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StudioPlaats: bibliotheek referentiebuurten

In StudioPlaats onderzoeken we het 
verplaatsingsgedrag, de economische invulling en 
de ruimtelijke inrichting van buurten. 

Steeds vaker krijgen we de vraag wat het effect van 
een bepaalde gebiedsontwikkeling is op de (lokale) 
mobiliteitsvraag. De uitgevraagde ambitie is daarbij 
veelal om een aantrekkelijk gemengd, woon- en 
werkgebied te creëren met beperkte ruimte voor 
de auto en volop ruimte voor OV, wandelen en 
fiets. Om grip te krijgen op het effect van bepaalde 
gebiedsontwikkeling zijn we aan de slag gegaan 
met een bibliotheek, waarin circa vijfenzeventig 
referentiebuurten zijn uitgewerkt. De buurten werden 
geselecteerd op bouwperiode en op een interessante 
mix aan mobiliteitsoplossingen. De diversiteit aan 
mobiliteitsoplossingen, nabijheidsindicatoren en 
stedelijkheidsgraden tonen hierbij de range van 
mogelijkheden aan. Deze referentiebibliotheek 
heeft daarom ook als doel om de range aan 
mobiliteitsoplossingen voor een bepaalde plek in 
beeld te brengen, waarbij de nabijheid van banen 
en inwoners (stedelijkheid) richtinggevend is voor 
welke mobiliteitsoplossingen heel erg of juist minder 
succesvol kunnen zijn.

Om het navigeren tussen de diverse 
mobiliteitsoplossingen in de binnenstad of 
aan de rand van de stad makkelijker te maken 
en om buurten onderling vergelijkbaar te 
maken, zijn de buurten onderverdeeld aan de 
hand van stedelijkheidsklassen: hoogstedelijk, 
centrumstedelijk, suburbstedelijk en dorps. Voor alle 
buurten is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
uitgevoerd. In Blok A staat de mix aan bouwjaren, 
de dichtheid (FSI), de gemiddelde bouwhoogte 
en de functiemenging (MXI). In Blok B wordt de 
buurt op stads- en straatniveau weergegeven door 
middel van een doorsnede van het straatprofiel en 
impressiebeelden van de gevels. 

In Blok C staat het aantal inwoners per km2, 
de huishoudensituatie, het aantal auto’s 
per huishouden, de eigendomssituatie, de 
woningvoorraad, WOZ-waarde en de nabijheid 
van voorzieningen binnen een straal van 1 
km weergegeven. In Blok D wordt tot slot het 
verplaatsingspatroon naar afstandsklasse 
en vervoerswijze getoond en zijn een aantal 
interessante mobiliteitsoplossingen/-maatregelen 
uitgelicht.

BLOK A BLOK B

BLOK C BLOK D
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Voorbeeld hoogstedelijk - Amsterdam Grachtengordel
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Voorbeeld centrumstedelijk - Haarlem binnenstad
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Voorbeeld suburb stedelijk- De Bras Ypenburg
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Plek en netwerk als generator van verplaatsingen

Hoe een stad op kleine en grote schaal in essentie 
functioneert, is alweer vijftig jaar geleden het 
mooiste beschreven door Jane Jacobs (in The 

Death and Life of Great American Cities uit 1961 en The 

Economy of Cities uit 1969). Jacobs schrijft over de 
kernkwaliteiten van de stad; dichtheid en massa 
als voedingsbodem voor diversiteit, zelforganisatie 
en vernieuwing. Jane Jacobs’ standpunt is dat de 
grote industriële bedrijven rond 1900 voortkwamen 
uit zeer diverse interne stedelijke economieën. 
Hierbij zorgde de nabijheid en clustering van werk, 
personen en creativiteit ervoor dat werk aan werk 
toegevoegd kon worden. 

De stad functioneert vanuit een economische 
logica en daarmee samenhangende nabijheid 
van economische relaties, ketens, (ruimtelijke) 
kansen, mensen, creativiteit en kapitaal. In de 
economieën van moderne steden produceert een 
gestaag toenemend deel van de beroepsbevolking 
diensten die alleen binnen het eigen stedelijk gebied 
worden verkocht (Paul Krugman, ‘De lokalisering van 

de wereldeconomie’ uit 1995). Tegelijkertijd is er een 
grote noodzaak tot kennisontwikkeling, toegevoegde 
waarde en creativiteit. Voor deze waarden is 
clustering en nabijheid van kennis, kunde en kapitaal 
doorslaggevend als ook een uitgebreide behoefte 
aan interactie en ontmoeting (Glaeser, 2011).
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Ligging in het netwerk bepaald auto-afhankelijkheid
Nabijheid en diversiteit zijn niet alleen onmisbaar 
voor de economie van een stad, ze zijn ook een 
goede graadmeter voor de auto-afhankelijkheid van 
een gebied. Globaal gezegd neemt het aandeel aan 
autoverplaatsingen af naarmate de stedelijkheid 
toeneemt. Dit komt doordat er meer voorzieningen 
en functies op korte (loop- en fietsbare) afstand 
beschikbaar zijn en omdat er meer draagvlak is voor 
alternatieve mobiliteit (tram, metro, HOV-bus en 
deelmobiliteit). 

