Duurzame mobiliteit is 
betaalbaar en efficiënt
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Meer dan 
33 miljoen €

Luchtvervuiling

Klimaatverandering

Geluid
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Infrastructuur

Files

Elke kilometer die met de auto wordt afgelegd, kost de stad Kopenhagen geld. Elke kilometer die met 
de fiets wordt gereden, spaart de stad geld. Dat komt niet enkel doordat de aanleg en het onderhoud 
van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers goedkoper zijn; er zijn ook besparingen door minder 
verkeersopstoppingen, ziekte, ongevallen en milieuvervuiling. En natuurlijk hebben ook de plaatselijke 
winkels en bedrijven economisch voordeel bij een gemakkelijk toegankelijke en mobiele stad.

Doel

Duurzame mobiliteit moet betaalbaar zijn en gelden 
als voorbeeld van zinvol en efficiënt gebruik van het 

geld van de plaatselijke overheid

Uitdaging | Naar het volledige plaatje kijken

Figuur 8: Geschatte externe kosten die worden bespaard bij de overstap van 
de auto naar de fiets (gegevens van de stad Kopenhagen voor de periode 
1995 tot 2010)

Figuur 9: Besparingen/kosten voor de 
samenleving per kilometer, rekening 
houdend met vervoerkosten, veilig-
heid, praktische aspecten, branding, 
toerisme, reistijden en gezondheid.
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Duurzame mobiliteit leidt tot
betere levenskwaliteit

Dagelijks beschikbare 
tijd bij een reistijd naar 
het werk van 2,5 uur

2,5 uur blijft over voor 
dingen die ons gelukkig 
maken

SlapenHuishoudelijk werk
Dingen die ons 
gelukkig maken 

Werk Pendelen 

Monofunctioneel

Dagelijks beschikbare 
tijd bij een reistijd naar 
het werk van 15 minuten

4,75 uur blijft over voor 
dingen die ons gelukkig 
maken

Multifunctioneel 

Door de vaak geringe densiteit en functionele eentonigheid van onze steden zijn we langere reistijden 
normaal gaan vinden en hebben we dus minder tijd voor dingen die ons gelukkig maken. In een stad 
met een grotere mix van functies binnen wijken zijn de afstanden korter. In bestaande steden kunnen 
we de ervaring benutten die we hebben opgedaan op het vlak van efficiëntie van het wegennet. 
Belangrijke centrale plaatsen in de stad moeten met elkaar verbonden worden via een netwerk van 
goede voet- en fietspaden en plaatselijk openbaar vervoer van een goede kwaliteit. Dit is de enige 
manier om een omgeving te creëren waarin plezier, ontmoeting met andere mensen en ontspanning 
een natuurlijk deel gaan vormen van onze verplaatsingen in de stad.

Doel

Meer tijd doorbrengen met vrienden 
en familie in plaats van in de file

Uitdaging | Er is geen efficiënt, geïntegreerd netwerk 

Figuur 10: 
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Duurzame mobiliteit staat voor 
een veilige en levendige stad

1900 1950 2000

Figuur 11: Gemiddelde woonruimte per persoon

We hebben twee opties voor 
de toekomst. In veel steden, 
zoals in Kopenhagen, kiezen 
mensen die dicht bij het 
centrum wonen om daar te 
blijven.

10 m2 30 m2 60 m2 

Verwachte nood aan woonruimte per 
persoon in 2040: 70 tot 80 vierkante meter.

2.9 24.5

Het is een uitdagende taak om veilige en levendige buurten te ontwikkelen. Naarmate de steden of 
dorpen steeds verder uitbreiden in het omliggende gebied, dreigen mensen lichamelijk en mentaal 
geïsoleerd te raken. Alternatieve vervoerwijzen en mogelijkheden voor actieve verplaatsingen worden 
steeds minder belangrijk. Een bijkomend probleem is dat mensen vandaag meer op zichzelf en 
teruggetrokken leven. Daardoor wordt de uitdaging nog groter om een omgeving te creëren die sociale 
interactie bevordert. Een actieve stad is ook een veiliger stad, want in levendige straten kunnen we ook 
op de veiligheid van onze medemensen letten.

Doel

Compacter bouwen om een 
duurzame mobiliteit te bevorderen 
en de omgeving veiliger te maken

Uitdaging  
Ruimtelijke versnippering en uitgestorven  

en onveilige stadscentra
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Duurzame mobiliteit maakt de 
stad aantrekkelijk – voor iedereen

1900 1950 2000
1971
Jan Gehl, 
“Life between Buildings”

1950 tot vandaag:
invasie van auto’s 

1960 tot vandaag: 
openbare stedelijke ruimte
voetgangerszones
verkeersluwe zones

1961
Jane Jacobs, 

“The Death and Life of Great American Cities”

Actief

Passief

Figuur 12: Het diagram toont de veranderende verhouding tussen noodzakelijke en facultatieve activiteiten 
in de voorbije 100 jaar. Let op het toenemend autobezit in de jaren 1950 en op de huidige trend om open 
ruimte te creëren voor het openbaar leven.

Noodzakelijke 
activiteiten

moeten gebeuren 
ongeacht hoe 

aantrekkelijk het 
aanbod is 

Facultatieve 
activiteiten
gebeuren enkel 

wanneer het aanbod 
voldoende kwaliteit 

biedt

Levenskwaliteit is de nieuwe norm geworden in de wereldwijde concurrentie om bedrijven en 
werknemers aan te trekken. Leefbare steden zijn levendige steden die kansen bieden. Een 
aantrekkelijke stad biedt ons de vrijheid om te kiezen uit een ruim aanbod van verschillende activiteiten 
in de openbare ruimte. Om een stedelijke omgeving te creëren die mensen uitnodigt om de ruimte te 
gebruiken, hebben we kwaliteitsvolle openbare ruimten nodig die gemakkelijk te bereiken zijn met een 
duurzame mobiliteit. Op die manier kunnen de mensen gemakkelijk deelnemen aan het openbaar leven 
en bijdragen aan de levendigheid en de leefbaarheid van de stad.

