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VOORWOORD

Metamorphosis gaat over het transformeren van onze buurten, met een focus op
kinderen. Het idee gaat uit van het uitgangspunt dat wanneer een wijk veel kinderen
heeft in openbare plaatsen, dit een belangrijke aanwijzing dat de plaats goed is
ontworpen als een duurzame buurt. Het woord duurzaamheid zelf is al onlosmakelijk
verbonden met kinderen, omdat het inhoudt dat het is ontworpen voor de komende
generaties.
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Het concept van wegen bestaat al heel lang, veel
langer dan we auto‘s hadden. In het verleden
is de ruimte tussen de huizen in steden
gebruikt voor verschillende activiteiten en
doeleinden, waaronder werk, entertainment,
communicatie, als een ontmoetingsplaats en
voor transport. Natuurlijk waren onze straten
ook de perfecte plek voor kinderen om zich te
ontwikkelen - om te spelen, te ruzien, vrienden
te worden, op te groeien en beter aangepast te
worden aan de maatschappij. Dit is al vele eeuwen
het geval, maar de situatie veranderde radicaal in de
afgelopen 60 jaar. De kleurrijke multifunctionaliteit
van de straatruimte werd de monocultuur van auto‘s
en ander verkeer, dat wordt gedomineerd door
motorvoertuigen. De menselijke stadsruimte is een
ruimte geworden vol uitstoot machines. Bij deze
overgang zijn kinderen achtergebleven; net als al het
andere dat de vrije stroom van gemotoriseerd verkeer
hinderde, werden ze uit de weg geruimd.
In plaats daarvan werden speciale plekken voor
kinderen gemaakt. We noemen ze speeltuinen! Omdat
spelen en hangen in hun buurt niet langer mogelijk
was. De straat was een vijandige ruimte geworden,
vol angst en gevaar, en dat is het nog steeds. Kinderen
worden zelfs getraind in het overleven in deze
omgeving. We noemen dit verkeerseducatie!
Er zijn echter kleine sprankjes hoop die wijzen naar
een uitweg uit deze gemotoriseerde doodlopende
straat. Stap voor stap maken ‚woonstraten‘ op straat
weer spelen mogelijk, parkeerplaatsen (in plaats
van parkeerterreinen) maken van een machine erf
een vriendelijke ruimte om te communiceren en
schoolomgevingen kunnen worden bevrijd van het
autoverkeer en worden teruggebracht naar kinderen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, en deze brochure
zal u vertellen over de 20 goede redenen om de
straatruimte terug te geven aan mensen, en vooral aan
kinderen!

Waar en wat spelen kinderen het liefst?

Kinderen in wegverkeer

0

Snelheid/ afstanden zijn verkeerd geinterperteerd
Kan geen geluid aan een richting linken

Speelgoed van thuis
Schommel,
glijdbaan

Lichaamslengte - zien en gezien worden

Stoep krijt

Gebrek aan concentratie en aandacht
Hebben geen bewustzijn van gevaar
Hebben 30% kleiner zichtveld

100 %

Driewieler,
loopfiets, scooter

Groep spelletjes
Bal spelletjes
Zelf bedachte
spelletjes
Speeltuin
Woonwijk

Bron: Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991)
Diagram: Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991); FGM-AMOR (2019)
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Kinderen zijn geen kleinere versies van
volwassenen
Wilt u kindvriendelijk verkeer of een verkeersvriendelijk kind?
De visuele perceptie en vermogens van kinderen zijn fundamenteel
anders dan die van volwassenen. Vooral in de openbare ruimte, waar
veel te zien is, met mogelijk te veel dingen die kinderen niet begrijpen,
zich niet mee kunnen identificeren of snappen. Het ontwerpen van
kindvriendelijke ruimtes rond kinderen houdt echter rekening met
hun behoeften en vaardigheden en biedt de nodige open ruimtes,
verkeersarme gebieden, evenals school- en woonstraten om te kunnen
spelen, socialiseren, groeien en ontwikkelen.

