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OPENBARE RUIMTE & VERKEER

Verkeer domineert de openbare ruimte

Terugdringen verkeersonveiligheid lukt niet meer

Druk op de stad en de openbare ruimte neemt steeds meer toe

Steeds meer verschillende soorten en typen verkeersdeelnemers

Toename van het aandeel langzaam verkeer 
(fietsen en lopen)



Kunnen we nieuwe wegen vinden om te komen

tot leefbaarheid, stedelijke kwaliteit en verkeersveiligheid?





Voorstel excursie 3 maart 2011 

Oldeberkoop: 10:15 

Excursie Verkeer &  Openbare ruimte – inrichting verblijfsgebieden



Voorstel excursie 3 maart 2011 

Boornbergum: 12:15

Excursie Verkeer &  Openbare ruimte – inrichting verblijfsgebieden
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Voorstel excursie 3 maart 2011 

Makkinga: 10:30 

Excursie Verkeer &  Openbare ruimte – inrichting verblijfsgebieden





1. Verkeersruimtes met 
verkeergedrag

• Uniform

• Voorspelbaar

• Verplicht

• Anoniem

• Voertuiggericht

• Techniekgericht

• Overheid bepaalt

2. Verblijfsruimtes met menselijk 
sociaal gedrag

• Niet uniform

• Onvoorspelbaar

• Niet verplicht

• Oogcontact

• Mensgericht

• Samenlevingsgericht

• Cultuur bepaalt

ONDERSCHEID NAAR TWEE TYPES OPENBARE RUIMTE
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ONDERSCHEID NAAR TWEE TYPES OPENBARE RUIMTE

1. Verblijfsgebieden (erftoegangswegen)

waarom eigenlijk maximaal 30 km per uur…..?





SHARED SPACE

✓ Openbare ruimte is ruimte voor verblijven, ontmoeten, ontspannen en verplaatsen.

✓ De ruimte inrichten voor een zoveel mogelijk gezamelijk en gedeeld gebruik

✓ Terughoudend met verkeers-technische en juridische instrumenten; de mens is maat der 
dingen, niet de auto.

✓ Gebruik maken van historie, identiteit en context van de ruimte om gedrag te sturen

✓ Verantwoordelijkheid op straat en in het proces terug naar de gebruiker



SHARED SPACE

✓ Openbare ruimte is ruimte voor verblijven, ontmoeten, ontspannen en verplaatsen. Multi-
functioneel

✓ De ruimte inrichten voor een zoveel mogelijk gezamelijk en gedeeld gebruik Gedeelde ruimte

✓ Terughoudend met verkeers-technische en juridische instrumenten; de mens is maat der 
dingen, niet de auto. Deregulering + menselijke maat

✓ Gebruik maken van historie, identiteit en context van de ruimte om gedrag te sturen Integrale 
werkwijze

✓ Verantwoordelijkheid op straat en in het proces terug naar de gebruiker Participatie
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LESSEN SHARED SPACE

✓ Meer onderlinge communicatie en interactie

✓ Lagere snelheden

✓ Gevoel van onveiligheid/onzekerheid neem toe

✓ Hogere waardering beeld- en verblijfskwaliteit

✓ Geen effecten op routekeuze geconstateerd

✓ Kwetsbare doelgroepen vragen aandacht



SHARED SPACE

✓ Druk op de stad neemt steeds verder toe

✓ Delen van de ruimte & harmonisatie van snelheden is noodzakelijk

✓ Shared Space is daarin nooit een doel op zich!

✓ Planning & ontwerpstrategie voor veilige,
aantrekkelijke en leefbare openbare 
ruimtes met een grotere verantwoordelijkheid 
voor z’n gebruikers.