Doel

Een aantrekkelijker aanbod 
creëren dat iedereen aanspreekt 

en de stad inclusiever maakt

Uitdaging | Concurrentie van andere steden 
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6 PRINCIPES VOOR STEDEN

NABIJHEID

VERBINDINGEN

VEILIGHEID

COMFORT

PLEZIER

CULTUUR 

. GEMENGD GEBRUIK

. DIVERSITEIT

. BEVOLKINGSDICHTHEID

. AANEENGESLOTEN
 
. GEÏNTEGREERD

. EVENWICHTIG

. BESCHERMD

. VEILIG

. GEZOND

. TOEGANKELIJK

. BEGRIJPELIJK 

. SMART

. OP MENSENMAAT

. IDENTITEIT

. ONTSPANNING

. VORMING EN COMMUNICATIE

. POLITIEKE STEUN

. ENGAGEMENT

Om na te gaan hoe “duurzaam” de mobiliteit in een stad is, moeten we rekening houden 
met veel verschillende factoren. Het komt er vooral op aan de uitdagingen en de 
potenties van een stad te beoordelen en daaruit de juiste conclusies te trekken. Deze 
leidraad biedt belangrijke kernprincipes die een stad kunnen helpen om haar status 
als platform voor duurzame mobiliteit te versterken. Daarvoor bestaat niet één enkele 
toverformule – want de gekozen aanpak moet telkens uitgaan van de lokale situatie.
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NABIJHEID

STATION

Door kleine zijstraten open te stellen, 
heeft Melbourne meer toegankelijkheid 
en nabijheid en een fijnmazig stratennet 
gecreëerd. Tegelijk ontstond ruimte voor 
een veelzijdiger gebruik van de stad door 
kleine bedrijven en andere voorzieningen.

Uit recent onderzoek in Melbourne 
blijkt dat het mogelijk zou zijn de 
bevolking binnen de bestaande stads-
grenzen te verdubbelen door uitslui-
tend te verdichten rond de bestaande 
infrastructuur voor openbaar vervoer.

GEMENGD 
GEBRUIK
• Een mix van functies in één gebied: 

wonen, handel en nijverheid en 
werken

• Plekken die voorzien in de 
dagelijkse noden bundelen 

• Functies bijeenbrengen die elkaar 
wederzijds kunnen ondersteunen 

• Een mix van vrijetijdsvoorzieningen 
en diensten op fiets- of 
wandelafstand

Het aantal inwoners in het centrum 
van Melbourne kon verschillende keren 
verveelvoudigd worden door apparte-
menten toe te voegen aan de bestaan-
de bebouwing, waardoor een stadscen-
trum met gemengd gebruik ontstond.

DIVERSITEIT
• Een groot aantal woningen van 

verschillende grootte en prijs 
(te koop en te huur) en ook 
werkplekken voor zelfstandigen 
en bedrijven leidt tot een diverse 
gemeenschap van gebruikers

• De omgeving moet aantrekkelijk 
en divers zijn

• Allerlei verschillende 
mogelijkheden en opties voor 
gebruik van de openbare ruimte 
trekken verschillende gebruikers 
aan

DENSITEIT
• Een grotere densiteit en fijn 

vertakte netwerken zorgen 
voor meer nabijheid tussen de 
verschillende functies in de stad

• De densiteit moet groot genoeg 
zijn om het openbaar vervoer 
te dragen en kansen te bieden 
voor nieuwe knooppunten tussen 
openbaarvervoermiddelen

• Nieuwe projecten moeten dicht 
bij bestaande vervoernetwerken 
worden gepland 

• Door passende verdichting 
ontstaan levendige buurten die te 
voet of met de fiets te bereiken zijn

• In plaats van de voortschrijdende 
verstedelijking te bevorderen, 
is het beter de gaten in al 
aangesneden gebieden te dichten

Gemakkelijk te voet bereikbare, fietsvrien-
delijke stadsdelen met de juiste omstan-
digheden voor het openbaar vervoer kun-
nen enkel ontstaan wanneer de plaatsen 
waar mensen naartoe willen dichter bij 
elkaar liggen. Steden moeten ervoor zor-
gen dat treinstations en tram- en bushal-
tes, plekken om te ontspannen, te wonen 
en te werken en de voorzieningen voor het 
dagelijks leven zo dicht mogelijk bijeen 
liggen. Hoe korter de afstand tussen deze 
plekken, hoe minder tijd mensen nodig 
hebben om te pendelen of lange afstanden 
af te leggen.
Door de groeiende diversiteit aan levens-
wijzen en duidelijke demografische veran-
deringen in de samenleving vergroot ook 

de vraag naar flexibiliteit en keuzemo-
gelijkheden. Buurten moeten zo worden 
ingericht dat ze een mix van functies en 
diensten bieden voor alle leeftijdsgroepen.
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dBEST PRACTICE — Melbourne, Australië

Diverse 
functies

Actief gebruik van de 
benedenverdiepingen

Attracties op 
wandelafstand

Veel 
toegangspunten

Uitzicht naar binnen 
en naar buiten

Activiteiten vloeien over 
in de openbare ruimte

Een interessante en 
afwisselende omgeving

Gevoel van geborgenheid 
door omgevende bebouwing 

op mensenmaat

Nabijheid 
van het 

openbaar 
vervoer
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FEITEN
Oppervlakte 

stadscentrum:  
3,02 km²

9.375 inwoners (2002)
4,35 miljoen inwoners 

in het grootstedelijk 
gebied

830%
MEER  

INWONERS  
1992 – 2002

300% 
MEER 

HANDELSZAKEN 
1982 – 2012

De voorbije 30 jaar heeft Melbourne hard gewerkt 

om zijn stadscentrum te veranderen – van een mo-

nofunctioneel, door de auto gedomineerd centrum 

naar een levendige, multifunctionele binnenstad. 

Hier kunnen mensen leven en werken en deelne-

men aan allerlei activiteiten, zowel overdag als ’s 

avonds en tijdens de week en in het weekend. Te 

voet gaan is een wezenlijk onderdeel van het dage-

lijks leven geworden en de openbare ruimte leeft op 

elk moment van de dag.

21



Gehl Architects

VERBINDINGEN 

STATION

EVENWICHTIG
• Voorrang geven aan 

voetgangers, fietsers en het 
openbaar vervoer

• Zorgen voor evenwichtige en 
volledig bruikbare straten met 
ruimte voor alle soorten verkeer 

• Een “democratische” 
verkeerruimte creëren met 
dezelfde rechten voor alle 
weggebruikers 

• Het openbaar vervoer 
betaalbaar maken

VERBONDEN
• Zorgen voor een infrastructuur 

met aaneengesloten voet- en 
fietspaden zonder hindernissen 

• Centrale knooppunten 
verbinden met dagelijkse 
bestemmingen

• De hiaten in de bestaande 
infrastructuur opvullen

• Reiswegen kort houden, 
omwegen zoveel mogelijk 
beperken

• Het lokaal openbaar vervoer 
efficiënt en betrouwbaar maken

• Lokale en regionale netwerken 
met elkaar verbinden

Om de mobiliteit te verduurzamen, moeten 
voetgangers en fietsers kunnen beschikken 
over een aaneengesloten netwerk van 
doorgaande routes tussen centrale punten 
zoals vervoerknooppunten, scholen, 
werkplaatsen en andere functies van het 
dagelijks leven.