Bron: Hüttenmoser M. (2004)
Diagram: FGM-AMOR (2019)
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Helpen kinderen te ontwikkelen

Kinderen zijn creatiever in hun gewoontes dichtbij hun huis

Spelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen,
maar ruimte voor ontwikkeling moet ook bereikbaar zijn. Het is van
cruciaal belang dat kinderen onafhankelijk en zonder toezicht met
hun omgeving omgaan en leren hoe ze risico‘s kunnen voorkomen
en beheren. De focus moet daarom liggen op het creëren van kansen
voor kinderen om zich te verplaatsen en op straat te spelen in de buurt
van hun huis, en om het veilig te maken. De stad Freiburg (DE) is daar
een uitstekend voorbeeld van, met de toegenomen benaming van
‚leefbare straten‘ en de verbouwing van woonstraten tot verkeersluwe
straten.

Buurt contanten van 5-jarige en hun ouders

Beperking van toegang en kansen
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Gemiddeld aantal
vrienden

Geen/weinig verkeer

Zonder toezicht naar
vrienden toe gaan

Gemiddeld aantal
sociale contacten van
ouders

toegestaan

Bron: Hüttenmoser M.; Sautner D. (2002)
Diagram: FGM-AMOR (2019)
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verboden

Veel verkeer

Minder verkeer = meer vrienden

Permanente verkeersminderen heeft een positief effect op sociale contacten van mensen
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen vooral binnen hun
eigen vier muren opgroeien, omdat hun ouders te bang zijn voor de
gevaren die het wegverkeer met zich meebrengt. In deze gevallen
is de onafhankelijke beweging van kinderen beperkt en zijn hun
mogelijkheden om nieuwe vrienden te maken beperkt. De uitbreiding
van verkeersluwe gebieden leidt echter niet alleen tot een gezondere
ontwikkeling van kinderen tot onafhankelijke volwassenen, maar
helpt volwassenen ook om hun eigen relaties met de buren op te
bouwen.

Grafiek: © FGM-AMOR (2019)

04

Is het echt openbaar?

Openbare ruimes moeten open en bereikbaar zijn voor iedereen

Publieke ruimte moet een gemeenschappelijk goed zijn dat voor
alle bewoners even toegankelijk is. Op dit moment is echter een
grote hoeveelheid straatruimte in de stad gewijd aan gemotoriseerd
verkeer. Inderdaad, als het gaat om parkeren op straat, is de ruimte
exclusief voorbehouden aan autobezitters. Momenteel is het voor
kinderen toegestaan om een parkeerplaats te gebruiken om te
spelen, het zou noodzakelijk zijn om dat in een geparkeerde auto te
doen! Ruimtelijke rechtvaardigheid zou voorkomen dat een functie
wordt toegewezen aan de ruimte en aan een specifieke groep
weggebruikers en hun interesses. Door de parkeerplaatsen opnieuw
te benoemen voor willekeurig gebruik en interacties, moeten ze voor
iedereen toegankelijk zijn.

Schoolstraatlessen (Odense DK)

Hersenactiviteit tijdens een test

Na 20 minuten stilzitten

Na 20 minuten lopen

Blauw = lager neuronale activiteit
Rood = hoger neuronale activiteit
Bron: VCÖ (2017), Eltis (2017)
Grafiek: activelivingresearch.org (2015), FGM-AMOR (2019)

Bron/grafiek: cycling-embassy.dk (2010)
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Andere manieren van leren

De straatruimte rondom school kunnen gebruikt worden als een
klaslokaal
Om kinderen te helpen, kunnen straten voor scholen en kleuterscholen
worden gebruikt als extra speelruimtes en klaslokalen. De stad
Odense bijvoorbeeld, sluit de omliggende straten tijdens schooltijd.
Studenten profiteren niet alleen van de verbeterde ruimte tijdens
hun pauzes, met extra opties voor fysieke activiteiten en inspirerende
spellen, maar lesmateriaal zoals wiskunde wordt daar ook onderwezen
in de vorm van bewegingsspellen. De Oostenrijkse stad Bregenz
volgt dit voorbeeld ook door straatsluitingen in schoolstraten te
implementeren, waar dat mogelijk is van 7.15 uur tot 17.00 uur.
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Wees actief voor meer denkkracht

