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“If you plan for cars and traf-
fic, you get cars and traffic. 
If you plan for people and 
places, you get people and 
places.” 

 
William H. Whyte
The social life of small urban spaces (1980)
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Net als pleinen en parken vormen straten de openbare ruimte van een stad. De straat is een 
ruimte die van iedereen is, die voor iedereen vrij toegankelijk is en die we dagelijks gebruiken om 
huis, school, winkel, kantoor en café met elkaar te verbinden. Overdag en ‘s nachts, in daglicht en 
in kunstlicht, alleen of met anderen, met de hond of op de fiets. Deze openbare ruimte is op twee 
manieren belangrijk voor een stad. Als functionele ruimte is het de ruimte waarin zaken gere-
geld worden die de stad technisch laten functioneren. In en onder de openbare ruimte worden 
algemene infrastructuren gerealiseerd, infrastructuren die voor iedereen beschikbaar zijn. Denk 
daarbij aan riolering, energie, verlichting maar ook aan verkeersinfrastructuren die de verkeers-
stromen geleiden, zoals trambanen, fietspaden en rijwegen. Daarnaast is openbare ruimte voor 
de stad ook belangrijk als sociale ruimte. Het is de ruimte die voor iedereen gratis te gebruiken 
is, waar het openbare leven zich afspeelt, waar de informele ontmoeting plaatsvindt en waar ook 
‘de ander’ is. En zoals Oscar Wilde al zei: “De meeste mensen zijn andere mensen.” 

De openbare ruimte is de ongereguleerde sociale ontmoetings- en ontwikkelingsruimte van een 
stad. In stadsstraten komen deze beide - en voor de stad zo belangrijke - aspecten, functioneel 
en sociaal, samen. In straten ontmoeten mensen elkaar, hebben winkels hun adres, kunnen men-
sen hun auto parkeren en wordt gefietst en gewandeld. Elke stad heeft haar bijzondere plekken: 
een stadspark, een waterfront, een marktplein, een chique boulevard.  Terwijl deze bijzondere 
plekken in belangrijke mate aan de stad haar identiteit verlenen, zijn het de stadsstraten die de 
sfeer van alledag bepalen. Daar vindt het ‘gewone’ stedelijke leven plaats. De wijze waarop een 
stadsstraat functioneert, heeft daarom grote invloed op stedelijkheid en daarmee op de sfeer en 
de ambiance in de straat.

Deze straten worden regelmatig geveegd en dagelijks gecontroleerd. Ze zijn bedacht, ontwor-
pen, aangelegd en door mensenhanden gemaakt. Straten zijn voor een stad een concreet middel 
om stedelijkheid te kunnen beïnvloeden. Bij de ontwerpers van stadsstraten lijkt echter een hard-
nekkige vorm van zwart-wit denken te domineren. Arnold Reijndorp en Maarten Hajer beschrij-
ven in hun publicatie ‘Op zoek naar nieuw publiek domein’ (2003) de tendens dat de openbare 
ruimte of vanuit functionele invalshoek of vanuit esthetische invalshoek wordt vormgegeven. 
Een combinatie van beide troffen ze zelden aan. Ook signaleren ze dat openbare ruimte tot een 
te managen ruimte is gereduceerd, waarin mantra’s als schoon-heel-veilig de enige criteria lijken 
te zijn om ontwerpen op te beoordelen. 
Schoon-heel-veilig wil echter nog niet zeggen dat de straat betekenisvol is voor de stad en haar 
stedelingen. Een schone stad wil nog niet zeggen dat het een aantrekkelijke stad is. Net zomin 
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als een straat die enkel mooi is of enkel functioneel is, wil zeggen dat het een aantrekkelijke 
straat is.