GEÏNTEGREERD
• De netwerken van verschillende 

vervoerwijzen integreren
• De vervoernetwerken verbinden 

met openbare ruimten en 
bestemmingen

• Zorgen voor routes die als 
volledig traject kunnen 
worden afgelegd, bv. 
van deur tot deur met 
verschillende vervoermiddelen 
en gemakkelijke 
overstapmogelijkheden 

• Openbaarvervoerknooppunten 
verbinden met plaatsen waar 
mensen dagelijks moeten zijn

• Aantrekkelijke en veilige 
knooppunten ontwikkelen met 
goede aansluitingen tussen alle 
vervoervormen 

Mensen kunnen gemakkelijker hun 
bestemming bereiken wanneer ze de 
fiets kunnen meenemen op de bus, de 
trein en de voorstadstrein. Op die ma-
nier kunnen ook mensen die verder van 
het stadscentrum wonen op duurzame 
wijze pendelen.

De straten in Kopenhagen geven een 
beeld van het werkelijke gebruik – 
naarmate er meer wordt gefietst, 
worden de fietspaden verbreed om het 
fietsen veilig en comfortabel te laten 
verlopen.

Kopenhagen heeft (in 2012) 426 km 
aaneengesloten en speciaal voorziene 
fietspaden met heel weinig onderbre-
kingen. Op kruispunten hebben fietsers 
en voetgangers voorrang.
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BEST PRACTICE — Kopenhagen, Denemarken

4%
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Percentage dat fietst naar het werk 
in Europese hoofdsteden

FEITEN
Uitgebreid 

stadscentrum:  
30,25 km²

299.000 inwoners 
(2012)

98 inwoners  
per hectare
1,2 miljoen  

inwoners in het 
grootstedelijk gebied

(www.dst.dk)

VERMINDERDE  
CO2-EMISSIES

1995 – 2010

109.586
TON

Kopenhagen werkt al een hele tijd aan een aaneenge-

sloten en duurzaam mobiliteitsnetwerk. Een duidelijk 

afgebakend netwerk van met elkaar verbonden fiets-

paden en comfortabele, gemakkelijk toegankelijke 

ruimtes voor voetgangers sluit naadloos aan op het 

lokale en regionale openbaar vervoer. Dit leidt tot een 

coherent systeem van duurzame mobiliteit waardoor 

mensen minder de auto gebruiken en een aantrekke-

lijk, uitnodigend stadscentrum ontstaat, waar men-

sen graag hun tijd doorbrengen.
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Evenwicht tussen 
vervoermiddelen

Goede wandelroutes 
verbinden ruimten 

met elkaar 

Geïntegreerde 
openbaarvervoerknooppunten Efficiënt openbaar 

vervoer

Diversiteit aan 
ervaringen

Korte 
trajecten

CO2-EMISSIES

BEVOLKING

Goed ontsloten 
voor fietsen

Duidelijke 
bewegwijzering

Nabijheid van 
openbaar vervoer
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VEILIGHEID

STATION

BESCHERMD
• Gebruikers die zich bijzonder 

kwetsbaar voelen hebben veilige 
trajecten nodig

• Wegen voor voetgangers en 
fietsers moeten voorrang 
krijgen

• Lagere snelheden en minder 
verkeer helpen de angst voor 
het verkeer verminderen 

• Voor elke leeftijd en voor elk 
niveau van verkeersvaardigheid 
moet een veilige omgeving 
worden ontwikkeld

• Veilige kruispunten en 
overgangen inrichten voor alle 
gebruikers

• Een code voor goed weggedrag 
invoeren

• Duidelijk gescheiden en 
afgebakende zones voor de 
verschillende vervoervormen 
aanbieden

VEILIG
• Bescherming tegen misdaad en 

geweld
• De functies moeten in tijd en 

ruimte overlappen, zodat er dag 
en nacht leven is

• Goedverlichte paden
• Verzorgde en nette paden
• Fiets- en voetpaden moeten op 

plaatsen liggen waar activiteit 
heerst

• Door te zorgen voor levendige 
straten ontstaat veiligheid en 
sociale controle

• Voor ‘s nachts zijn veilige, 
alternatieve routes nodig

GEZOND
• Op plaatsen met voet- en 

fietspaden vervuiling, fijn stof 
en lawaai zoveel mogelijk 
beperken

• Meer en betere plaatsen voor 
lichaamsbeweging creëren

• Er moet voor zuivere lucht 
garanderen

• De mensen aanmoedigen om 
gezonder te gaan leven 

• De openbare ruimte 
aanpassen aan de lokale 
weersomstandigheden en 
bijvoorbeeld beschutting tegen 
de regen of schaduw bieden

Nieuwe gebruikers en mensen die zich 
kwetsbaarder voelen letten bijzonder goed 
op hun veiligheid op de weg. Als zij zich 
veilig en beschermd voelen bij het gebruik 
van duurzame mobiliteitssystemen, 
zullen zij die opties verkiezen in hun 
dagelijks leven. En daardoor wordt het ook 
waarschijnlijker dat duurzame mobiliteit 
breder wordt aanvaard.

Mensen die gezond willen leven, nemen 
lichaamsbeweging en activiteiten in het 
groen op in hun dagelijkse routine.

Voet- en fietspaden moeten niet enkel 
goed verlicht zijn: de mensen voelen 
zich ’s nachts ook veiliger op wegen 
met woningen die uitkijken op de straat.

Verbindingen voor voetgangers en 
fietsers tussen verschillende delen van 
de stad creëren een netwerk van veilige 
routes.
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BEST PRACTICE — Hammarby Sjöstad, Zweden

FEITEN
Oppervlakte:  

1,3 km²
17.000 inwoners 

(2010)
1.331 inwoners  

per hectare

De voorbije 15 jaar is het oude industriegebied Ham-

marby Sjöstad in Stockholm omgevormd tot een 

modern en duurzaam stadsdeel. In deze wijk vind je, 

vooral langs de hoofdstraat, een mix van eigendoms- 

en huurflats, kantoren en winkels. Op die manier 

ontstaat een wijk waar er altijd leven is. Talrijke voet-

wegen en fietspaden bieden een veilige omgeving voor 

voetgangers en fietsers.