Lopen of fietsen naar school kan resulteren in verbeterde
schoolprestaties
Het is bekend dat fysieke activiteit de cognitieve en hersenfunctie bij
mensen verhoogt. Inderdaad, de ervaring uit Bolzano (IT) suggereert
dat kleine, selectieve investeringen in de vorm van een 15 minuten
durende weg sluitingen voor en na het begin van de lessen leiden
tot een toename van bijna 80% bij lopen en fietsen, en 45% van de
basisschoolkinderen gaat op eigen houtje actief naar school. Als
gevolg hiervan vertonen ze ook een verbetering in prestaties en
algemeen welzijn op school.

Basis van ruimte voor iedereen

Sterke wijken door straatfeesten (Seestadt Aspern, AT)

Ruimte
voor


n met een beper
kin
nse
g
Me

Ouderen

kinderen

Grafiek: © FGM-AMOR (2019)
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De multifunctionele stad

Steden die zijn gefocust op multifunctionele elementen bieden
elke bewoner dezelfde kans aan om van de stad te genieten
Een stad met aantrekkelijke, multifunctionele elementen en genoeg
zitplaatsen om te blijven hangen en te ontspannen, mensen naar de
straat te lokken. Een verbetering van de kwaliteit van de straatruimte
draagt bij aan de goed functionerende sociale omgeving, met
name van kinderen, ouderen en mensen met een handicap. De stad
Griesheim in Duitsland biedt ruimtelijk ontwerp en objecten aan
die niet alleen geschikt zijn om te zitten en te spelen, maar ook als
ontmoetings- en verzamelpunt, en als een plek om deel te nemen aan
de gemeentelijke cinema.

Grafiek: © nikohavranek.com (2018)
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Tijdele ‘straat opening’

Tijdelijke straatafsluitingen vergroten het gebied dat mensen als
hun ‚buurt‘ beschouwen
Het concept van ‚plaats‘ is gebaseerd op interpersoonlijke relaties,
het creëren van een gemeenschappelijke identiteit en een gevoel
van verbondenheid - en ruimtes voor mensen onthullen een gastvrije
omgeving voor de ontwikkeling van een wijk. Straatfeesten, begeleide
wandelingen/ marathons of autoloze dagen kunnen mensen bewust
maken van hoe we de openbare ruimte gebruiken en wat het verdere
potentieel is. In Parijs, Brussel of Kopenhagen zijn bijvoorbeeld straten
al jaarlijks open voor het publiek. De stad Bogotá staat bovenaan met
autovrije dagen op zon- en feestdagen van 07.00 tot 20.00 uur.

Gemeenschappelijk tuinieren als een ‚kristallisatiepunt‘ (Graz AT)

‘Parklets’ vult plekken met leven (Vienna AT)

Grafiek: © bergschaf / Lendwirbel (2018)
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Kristallisatie punten

Sociale ontmoetingsplekken bieden een verscheidenheid aan
voordelen in een wijkgemeenschap
‚Kristallisatiepunten‘ leiden tot groepsgevoel, als resultaat van
gemeenschappelijke doelen en doelen, vertrouwen, wederzijdse
ondersteuning en investering in een gemeenschappelijke ruimte.
Gemeentetuinen verlevendigen bijvoorbeeld niet alleen de buurt,
maar bieden ook plezier van contact met de natuur, regelmatige
lichaamsbeweging en vermindering van stress zijn gunstig voor de
gezondheid van de bewoners. Daarnaast kunnen stadstuinen mensen
de mogelijkheid bieden om sociale barrières te overwinnen en hun
buurt te leren kennen.