De geschetste ontwikkelingen lijken meer en meer te leiden tot een tweespalt tussen functiona-
liteit enerzijds en ambiance anderzijds. Kan een straat enkel goed functioneren als de functionele 
kwaliteit boven de ruimtelijke kwaliteit gesteld wordt; als een straat is vol gelegd met vrijlig-
gende fietspaden, zebrapaden, drempels en tussenbermen? Kan een straat pas aantrekkelijk 
zijn als alle parkeerplaatsen, beter nog, alle auto’s eruit zijn verdwenen? Als de straat over een 
veelheid aan terrassen, bomen, banken en fonteinen beschikt ? Nee. Dit zwart-wit denken leidt 
tot onbegrip en miscommunicatie tussen ontwerpdisciplines; tot winnaars en verliezers. De 
heersende praktijk is gericht op maximalisatie per vakdiscipline in plaats van optimalisatie vanuit 
een totaalconcept. Deze planningsmentaliteit heeft een zichtbaar negatief effect op de straat en 
de stad, maar ook op de vorm van stedelijkheid die daaruit voortvloeit. 

De stad is gebaat bij diversiteit, gelijktijdigheid, dynamiek, frictie en verschil. En stadsstraten 
spelen daarin een belangrijke rol. Het zijn podia waarop de stedeling kan acteren. Wat ontbreekt, 
is een integrale ontwerpstrategie waarbij de verschillende disciplines die bijdragen aan het ont-
werpen van een stadsstraat (landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, civiele techniek, 
verkeerskunde) vanuit gelijkwaardigheid en samenhang samenwerken.

Marc Verheijen

Lector Infratecture 
Kenniscentrum Sustainable Solution, Hogeschool Rotterdam
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Wat is het geheim achter een goede stadsstraat? Wat maakt dat de ene stadsstraat een goede 
sfeer heeft terwijl die in een andere straat ontbreekt? Wat maakt dat sommige straten goed wer-
ken als verkeers- én verblijfsruimte en andere stadsstraten niet? En hoe kunnen we een goede 
stadsstraat ontwerpen? Welke middelen hebben we nodig om te komen tot een integraal en 
afgewogen ontwerp? Hoe maken we het creeeren van goede stadsstraten waar in de praktijk? 
Met welke methode moeten we dan aan de slag?

De publicatie laat zich als volgt lezen. In hoofdstuk 1 verdiepen wij de onderzoeksvraag van 
Functional Ambiance (FA) en plaatsen wij FA in de actualiteit van het stadsontwerp. In hoofd-
stuk 2 wordt teruggekeken hoe door de jaren heen vanuit theorie en praktijk over stadsstraten 
is gedacht. In hoofdstuk 3 werken we het begrippenkader van het onderzoek uit. Hoofdstuk 4 
brengt internationale stadsstraten in beeld waar op overtuigende wijze sprake is van Functio-
nal Ambiance. Ze dienen ter inspiratie, vormen referentiemateriaal, en zijn leervoorbeelden. In 
hoofdstuk 5 verbinden we aan deze casestudies onze belangrijkste conclusies. Hoofdstuk 6 gaat 
ten slotte in op de ontwikkelde Functional Ambiance Methode. Daarmee kan FA in de dagelijkse 
ontwerppraktijk direct worden toegepast.

Het eigenlijke probleem
In de huidige inrichtingspraktijk van stedelijke ruimten bewegen de ‘wereld van verkeer’ en de 
‘wereld van het ruimtelijk ontwerp’ vaak langs elkaar heen. Daarbij vallen ons een aantal zaken 
ons op:
Allereerst wordt het realiseren van kwaliteit in de openbare ruimte door ruimtelijke ontwerpers 
(stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten) vrijwel altijd vertaald in het creëren 
van rust en stilte en daarmee in het verwijderen van frictie en conflict. In deze zienswijze is de 
auto ongewenst of een noodzakelijk kwaad, parkeren is ’blik op straat‘. De autovrije wandelstraat 
is daarbij het summum van kwaliteit. En dat terwijl succesvolle voorbeelden van aantrekkelijke 
stedelijkheid juist frictie, meervoudig gebruik en dynamiek in zich dragen. 

Ten tweede hebben ruimtelijk ontwerpers zich teruggetrokken in hun eigen domein, waar 
weinig oprechte belangstelling is voor de functionele (verkeers)systemen die onze steden mede 
organiseren en die de kwaliteit ervan mede bepalen. Voor veel ruimtelijk ontwerpers ligt de focus 
op de esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Ze spreken over lange lijnen, zichtas en beeld-
kwaliteit. Het beeld domineert in hun ontwerpkeuzes. Technische knowhow of op zijn minst 
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interesse voor de techniek die de stad dagelijks laat functioneren is nagenoeg uit de ruimtelijke 
ontwerpdisciplines verdwenen. 