21% 
doet aan 

autodelen

79% 
kiest voor 
duurzame 
mobiliteit

CPH Melbourne

Odense

NY

Greater London Greater Shanghai/Pudong Moscow

 Hammarby SjöstadBRIGHTON

21%
12%

15%

52%

Hammarby 
Sjöstad Stockholm Zweden 

996

402

1,484

Jaarlijkse emissie per inwoner als gevolg van vervoer (in kg CO2)
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KEUZE VAN 
VERVOERWIJZE

Passieve controle 
door bewoners

Minder luchtvervuiling,  
stof en lawaai

Goede 
straatverlichting

Voetgangers zijn 
beschermd

Passende 
oversteekplaatsen

Goed onderhouden 
omgeving

Actieve gevels

Levendige 
openbare ruimte

Geluidsbescherming
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COMFORT
STATION

Belangrijker dan de werkelijke afstand 
is het gemak waarmee de tocht van 
deur tot deur kan worden afgelegd. Een 
duurzamer mobiliteit stelt nieuwe eisen 
aan strategische locaties en vereist 
goede verbindingen met het omliggende 
gebied. Een buurt waarin werk, diensten 
en woningen op wandel- of fietsafstand 
liggen, is veel waard en is gemakkelijk 
toegankelijk voor alle mogelijke 
gebruikers.

Stadsfietsen kunnen in Odense per 
sms worden gereserveerd, zodat er 
zeker een fiets ter beschikking staat 
als dat nodig is.

Een speciaal systeem helpt fietsers 
op weg naar de beste fietsroutes naar 
verschillende bestemmingen.

In Odense zijn de fiets- en wandelpa-
den gemakkelijk toegankelijk, met een 
goede wegbedekking en weinig hinder-
nissen.

BEGRIJPELIJK
• Het moet gemakkelijk zijn om de 

weg te vinden
• De hiërarchie van de wegen 

duidelijk maken
• Zo vanzelfsprekend dat een 

plannetje niet nodig is
• Borden en terugkerende 

symbolen wijzen de weg
• Werken met herkenningstekens 

en zichtassen 
• Ook ‘s nachts moet de weg te 

vinden zijn
• Onbelemmerde uitzichten helpen 

om zich te oriënteren
• Uniforme structuren voor 

fietsters gebruiken (zelfde 
fietspaden, zelfde verlichting)

SMART
• Wachttijden voor het openbaar 

vervoer zo kort mogelijk houden
• Beschutting plaatsen tegen 

wind, warmte en koude
• Oversteekplaatsen aanleggen 

op plaatsen waar mensen de 
straat willen kruisen

• Fietsers en bussen hebben 
voorrang aan verkeerslichten

• Online reservaties voor stads- 
en pendelfietsen mogelijk 
maken

• Fietsrekken installeren bij 
dagelijkse bestemmingen

TOEGANKELIJK
• Toegankelijkheid voorzien voor 

iedereen – ook voor mensen die 
slecht te been zijn of een loop-
hulp gebruiken, voor jong en 
oud, voor mensen met speciale 
noden, enz.

• Alternatieven voorzien als één 
straat niet kan voldoen aan alle 
noden

• Voldoende ruimte voorzien voor 
voetgangers en fietsers

• Hindernissen vermijden en zor-
gen voor wandel- en fietspaden 
met een goede wegbedekking

• Zorgen voor goed gemarkeerde 
kruispunten die niet te ver uit 
elkaar liggen

• Niveauverschillen, onderdoor-
gangen en overbruggingen 
zoveel mogelijk vermijden
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BEST PRACTICE — Odense, Denemarken

FEITEN
Uitgebreid 

stadscentrum: 15 km²
166.305 inwoners 

(2010)
110 inwoners  

per hectare
 

CPH Melbourne

Odense

NY

Greater London Greater Shanghai/Pudong Moscow

 Hammarby SjöstadBRIGHTON

28% 18%

27%26%

Odense heeft intensief gewerkt aan een infrastruc-

tuur die gemakkelijk toegankelijk en handig is voor 

voetgangers en fietsers. Het nieuwe mobiliteits-

plan wil vooral de dagelijkse verplaatsingen van de 

mensen bevorderen en efficiënter maken en hen 

aanmoedigen om nog meer gebruik te maken van 

duurzamer vervoermiddelen.

540 km 
speciaal 

voorziene 
fietspaden in 
de hele stad

20%
meer gefietst 
tijdens de vier 

jaar van het 
project “Nationale 

Fietshoofdstad” 

72% 
maakt gebruik 
van duurzame 

mobiliteit
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KEUZE VAN 
VERVOERWIJZE

Goede vlakke 
wegbedekking zonder 

hindernissen

Voldoende 
zichtbaarheid

Toegankelijk 
voor iedereen

Gemakkelijk om 
de weg te vinden

Eenvoudig om 
over te steken

Goed verlicht
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PLEZIER
STATION

IDENTITEIT
• Omgevingen met een specifiek 

karakter
• Tastbaar erfgoed/geschiedenis
• Rekening houden met de 

context van een plaats en 
daarop voortbouwen

• Plaatselijke tradities en 
identiteiten waarderen

• Een gevoel voor de omgeving 
ontwikkelen

• De positieve punten 
van bestaande 
vrijetijdsvoorzieningen 
onderstrepen

• Een gevoel van verbondenheid 
creëren

ONTSPANNING
• Goede verbindingen met 

recreatiegebieden voorzien
• Mogelijkheden bieden voor 

spelen en lichaamsbeweging op 
of nabij voetpaden

• Openbare zitplaatsen voorzien 
op rustige plekjes, waar 
mensen met elkaar kunnen 
praten

• Langs de paden plekken 
voorzien om te rusten en elkaar 
te ontmoeten 

• Mooie uitzichten creëren
• Bomen en groen aanleggen 

langs de wegen
 

OP 
MENSENMAAT
• Ruimten, gebouwen en straten 

ontworpen met het oog op de 
noden van de mensen

• Gezellige straten op menselijke 
schaal

• Dimensies en details die onze 
zintuigen stimuleren

• Nabijheid die ons uitnodigt om 
andere mensen te ontmoeten

• Design en materiaal van de 
beste kwaliteit

• Voldoende verlichting en 
passende bewegwijzering

• Een omgeving die op ooghoogte 
afwisseling en verschillende 
indrukken biedt 

Immateriële waarden krijgen geleidelijk 
aan meer belang in onze samenleving. De 
plaats waar we wonen is een deel van onze 
identiteit en zelfontplooiing geworden. Hoe 
meer we van de wereld weten, hoe sterker 
ook de wens om uniek te zijn. We zoeken 
iets speciaals, een plek waarmee we ons 
kunnen identificeren – een plek die ons een 
sterk thuisgevoel biedt.