Grafiek: © Hinterland / Krongarten Wien (2013)
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Plezier in parkeren

Een parkeerplaats verandert de straat in een ontmoetingsplaats

Openbare parkeerplaatsen kunnen worden omgevormd tot een
openbare ruimte voor mensen om straten te (her)activeren, om
levendigere buurten te creëren en om economische vitaliteit te
bevorderen. Parklets worden eerstgenoemde getransformeerd
parkeerplaatsen die typisch worden gecreëerd door een platform
te bouwen als verlengstuk van de stoep, en door ze bijvoorbeeld te
voorzien van banken of planten. Wanneer parkeerplaatsen plaatsen
worden die voor iedereen toegankelijk zijn, verbetert de kwaliteit van
het leven in een stadswijk enorm.

Natuurlijk toezicht (Kopenhagen DK)

Thuisvoelen in de Hybrid Zone

Grafiek: © Hertha Hurnaus / feld72 Wien (2018)
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Opnieuw activeren van de beganen grond
Voetgangers-oriëntatie verlevendigt de begane grond van de
stad

‚Hybride zones‘ zijn gebieden waar openbare ruimte en privéruimte
samenkomen, waar huishoudens, banen, winkels en openbare
gebouwen lokale straten, parken en pleinen raken. Deze zones op
de begane grond vormen het beeld van het stadsleven en vervullen
belangrijke sociale functies. Het zijn de gebieden waarin we blijven
hangen, winkelen en onze vrije tijd doorbrengen - zo was het al jaren
geleden. Een goede buurt is er een waarin de ruimtes op de begane
grond van het gebouw interageren met de omliggende openbare
ruimtes en bieden flexibel dagelijks gebruik en voldoende ruimte
voor mensen om comfortabel te ontmoeten.

Grafiek: © Stan Petersen (2017)
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Ogen op de straat

Een bloeiend stedelijk centrum zorgt ervoor dat mensen zich
veilig en beschermd voelen in de openbare ruimte, ondanks dat
ze zich tussen vreemden bevinden
Mensen die door de stad lopen, fietsen en tijd doorbrengen in
openbare ruimtes creëren een gevoel van veiligheid - door veel ogen
op straat te hebben. Om dit te bereiken, is het echter noodzakelijk
om de behoeften van alle gebruikers in evenwicht te brengen. Het
ontwerp van open of begane grondgebieden, het vermogen van
mensen in gebouwen om het straatleven te observeren, en goed
gedefinieerde routes en helder zichtlijnen (dag en nacht) zorgen voor
de kwaliteit van de openbare ruimte en hun vermogen om mensen
op straat aan te trekken. Vooral de promotie van lopen verhoogt de
activiteit, levendigheid, sociale interactie en ‚natuurlijke bewaking‘ op
openbare plaatsen - en vermindert het risico op criminaliteit.

Historisch compromis in Zürich (CH)

Prioriteiten in wegen plannen

voetgangers

fietsers

Openbaar vervoer

P

vrachtvervoer,
noodtoegang
gemotoriseerd
privévervoer
Bron: Schnaitl E. (fairkehr); Tschinder S. (Stadt Salzburg) (2013)
Grafiek: © FGM-AMOR (2019)

Grafiek: © FGM-AMOR (2019)
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Doe meer met minder!

Voor elke ondergrondse parkeer plek die gebouwd wordt, transformeerd Zürich één op straat
In bijna alle steden is er een voortdurende discussie over het tekort
aan parkeerplaatsen. In tegenstelling hiermee is er de bekende
regel: dat meer rijstroken en meer parkeerplaatsen ook meer verkeer
aantrekken. De stad Zürich heeft aangetoond dat dit niet meteen
het geval is. Het beleid van historisch compromis stelt dat het aantal
parkeerplaatsen is vastgesteld met het beschikbare bedrag in 1990.
Wanneer een nieuw Ondergrondse parkeerruimte wordt aangeboden,
een parkeerplaats op straat moet worden verwijderd. Deze strategie
leidde ertoe dat stapsgewijs meer publieke ruimte werd besteed aan
ander gebruik.
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Prioriteit stellen tot ruimte tussen
gebouwen
Krijg meer kwaliteit van leven door intelligent plannen
De verdeling van de ruimte tussen gebouwen moet bevoorrecht zijn
ten opzichte van mensen. In het bijzonder, gedurende de loop van
de totale straat renovaties, is er een mogelijkheid om te streven naar
betere straten die de moeite waard zijn om in te leven. Aan de top
van de prioriteitenlijst moeten mensen staan en een aantrekkelijker
ontwerp van hun fysieke omgeving. Dit creëert niet alleen voldoende
ruimte, maar maakt de anders saaie en grijze straten ook een plezier
voor ‚ogen en ziel‘.