Daartegenover staat dat binnen de verkeerskundige discipline mobiliteit meer en meer als tech-
nisch systeem gezien wordt en niet als sociaal of cultureel fenomeen. De te ontwerpen verkeers-
ruimte wordt als functionele, a-culturele opgave benaderd. 
Met deze technocratische benadering verdwijnt de ruimtelijke ervaring ‘uit beeld’; de bele-
vingswaarde voor de mens wordt van het toneel geduwd. Ook de impact van ingrepen in het 
verkeerssysteem op de sociale en economische structuur raakt met een dergelijke benadering 
op de achtergrond.

Een vierde conclusie is dat ontwerptrajecten starten op basis van uitgebreide programma’s van 
eisen, normboeken, richtlijnen, handboeken, etc. Veel recente stadsstraten lijken daardoor een 
letterlijke fysieke vertaling van een dichtgetimmerd programma van eisen te zijn. Een samen-
raapsel van input op basis van verkeersprognoses, circulatieplannen, capaciteiten, beheerssys-
temen, veiligheidsindices en vastgestelde profielen. Wat domineert is snelheid, veiligheid en 
doorstroming. Gehandeld wordt in drempels, verkeerslichten en verkeersborden. Systeemeigen-
schappen, ontwerprichtlijnen en standaardoplossingen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen. In 
de praktijk worden ze echter toegepast als onwrikbare eisen.
 
Een laatste wat opvalt aan de actuele ontwerppraktijk van stadsstraten is dat het ontwerpen van 
openbare ruimte, stadsstraten in het bijzonder, meer en meer gegijzeld is door het vermijden van 
risico’s. Op zichzelf is deze focus op veiligheid, zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid, be-
grijpelijk. Het streven naar het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersongevallen heeft echter 
geleid tot het dogma van het ruimtelijk scheiden van de verschillende verkeersdeelnemers. Dit 
speelt een zodanige dominante rol in het ontwerp van onze steden en straten dat een opgedeel-
de ruimte ontstaat waarvan de kwaliteit als (verblijfs)ruimte op zich ondergesneeuwd is geraakt.

En zo dreigen stadsstraten te verdwijnen; de straten die juist het dagelijkse functioneren en de 
dagelijkse sfeer in een stad bepalen. Is dat erg? Ja, dat is erg, want dan verdwijnen de belangrijke 
dragers van stedelijkheid, van het alledaagse wat een stad tot stad maakt. 

Steden zijn te complex om vanuit één enkel disciplinair perspectief te begrijpen. Stedelijke 
vraagstukken kunnen niet monodisciplinair tegemoet getreden worden. En stadsstraten mogen 
niet verworden tot een-dimensionale ruimte. Straten vormen het grootste deel van de openbare 
ruimte van onze steden. Het ontwerpen ervan verdient daarom bijzondere aandacht en een 
integrale aanpak. Een aanpak waarbij de verschillende disciplines en specialisten niet met elkaar 
in gevecht zijn, maar met elkaar samenwerken. Als de stadsstraat diversiteit viert en verschillen-
de functies dient, dan is het aan de experts hun krachten te bundelen. Ofwel: een aantrekkelijke 
stad vraagt van ontwerpers om transdisciplinair te werken. Werken vanuit dezelfde attitude, 
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met hetzelfde doel voor ogen. Niet naast maar mét elkaar. Daarbij is het van belang voor iedere 
specifieke situatie op zoek te gaan naar een balans tussen het organiseren van de space of flows, 
het verplaatsen, en het organiseren van de space of places, het verblijven. Net zo belangrijk is het 
vinden van een balans tussen het vastleggen van de formele relaties en het toestaan, zelfs uitlok-
ken van informele relaties tussen verkeer en verblijf. Alleen op die manier kunnen stadsstraten 
weer een bijdrage leveren aan stedelijkheid in plaats van er afbreuk aan te doen. Daarvoor is het 
belangrijk om stadsstraten niet te zien als materieel object, maar als responsieve omgeving voor 
bewoners en gebruikers. Enkel dan kan daadwerkelijk een optimum gevonden worden tussen de 
functionaliteit en de ambiance van de stadsstraat. Tussen de basis waarop de stad functioneert 
en de sfeer die de stad kleurt.