De straat nodigt voorbijgangers uit om 
even stil te houden en er wat tijd door te 
brengen – kortom, een goede omgeving 
voor sociale interactie.

De straat vormt het verlengde van de 
activiteiten van de cultuurinstellingen 
in de omliggende gebouwen.

De straat biedt een omgeving met een 
stimulerend aanbod aan activiteiten en 
details op mensenmaat.
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BEST PRACTICE — New Road, Brighton, Engeland

FEITEN
Uitgebreid 

stadscentrum:  
58 km²

155.919 inwoners 
(2001)

27 inwoners  
per hectare

600%
MEER TIJD OP STRAAT DOORGEBRACHT

175%
MEER VOETGANGERS

25%
MEER FIETSERS

New Road in het centrum van Brighton was een 

weinig opvallende zijstraat – een blinde vlek in het 

netwerk tussen de openbare ruimten. In het ka-

der van een grondige herinrichting werd New Road 

omgevormd tot een gemeenschappelijke openbare 

ruimte waar de mensen even kunnen uitblazen en 

anderen kunnen ontmoeten. New Road vormt een 

aanvulling op de bestemmingen in de buurt waar 

mensen moeten zijn en is een van de drukst bezochte 

plaatsen in de stad geworden.

CPH Melbourne

Odense

NY

Greater London Greater Shanghai/Pudong Moscow

 Hammarby SjöstadBRIGHTON

51%
19%

7%23%

93% 
minder  

autoverkeer, 
gemiddelde snelheid 
lager dan 20 km/uur
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KEUZE VAN 
VERVOERWIJZE

Gebouwen op mensenmaat en 
min of meer gelijke hoogte

Met oog voor 
detail

Goed uitzicht 
Een plek met 

identiteit

Zitplaatsen op 
zonnige plekjes

Ontspanning 
Goed omschreven, 

beschermde plaatsen 
op mensenmaat

29

Aantrekkelijke 
openbare ruimten

Plekken om te 
gaan zitten en 

even uit te rusten 
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CULTUUR

VORMING EN 
COMMUNICATIE
• Scholing, bv. in de vorm van 

fietsonderwijs op school
• Campagnes, bv. over 

verkeersveiligheid, voor nieuwe 
bewoners

• Informatie en communicatie
• Bijeenkomsten om de mening 

van de mensen te kennen en te 
vormen

• Mensen meer aanmoedigen in de 
goede richting eerder dan dingen 
verbieden 

POLITIEKE 
STEUN
• Strategieën, visies en 

doelstellingen voor duurzame 
mobiliteit moeten deel uitmaken 
van de streefbeelden van de 
stad

• Politici betrekken
• Lobbyen voor duurzame 

mobiliteit
• Vooraf en achteraf 

onderzoek uitvoeren om het 
succes te meten en beste 
praktijkvoorbeelden te 
promoten

ENGAGEMENT
• Een permanente dialoog en 

andere manieren om het 
publiek te betrekken

• Peilen naar de mening 
van de bevolking en haar 
mobiliteitsgedrag

• Samenwerking tussen de staat 
en privébedrijven

• Samenwerking met ngo’s en 
actiegroepen

STATION

Om een stad te voorzien van duurzame 
mobiliteit volstaat het natuurlijk niet om enkel 
aan de materiële infrastructuur te werken. 
Het is even belangrijk om een duurzame 
mobiliteitscultuur te promoten via campagnes 
en voorlichting. Het opbouwen van zo’n 
cultuur vergt ook veranderingen in de manier 
waarop steden werken, het bevorderen van 
de samenwerking tussen de openbare en 
de privésector, van de betrokkenheid van de 
burgers en van het vermogen van steden om 
duidelijke doelstellingen voorop te zetten en 
politiek draagvlak te creëren. Om het gedrag 
van de mensen te veranderen, moeten steden 
zowel aandacht hebben voor procedures als 
voor efficiënte werkprocessen.

Het “New York City Plaza Program” 
nodigt plaatselijke organisaties uit om 
mee te dingen voor een proefproject 
in hun buurt, dat door de stad wordt 
medegefinancierd.

Het proefproject langs Broadway was 
een manier om politieke steun te 
verwerven, omdat het zowel tot meer 
veiligheid en een versterking van de 
lokale economie leidde.

New York City sloot tijdelijk enkele 
straten af ("zomerstraten"). Door 
evenementen en activiteiten kon een 
groot aantal verschillende gebruikers 
de straten op een heel nieuwe manier 
ervaren.

172 %  
meer omzet voor de 
kleinhandel in Pearl 

Street, Brooklyn (18% 
voor de hele wijk)

74 % 
van de New Yorkers 

vinden dat Times 
Square sterk 
verbeterd is

49 %  
minder 

leegstaande 
winkelruimte na 
de heraanleg van 

Union Square

66 % 
van de New 

Yorkers zijn voor 
fietspaden
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BEST PRACTICE — New York, VS

FEITEN

NEW YORK CITY

Oppervlakte:  
22,8 km²

612.000 inwoners 
(2010)

19 miljoen  
inwoners in het 

grootstedelijk 
gebied 

(bron: www.nyc.gov)

30 % 
minder  
dodelijke 

ongevallen in  
de hele stad 

(2000 – 2010)

2.4 % 
minder  

verkeer  
(2000 – 2009)

6.5 % 
minder  

voertuigen die 
de binnenstad 
binnenrijden 
(2003 – 2012)

58 %
meer  

gebruik van 
fietsen het 

hele jaar door 
(2008 – 2012)

11.3 %  
meer

verplaatsingen 
naar de 

binnenstad 
(2003 – 2012)
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CPH Melbourne