Herontwerp van Slovenska hoofdweg (Ljubljana SLO)

Maximale capaciteit van een 3m wijde weg

PRIVÉ GEMOTORISEERD VERVOER
2.000 Pers./Uur

SPECIALE BUS LAAN

2013

9.000 - 17.000 Pers./Uur

FIETSPADEN

14.000 Pers./Uur

VOETPAD
19.000 Pers./Uur

2015

Bron: FSV, RVS 03.04.12; SUP u.a. (2008); UITP (2015), GIZ, TU Delft
Grafiek: © UITP 2015, GIZ, TU Delft; FGM-AMOR (2019)

Grafiek: urb-i.com - Urban Ideas / google streetview (2013); planet.si (2015)
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Het loont om groot te denken

Moed om te handelen en oude gewoonten los te laten, creëert
ruimte voor nieuwe mogelijkheden
Het aanpassen van nieuwe manieren van denken verhoogt de
stedelijke kwaliteit van leven. Een verlaging van de uitstoot en het
verminderen van congestie, evenals een toename van het gebied dat
beschikbaar is voor lokaal wandelen en fietsen, zijn slechts enkele van
de gunstige gevolgen. De Sloveense hoofdstraat in Slovenska, eens
de vierbaansweg in Ljubljana, een overblijfsel van de autovriendelijke
stad uit het verleden, is een ruimte geworden die voorrang geeft aan
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Bomen en de afwezigheid
van autoverkeer typeren nu het stadsbeeld en verbeteren de
omgeving voor mensen en ondersteunen daarmee de theorie dat
verdwijnend autoverkeer mogelijk gemaakt kan worden.
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Het juiste wegdieet voor ruimte-efficiëntie
Verhoog de overalle straat capaciteit door ruimte toe te wijzen
voor meer efficiente en actieve reis mogenlijkheden

Onze verkeerssystemen worden blootgesteld aan enorme spanningen,
vooral tijdens de piekuren in de ochtend. Mensen willen gaan werken
of hun kinderen meenemen naar school en kleuterschool tijdens
deze periodes, maar er zijn aanzienlijke kosten aan verbonden. Als
voorbeeld, de externe congestiekosten in Londen worden geschat
op ongeveer 7,9 miljard pond per jaar (INRIX 2018) en deze uitdaging
zal toenemen naarmate de bevolking van de stad toeneemt.
Investeringen in de infrastructuur voor wandelen en fietsen, moedigt
mensen aan hun levensstijl te veranderen en kiest voor actievere
vormen van reizen in plaats van te zitten in het dagelijkse verkeer.

De ruimte die wordt gebruikt door fietsers leidt tot meer omzet per m²

1 auto = 6 fietsen

2m

2m
10 m ²

0,8 m

2m
1,6 m ²

5m

5m

Waarde hangt af van de arrangementen en situatie van de plek.