Het onderzoek
De onderzoeksvraag van dit project komt voort uit de vraag waarom sommige stadsstraten zich 
zodanig van anderen onderscheiden dat ze direct aanspreken als referentieprojecten met een 
duidelijke voorbeeldfunctie. De hypothese is dat in deze straten een afgewogen balans is gevon-
den tussen de inrichtingsfactoren gericht op het verblijven en verkeerskundige factoren gericht 
op doorstroming.
Door de bewust ontworpen succesfactoren van deze straten te ontdekken en bloot te leggen 
kan waardevolle informatie worden ontsloten die direct toepasbaar is in de dagelijkse stedelijke 
ontwerppraktijk. Invalshoek hierbij is het daadwerkelijke gebruik van de ruimte en de betekenis 
daarvan. Het onderzoek beperkt zich echter niet tot het registreren van dat gebruik en het ach-
terhalen van de betekenis maar gaat op zoek naar wat daar in het ontwerp, in het fysieke domein 
van de straat aan ten grondslag ligt. De centrale onderzoeksvraag daarbij luidt:

Welke ingrepen creëren een zodanige balans tussen verkeersfuncties en verblijfsfuncties in een 
stedelijke straat, dat beide elkaar versterken en er dus sprake is van synergie?

Functional Ambiance
In het onderzoek staan twee begrippen centraal: functionaliteit en ambiance. Deze vormen zelfs 
de titel van het onderzoek. De samenballing van deze twee begrippen is een belangrijke kapstok 
gebleken voor het onderzoek, het is daarom van belang de begrippen te introduceren en aan te 
geven op welke wijze wij deze begrippen bedoelen.

Functional 
In de huidige ontwerppraktijk wordt functionaliteit vanuit verschillende benaderingswijzen 
inhoud gegeven. De bandbreedte variëreert van afdwingen (ASVV) tot uitlokken (Shared 
Space). Het door CROW uitgegeven ASVV-handboek staat voor de traditionele verkeerskundige 
benadering die is gericht op het beheersen en afdwingen van het gewenste gedrag op basis 
van verkeerskundige richtlijnen en interventies. Deze op afdwingen gerichte praktijk vormt een 
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“functional” uiterste. Na decennia van normering is in de jaren negentig een nieuwe manier van 
denken geïntroduceerd door verkeerskundige Hans Monderman: het “shared space” concept. 
Daarin benadert hij de openbare ruimte niet langer als een fysiek inrichtingsvraagstuk, maar 
als een sociaal-culturele opgave waarin van de gebruikers van die ruimte wordt verwacht dat 
ze op elkaar reageren en anticiperen. Dit interactief sociaal gedrag wordt door het ruimtelijk 
ontwerp uitgelokt. Dit uitlokken in shared space vormt het andere uiterste. Samen vormen de 
twee uitersten een bandbreedte waarbinnen de vormgeving van functionele verkeersruimte kan 
plaatsvinden. 