Odense

NY

Greater London Greater Shanghai/Pudong Moscow

 Hammarby SjöstadBRIGHTON

30 %
14 %

1 %

55 %

KEUZE VAN 
VERVOERWIJZE

Bron: “Sustainable 
Streets Index”, 2012, 
New York City Dept. 
of Transport

New York City heeft zijn infrastructuur op korte tijd 
spectaculair veranderd en er zo voor gezorgd dat de mensen 
veel opener staan voor het idee van duurzame mobiliteit. 
Het uittesten van tijdelijke proefprojecten bleek een 
groot succes. Op die manier was het mogelijk innovatieve 
ideeën uit te proberen vooraleer geld uit te geven aan 
permanente veranderingen in de infrastructuur. Dankzij de 
proefprojecten konden de mensen de volledige effecten van 
de mogelijke veranderingen nagaan en feedback geven op 
basis van hun ervaringen. Enquêtes vooraf en achteraf over 
ongevallenstatistieken, straatvoetbal, fietsen, economische 
impact en gedragsverandering boden het bewijs van het 
succes van het project, waardoor de voorstanders van 
verdere veranderingen dan weer aanzienlijke politieke 
invloed verwierven.
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INSTRUMENTEN VOOR  
VERANDERING

1

4

2

3

Net zoals steden kunnen veranderen, kan ook het gedragspatroon van hun bewoners 
veranderen. De wijziging kan op vele niveaus worden ingezet – vanuit het individu, op 
lokaal vlak of ook door initiatieven en strategieën voor de hele stad, opgezet door de 
gemeenten en beleidsmakers. Beide manieren van werken – van onderuit en van bovenaf 
– zijn nodig om te komen tot positieve verandering.

Daarbij is het telkens van essentieel belang om uit te gaan van de unieke kenmerken van 
de plaats en haar kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen te meten en te beoordelen 
om de uitdagingen en mogelijkheden van de stad of buurt te bepalen.

BEOORDEEL

VOER UIT

BEPAAL  
DOELSTELLINGEN

EVALUEER

Stel doelstellingen voor en bepaal de 
vereisten waaraan jouw buurt en stad 
moeten voldoen om meer mensen te laten 
overstappen op duurzame mobiliteit.

Meet en beoordeel de situatie op het 
vlak van duurzame mobiliteit in jouw 

buurt en op jouw dagelijkse tocht 
naar het werk of naar school. Ga 

na waar de grootste uitdagingen en 
kansen liggen.

Zoek en bepaal plaatsen in jouw 
buurt die geschikt zijn voor 
verbeteringen, zowel voor projecten 
op lange termijn als voor korte 
proefprojecten. Zoek lokale 
ondersteuning bij de gemeente, 
belangengroepen, ambtenaren en 
politici.

Evalueer de resultaten en geef 
feedback nadat de veranderingen 

zijn doorgevoerd. Zijn de 
doelstellingen om te komen tot 

duurzame mobiliteit bereikt?
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INSTRUMENTEN VOOR  
VERANDERING

BEPAAL  
DOELSTELLINGEN

Hoe beoordeel ik mijn eigen pendelgedrag? 

Gehl Architects

PROXIMITY 

CONNECTION

PROTECTION

CONVENIENCE

ENJOYMENT 

CULTURE 

WALKING

• Is there a mix of services and functions 

within walking distance of residential and 

commercial districts?
• Are there a diversity of usergroups in the 

neighbourhood?
• Are there attractive and active facades 

along main walking routes?

Map functions, services and attractions within 
5 min of walking radie from home and work

• Are walking routes with sidewalks 

connected in order to link key origins and 

destinations.

• Is there a fine grain network of routes with 

no long detours to destinations?

• Are crossings placed where you want to 

cross?

Map "missing links": places along your route 
that havedo not have sidewalks, crossings or 
long detours for pedestrians

• is there a comfortable walking 

environment with enough space for walking 

and no obstacles?

• Is the pedestrian environment designed 

for diversity of ages and skill levels?

• Is it easy to find your way and can you 

choose different types of routes for 

walking?

Map how much % of space is for pedestrians 
and how much for cars in a local street 
section?

• Are walking enviromnets in human 

scale: dimensions and experiences that 

stimulates senses?

•Is there a sence of place/local 

characteristics?

• Do you have walking access to parks or 

recreational areas?

Map areas in your neighbourhood that have 
more than 5 min to a park or recreational 
area.  

Count pedestrians for 15 min along your local 
commute.

• Does local schools teach children good 

traffic behavour as a pedestrian?

• Do you have easy access to local plans 

and political visions? 

• Are your consulted as a pedestrian 

when changes are planned in your 

neighbourhood?

• Are there safe crossings for all users?

• Does it feel sacure to walk, are there “eyes 

on the street" and well lit paths?

• Are walking enviromnets in good climate 

conditions?

Map places in your neighbourhood where 
you feel unsafe or unsecure  walking at 
night.
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BIKING

PROXIMITY 

CONNECTION

PROTECTION

CONVENIENCE

ENJOYMENT 

CULTURE 

Map functions, services and attractions within 5 
min of bicycling radie from home and work

• Is there a mix of services and functions 

within bicycling distance of your local 

residential and commercial district?

• Is there a fine grain network of bicycle 

lanes and no long detours to destinations?

• Are there a hierarchy of t?

• Are bicycle lanes placed where you want 

to go; along "desier lines" and linked to 

destinaions?

• Is the bicycle lanes continous with few 

missing links and interruptions?

• Are there enough bicycle parking close to 

destinations and public transportation?

Map location of bicycle lanes in your 
neighbourhood and identify missing links.

• Do you feel safe to bicycle?

• Are cyclists protected from traffic on roads 

40km/h or more?

• Are bicycles prioritised at intersections?

• Is the air quality and pollution levels good 

for biking?

Map places in your neighbourhood where 
you feel unsafe or unsecure bicycling.

• Does the cycling infrastructure invite a 

diversity of riders: children and seniors?

• Is the cycling infrastructure 

comfortable and user friendly; good 

surfaces, enough room for cyclists? 

• is it easy to find your way?

Photograph and map the quality of the 
bicycle network and bicycle parking in your 
neighbourhood.

Map bicycle lanes and links to parks and 
recreational areas and identiry missing links.

• Are bicycle lanes placed in an enjoyable 

invironment; climate, greenery etc?

•Is the bicycle network linked to public 

spaces and areas with other activites and 

funcitons?

• Is the bicycle network linked to 

recreational destinations?

Count bicyclists for 15 min along your local 
commute.

• Does local schools teach children traffic 

rules and bicycling behavour?

• Is there a vision or targets for increased 

bicycling in your neighbourhood/city?

• Are there local NGO´s or community 

groups advocating bicycling?
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PUBLIC TRANSPORT

PROXIMITY 

CONNECTION

PROTECTION

CONVENIENCE

ENJOYMENT 

CULTURE 

Map functions and services within 5 min 
walking/600 m distance from transit hub.

• Do you have access to public transportaion 

within walking or biking distance?

• is there daily functions located in proximity 

to public transportation hubs? 