Eenzelfde verband zien we tussen stedelijkheid en 
autobezit: hoe meer mensen en arbeidsplaatsen 
nabij, des te lager het aantal personenauto’s 
per huishouden. Wij zien dus dat het 
verplaatsingsgedrag binnen een gebied sterk 
afhankelijk is van de stedelijkheid van een gebied 
(nabijheid van inwoners en arbeidsplaatsen). 

Centrumstedelijk
751-1500

Hoogstedelijk
 >1500

Suburb stedelijk
351-750

Dorps
150-350
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Stedelijkheidsklasse
• Banen en inwoners 

binnen fietsafstand 
(3km)

In (hoog)stedelijk gebied meer 
mobiliteitsopties dankzij nabijheid 
(van inwoners en banen) en 
aanwezige infrastructuur
(trein, tram, metro, 
deelmobiliteit)

Voorbeeld: Amsterdam Centrum

“Hoogstedelijk”
Stedelijkheid >1500

“Suburb stedelijk”
Stedelijkheid 350-750

“Dorps”
Stedelijkheid 150-350
Voorbeeld: Amersfoort NieuwlandVoorbeeld: Houten Zuid

Voorbeeld: Leiden Centrum

“Centrumstedelijk”
Stedelijkheid 750-1500

8



Toe-eigening van de plek
De ruimtelijke inrichting (denk aan de 
bebouwingsdichtheid, inrichting van de buitenruimte, 
de gebouwtypologie en de drempelzones tussen 
gebouw en straat) heeft minder invloed op 
het mobiliteitsprofiel maar des te meer op het 
gebruik van een plek. Historische binnensteden 
en industriële haven-/ en spoorgebieden zijn 
door de jaren heen bijvoorbeeld behoorlijk flexibel 
en toegankelijk gebleken in het faciliteren van 
verschillende typen economische en sociale 
invullingen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
uitbreidingen als Pendrecht en Ommoord. Naar ons 
idee heeft dit te maken met de mogelijkheid van 
individuele en collectieve toe-eigening van straten 

en bebouwing. De hogere verdiepingshoogtes in 
bijvoorbeeld de binnenstad van Dordrecht lenen 
zich in combinatie met dubbele deuren uitstekend 
voor een grote variëteit aan mogelijke functies. 
Typische naoorlogse uitbreidingen zijn veel meer 
monofunctioneel en dus minder geschikt voor 
toe-eigening. Uitzondering zijn de bloemkoolwijken 
uit de jaren ’70 en ’80. Hier blijken de a-typische 
woningtypen, garages en dubieuze hoekjes een 
ideale voedingsbodem voor onverwachte nieuwe 
functies zoals kappers, kleinschalige zorg en 
paranormaal genezers.

Wandelen en in iets mindere mate fietsen zijn sterk 
afhankelijk van de routekwaliteit. Mensen zullen 
minder snel geneigd zijn om zich te verplaatsen door 
of verblijven in een straat die zij niet als aantrekkelijk 
(genoeg) ervaren. Zo kan een uitstekend bereikbare 
plek met hoge dichtheid aan inwoners en banen 
bijzonder leeg aanvoelen als de ruimtelijke inrichting 
weinig prikkels biedt (zoals variatie in gevels, 
potentiële kruisingen van wandelroutes en informele 
toe-eigening van overgangszone tussen publiek en 
privaat).

Als er geen ruimte voor is 
gebeurt het niet...
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sample

Dit is een sample uit een bibliotheek met circa 
75 referentiebuurtjes. Deze bibliotheek zetten 
we regelmatig in bij projecten. Daarnaast gaan 
we -met de bibliotheek bij de hand- graag met u 
het gesprek aan.

Verder onderzoek
Met deze referentiebibliotheek gaan wij de 
komende tijd ook verder aan de slag om de 
wisselwerking tussen verplaatsingsgedrag, 
de economische invulling en de ruimtelijke 
inrichting van buurten verder in beeld te 
brengen. Momenteel zijn wij ons aan het 
verdiepen in de (mogelijke) succesfactoren 
van ruimtelijke inrichting met als doel om per 
referentiebuurt in beeld te brengen op welke 
wijze de fysieke omgeving invloed heeft op het 
verplaatsingsgedrag van mensen. Al eerder 
voerden wij een dergelijk onderzoek uit naar 
twee straten in Eindhoven. De volgende stap 
is om te onderzoeken wat voor leerpunten dit 
oplevert voor het schaalniveau van de buurt en 
stad.

Wil je meer weten over StudioPlaats?
Neem contact met ons op

Christian Rommelse
christian.rommelse@studiobereikbaar.nl
Telefoon: 06 - 39 75 46 45

Isabel Liedtke
isabel.liedtke@studiobereikbaar.nl
Telefoon: 06 - 10 88 53 47