Bron: BMLF 2010, tfl.gov.uk (2018)
Grafiek: © FGM-AMOR (2019)
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Zelfde ruimte, meer gebruikers

Één autogebruiker “parkeerplek” heeft dezelfde ruimte nodig als
5 fiets “parkeerplekken”
Met een vast gebied kan de detailhandel een aanzienlijk hogere
omzet realiseren bij fiets- en voetgangersklanten (bij volledige
benutting) dan automobilisten. Hoe is dit mogelijk? Onderzoek toont
aan dat mensen die vaker naar hun fietsen reiken of lopen vaker naar
winkels in de buurt van het centrum komen. In de loop van het jaar
gaven ze tot 40 procent meer uit dan autoklanten. Dit betekent dat
ze niet alleen betere klanten zijn, maar ze zorgen er ook voor dat je
in de buurt dingen kunt kopen. Verbeteringen in de openbare ruimte
voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer kunnen leiden tot een
omzetstijging van maximaal 30 procent.

Bron: BMVIT (2018), Stadtentwicklung Wien (2018)
Grafiek: FGM-AMOR (2019)
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Benut de potentiele ruimte volledig

Auto’s verbruiken ruimte, waar één auto is, kunnen tot wel 9
fietsen staan
Auto‘s hebben veel ruimte nodig en dragen bij aan milieuvervuiling
en verkeersopstoppingen. Bovendien zijn parkeerplaatsen duur.
Een fiets neemt veel minder ruimte in beslag dan een auto. Daarbij
kunnen ruimtebesparende systemen worden ingesteld door middel
van stuurhoogte of voorwieloverlapping van de fietsen. Afhankelijk
van de opstelling en situatie ter plekke, kunnen tussen de 6 en 9
fietsen in een enkele parkeerplaats geparkeerd worden. Zelfs met
grotere fietsen, ondanks de grotere benodigde ruimte, is het nog
steeds mogelijk om tussen de 3 en 4 bakfietsen op één parkeerplaats
te parkeren.

Ruimtelijke verspreiding van stilstaand verkeer (Graz AT)

Monocultuur tegen Diversiteit
Ruimtes met één functie

Auto parkeerplekken in
openbare ruimtes

Ruimtes met verschillende functies

92 %

(geen privé garages)

H
Gebieden voor stilstaand
openbaar vervoer

+

3%

(halte, treinstations, …)

Voetgangersgebieden

3%

(inc. bankjes, cafés,…)

P
Fietsparkeergelegenheden
in openbare ruimmtes

2%

...
Bron: Holding Graz, Parkraumreferat (2016)
Grafiek: © FGM-AMOR (2019)
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Is dat eerlijk?

Auto’s worden voorgetrokken in openbare ruimtes

In veel steden is planning en ontwerp gericht op auto‘s. Maar auto‘s
hebben ruimte nodig - niet alleen voor het rijden, ook voor parkeren.
Veel mensen zien het bezit van een auto automatisch recht op een
openbare parkeerplaats. Gemiddeld wordt een auto 162 uur per week
geparkeerd en worden er maar zes uur op de weg doorgebracht.
Dit is niet eerlijk, en een vermindering van het aantal stilstaande
motorvoertuigen zou niet alleen een blijvend effect op de keuze
van het vervoermiddel, maar ook ruimte voor mensen om de ruimte
effectiever te gebruiken, bijvoorbeeld om te kletsen, te rusten of te
spelen.

Grafiek: © FGM-AMOR (2019)
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Straten voor mensen

Steden zijn niet alleen functioneel, maar moeten ook leefbaar
zijn
Ten slotte bieden openbare ruimtes ons de mogelijkheid om andere
mensen te ontmoeten. De uitdaging is om straten om te toveren
tot leefbare, open en verschillende ruimtes voor iedereen. Met
‚wandelende bomen‘, is de stad München een voorbeeld voor stedelijke
vergroening en het verrijken van de straatruimte met tijdelijke
mobiele bomen. Ook draagt de introductie van gedeelde ruimtes,
thuiszones of schoolstraten bij aan een meer evenwichtige verdeling
van de stedelijke ruimte. Tijdelijke proeven of testen van verschillende
stedelijke omgevingen, opent onze straten voor meervoudig gebruik
en geeft mensen de kans om hun buurten opnieuw te ontdekken - en
onze straten de moeite waard te maken om in te leven.
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