• is there an increased density of buildings 

and functions around the transportation 

hub?

• Are networks for pedestrians 

and bicycles linked well with public 

transportation stops? 

• is it easy to change modes of 

transport?

• Are transit public transportation 

located close to destinations?

•Is public transportation affordable?

Measure how long it takes from home to work 
by public transportation including the trip to the 
bus/train compared to using a car.

• Is public transportation accessible for all 

user groups?

• Are public transportation stops easy to 

find?

• Is the public transport efficent and 

predictable? Do you get real time 

information about time and delays?

Map and photograph accessibility issues at 
your local bus stop or transit station.

Evaluate and photograph the waiting 
experience at your local public transit stop.

• Is the waiting experience at public 

transportation stops positive? well 

maintaind with place to rest?

• Does the public transportatin system use 

clear and visible identity?

•Does the public transportation system get 

you easily to recrearional destinations?

Make a mini-survey asking 5 people what 
would make them use public transportaion 
more often.

• Have you experienced campaignes for 

using public transportation?

• Is there a vision for increased use of public 

transportation in your city?

• Are you consulted when new public 

transportation routes are planned?

• Are there safe connections to public 

transportation stops? 

• Do you feel secure using public 

transportation in the evening? 

• Is there good climate protection at bus 

stops? 

Map bus stops/train stops in your 
neighbourhood that feel unsafe or unsecure 
waiting at.
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BEOORDEEL JE DAGELIJKSE 
VERPLAATSINGEN

Deze tool kan worden 

gebruikt om de kwaliteit 

van een ruimte vanuit het 

oogpunt van een voetganger 

te beoordelen. Hij dient als 

instrument voor discussie en 

dialoog.

Beoordeling

Elk kwaliteitscriterium kan met 

uitvoerig onderzoek worden 

aangevuld, waardoor de 

beoordeling meer gewicht krijgt.

Na de beoordelingsfase 

kunnen met deze tool visies 

en doelstellingen worden 

opgetekend om maatregelen 

voor verbetering te bepalen.

Bij het uitstippelen van 

nieuwe projecten kan de 

tool worden gebruikt als 

kwaliteitschecklist.

Om ervoor te zorgen dat je beoordeling relevant is, kun je best de kwaliteit van de bereikbaarheid te voet documenteren en in de 

specifieke context plaatsen.

?

?

DE KWALITEIT 
VAN DE RUIMTE 
BEOORDELEN

DIEPGAAND 
ONDERZOEK

TOEKOMSTBEELDEN 
EN VORDERINGEN 

KWALITEITS- 
CHECKLIST

De tool moet worden aangevuld met een 

kaart waarop opmerkingen en specifieke 

punten kunnen worden aangeduid. 

Noteer alle waarnemingen die afwijken 

van de algemene score. 

Neem foto’s om je waarnemingen te 

documenteren.

Maak voor elk criterium onderscheid 

tussen “goed”, “gemiddeld” en “slecht”.

In deze publicatie stellen we een keuze aan instrumenten voor waarmee het mogelijk is 
om de kwaliteit van een ruimte ook op individueel vlak na te gaan, door het eigen traject 
via verschillende vervoerwijzen – te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer – 
te beoordelen. De tool kan zowel dienen als basis voor discussie en dialoog als om 
doelstellingen voorop te zetten en na te gaan waar verbetering nodig is.

HOE DE TOOL GEBRUIKEN?

Observatie van 
de omgeving

In kaart brengen

Enquêtes

Observatie  
van gedrag ?
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NABIJHEID

VERBINDINGEN

VEILIGHEID

COMFORT

PLEZIER

CULTUUR

TE VOET

• Is het mogelijk om vanuit woon- en 

zakenwijken te voet verschillende diensten 

en functies te bereiken?

• Zijn er diverse gebruikersgroepen in de 

buurt?

• Zijn de gevels langs de centrale 

wandelwegen aantrekkelijk en actief?

Stel een lijst op van functies, diensten en 
attracties die je vanuit je woning of je werkplek 
binnen vijf minuten te voet kunt bereiken. 

• Sluiten de voetgangersroutes zo op elkaar 

aan dat ze belangrijke bestemmingen en 

startpunten met elkaar verbinden?

• Bestaat er een voldoende fijnmazig 

netwerk van wegen waardoor mensen hun 

bestemming zonder grote omwegen kunnen 

bereiken?

• Zijn er oversteekplaatsen op de punten 

waar mensen de straat willen oversteken?

Noteer hiaten: waar ontbreken er voetpaden en 
zebrapaden? Waar zijn lange omwegen nodig?

• Is de omgeving aantrekkelijk om te voet te 

gaan? Zijn er geen belemmeringen en is er 

genoeg plaats?

• Is de omgeving aangelegd voor voetgangers 

van alle leeftijden en met verschillende 

vaardigheden?

• Is het gemakkelijk om de weg te vinden? Is 

er een keuze aan verschillende wegen om te 

voet te gaan?

Noteer hoeveel ruimte van de straat 
voorzien is voor voetgangers en hoeveel voor 
motorvoertuigen.

• Zijn de voetpaden in je buurt ontworpen 

op mensenmaat? Zijn de afmetingen en 

indrukken stimulerend voor de zintuigen?

• Voelt de plek en haar specifieke 

kenmerken goed aan? 

• Zijn parken of recreatiegebieden te voet 

te bereiken?

Maak een lijst van plaatsen in je omgeving die op 
meer dan vijf minuten van het dichtstbijzijnde park of 
recreatiegebied liggen.

Tel gedurende vijftien minuten het aantal 
voetgangers op je weg naar het werk.

• Wordt er in de lokale scholen les gegeven 

over de veiligheid van voetgangers?

• Heb je gemakkelijk toegang tot beleidsvisies 

en strategieën voor de lokale ruimtelijke 

planning?

• Wordt jouw mening als voetganger gevraagd 

wanneer er in je omgeving veranderingen 

gepland worden?

• Zijn er veilige oversteekplaatsen voor alle 

gebruikers?

• Voelen de mensen zich veilig als ze te voet 

gaan? Voelen ze zich alleen? Zijn de paden 

goed verlicht?

• Hoe goed zijn de mensen beschut tegen 

het weer als ze deze paden gebruiken?

Noteer de plaatsen in je buurt waar je je 
ongemakkelijk of onveilig voelt als je er ’s 
nachts te voet gaat.
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MET DE FIETS

NABIJHEID

VERBINDINGEN

VEILIGHEID

COMFORT

PLEZIER

CULTUUR

Stel een lijst op van functies, diensten en 
attracties die je vanuit je woning of je werkplek 
binnen vijf minuten met de fiets kunt bereiken.

• Is het mogelijk om vanuit woon- en 

zakenwijken op fietsafstand verschillende 

diensten en functies te bereiken?

• Is het netwerk van fietspaden voldoende 

vertakt zodat mensen zonder grote 

omwegen hun bestemming kunnen 

bereiken?

• Is er een hiërarchie tussen de mogelijke 

wegen?

• Zijn de wegen die je dagelijks gebruikt 

voorzien van fietspaden? Lopen die langs 

drukke wegen en zijn ze verbonden met 

belangrijke bestemmingen?

• Vormen de fietspaden een gesloten netwerk 

met maar weinig hiaten?

• Zijn er voldoende fietsrekken op belangrijke 

bestemmingen en aan haltes van het 

openbaar vervoer?

Maak een overzicht van de fietspaden in je 
omgeving. Waar ontbreken er delen?

• Voel je je veilig bij het fietsen?

• Zijn de fietsers beschermd tegen snel 

rijdend verkeer (40 km/uur of meer)?

• Hebben fietsers voorrang op kruispunten?

• Is de luchtkwaliteit goed om te fietsen?

Noteer de plaatsen in je omgeving waar je je 
onveilig of ongemakkelijk voelt bij het fietsen.

• Is de infrastructuur aantrekkelijk voor 

verschillende groepen fietsers – ook voor 

kinderen en senioren?

• Is de fietsinfrastructuur gebruiksvriendelijk? 

Welke wegbedekking wordt er gebruikt? Is er 

voldoende ruimte voor fietsers?

• Is het gemakkelijk om de weg te vinden?

Breng de kwaliteit van het fietspadennetwerk 
en de fietsenstallingen in je omgeving in kaart 
en neem er ook foto’s van.

Ga na hoe de fietspaden voor verbinding 
zorgen met parken en recreatiegebieden. 
Waar zitten de hiaten?

• Zijn de fietspaden van een goede kwaliteit 

(bv. op het gebied van beschutting tegen het 

weer en beplanting)?

• Zijn openbare ruimten met andere 

activiteiten en functies gemakkelijk te 

bereiken met de fiets?

• Zijn er fietspaden die naar 

recreatiegebieden leiden?

Tel gedurende vijftien minuten het aantal 
fietsers op je weg naar het werk.

• Wordt er in de lokale scholen les gegeven 

over de veiligheid van fietsers?

• Zijn er toekomstvisies of doelstellingen 

om in je buurt of stad meer mensen aan te 

moedigen om te fietsen?

• Zijn er lokale ngo’s of groepen die het 

fietsen actief promoten?
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MET HET OPENBAAR 
VERVOER

NABIJHEID

VERBINDINGEN

VEILIGHEID

COMFORT

PLEZIER

CULTUUR

Stel een lijst op van de functies en diensten die 
binnen vijf minuten te bereiken zijn vanuit het 
vervoerknooppunt (of die op minder dan 600 
meter liggen).

• Is het openbaar vervoer gemakkelijk te 

voet of met de fiets te bereiken?

• Liggen de knooppunten van het 

openbaar vervoer dicht bij functionele 

voorzieningen?

• Is er een grotere dichtheid van gebouwen 

en voorzieningen rond deze knooppunten?

• Zijn de voet- en fietspaden goed 

verbonden met haltes van het openbaar 

vervoer?

• Is het gemakkelijk om over te stappen van 

de ene vervoerwijze op de andere?

• Liggen de haltes van het openbaar vervoer 

dicht bij belangrijke bestemmingen?

• Is het lokale openbaar vervoer 

betaalbaar?

Noteer hoe lang het duurt om van thuis naar 
het werk te reizen (van deur tot deur) met het 
openbaar vervoer in vergelijking met de auto.

• Hebben alle gebruikersgroepen toegang tot 

het openbaar vervoer?

• Zijn de haltes gemakkelijk te vinden?

• Is het lokale openbaar vervoer efficiënt 

en betrouwbaar? Is er realtime-

informatie beschikbaar over reistijden en 

vertragingen?

Maak een lijst van de problemen op het vlak 
van toegang tot de plaatselijke haltes voor 
openbaar vervoer en neem er foto’s van.

Fotografeer en beoordeel de wachttijden aan 
je plaatselijke haltes.

• Zijn de haltes goed onderhouden? Is 

het wachten er aangenaam? Zijn er ook 

zitplaatsen?

• Werkt de plaatselijke 

openbaarvervoermaatschappij met een 

duidelijke en herkenbare merkidentiteit?

• Zijn recreatiegebieden gemakkelijk te 

bereiken met het openbaar vervoer?

Doe een kleine enquête en vraag vijf mensen 
in welke omstandigheden zij het openbaar 
vervoer vaker zouden gebruiken.

• Ken je reclame die oproept om het 

openbaar vervoer te gebruiken?

• Bestaat er in jouw stad een visie om het 

gebruik van het openbaar vervoer aan te 

moedigen?

• Wordt jouw mening gevraagd wanneer er 

nieuwe trajecten voor openbaar vervoer 

worden gepland?

• Zijn er veilige verbindingen naar en van de 

haltes van het openbaar vervoer?

• Kun je het openbaar vervoer ook ‘s avonds 

onbezorgd gebruiken?

• Bieden de bushaltes voldoende 

beschutting tegen het weer?

Noteer de haltes in je omgeving waar je je 
onveilig of ongemakkelijk voelt.
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Fig. 1:  ”Belgium’s greenhouse gas inventory (1990-2015)”, 15/3/2017.
Fig. 2:  DTU, de Technische Universiteit van Denemarken
Fig. 3:  Kopenhagen, “Solutions for Sustainable Cities”, 2011
Fig. 4:  "Byernes rolle i klimastrategien", Frederikshavn Kommune, Sønderborg
 Kommune, Albertslund Kommune og COWI A/S
Fig. 5:  "Byernes rolle i klimastrategien", Frederikshavn Kommune, Sønderborg
 Kommune, Albertslund Kommune og COWI A/S
Fig. 6:  Studie van de Universiteit van Syddansk, 2005
Fig. 7:  Pucher & Dijkstra, "Promoting safe walking & cycling to improve public health",
 American Journal of Public Health, september 2003
Fig. 8:  Kopenhagen, “Solutions for Sustainable Cities”, 2011
Fig. 9:  “Copenhagen 2013 Bicycle Account”
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