Ambiance
Een stedelijke openbare ruimte wordt niet alleen bepaald door de fysieke vormgeving en inter-
venties, maar ook door de mate waarin de gebruikers zich die ruimte toe-eigenen. Arnold Reijn-
dorp gaat in zijn essay “Sense of Movement, stedelijke ruimte in beweging” (Meurs/Verheijen 
(red), In Transit) in op de sociale en culturele betekenis van verkeersruimten. Hij wijst op het 
belang van het spanningsveld tussen vertrouwdheid en verrassing voor het ervaren van de ruim-
te. Enerzijds is er de wijze van lokale toe-eigening waar het gedrag van de gebruiker gebaseerd 
is op ongeschreven regels, dagelijkse rituelen en routines. Anderzijds is er de globale vertrouwd-
heid. Het zijn de onmiddellijke herkenning van gestandaardiseerde tekens en procedures die de 
manier waarop we door de straat bewegen bepalen en daarmee ook hoe we de straat beleven. 
Samen vormen deze twee uitersten een bandbreedte variërend tussen lokale “parochialisering” 
en globale openbaarheid waarbinnen de straat als sociale ruimte kan functioneren. Het gaat 
het ons niet om het één of het ander maar om de combinatie van beide: Functional Ambiance. 
Voor stadsstraten geldt dat het creëren van een synergie tussen verkeer en verblijf nagestreefd 
zou moeten worden. Het verbinden van de “world of flows”  met de “world of places” De afstand 
tussen beide ‘werelden’ manifesteert zich nadrukkelijk in de organisatie van het proces en in de 
bestuurlijke inbedding (governance). Professionals zijn in organisaties sectoraal georganiseerd, 
bijvoorbeeld binnen verschillende diensten. Deze sectorale organisatie is vaak ook bestuurlijk 
verankerd. Ook in het onderwijs tot slot zijn ruimtelijk ontwerp en verkeerskundig ontwerp 
zelden in een gedeeld onderwijsprogramma georganiseerd. Een hele opgave dus. Hoe doorbre-
ken we dit? Hoe verstaan we elkaar? Welk begrippenkader moeten we daarvoor introduceren? En 
hoe kunnen we met dat begrippenkader ontwerpen aan een goede stadsstraat?
De actualiteit van Functional Ambiance
In de Europese stad verschuift het perspectief van groei en uitbreiding naar de transformatie van 
de bestaande stad. Opgave is om de stad van nu te actualiseren en te verbeteren. Dat geldt ook 
voor de stedelijke infrastructuren. Nieuwe vormen van mobiliteit, een veranderend gebruik van 
de straat en bijvoorbeeld andere ondergrondse infrastructuren vragen om het aanpassen van de 
inrichting van onze stadsstraten. Het (her)ontwerpen van de stadsstraat staat daarmee in de ko-
mende periode op de agenda. De opgave daarbij bestaat uit een samenspel van herontwikkelin-
gen in de stad met het beheren en onderhouden ervan. Daarbij is vaak minder geld te besteden 
dan voorheen. Het slim combineren van geldstromen (meekoppelen) en werk met werk maken 
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biedt mogelijkheden om met het verzamelen van beschikbare middelen een aantrekkelijker en 
beter functionerende straat te maken. 

Dat vraagt om een goede samenwerking van verschillende disciplines die betrokken zijn bij 
het straatontwerp. Belangrijker nog dan een goede samenwerking tussen professionals is het 
‘ontschotten’ en samenbrengen van de veelal gescheiden sectoren (bijvoorbeeld gemeentelijke 
diensten) die in de openbare ruimte van de stadsstraat in het proces van ontwerp en beheer een 
actieve rol en verantwoordelijkheid hebben. 

Met de verschoven nadruk op het herinrichten van de bestaande stadsstraten verandert ook de 
relatie tussen overheid en burgers in het proces. De start van een ontwerp is niet vanzelfspre-
kend top-down zoals de uitvoering van meerjarige verkeerscirculatieplannen. Het initiatief kan 
evengoed uit de lokale gemeenschap komen. Dat kunnen winkeliersverenigingen, corporaties 
van bewoners of belangengroepen zijn. Dat vraagt om een open en participatief proces waarin 
partijen ook daadwerkelijk invloed hebben op de uitkomst van het straatontwerp. Om dit mo-
gelijk te maken is een communicatieve houding van specialisten nodig en eveneens een andere, 
meer open ontwerpaanpak.
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“The street is the river of life 
of the city, the place where 
we come together, the path-
way to the center” 

 
William H. Whyte
The social life of small urban spaces (1980)
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In de afgelopen 150 jaar heeft de stadsstraat zich vanuit verschillende invalshoeken ontwik-
keld. Door de jaren heen is zeer verschillend gedacht over wat de kwaliteit van een stadsstraat 
bepaalt. Er is niet alleen op zeer uiteenlopende wijze over geschreven, maar de straat is in zeer 
uiteenlopende variaties gerealiseerd. Ongepland en stukje bij beetje gemaakt.

De stad en dus de straat ontwikkelt zich in Europa lange tijd op organische wijze. Dat levert 
compacte historische steden op. Straten en stegen vormen een netwerk kronkelend tussen de 
bebouwing door. Aan de straat zijn nog geen bijzondere eisen gesteld. Er is ook nauwelijks on-
derscheid tussen de verschillende gebruikers. Alles en iedereen bevindt zich in dezelfde ruimte, 
de openbare ruimte van gevel tot gevel als één ruimte [ -]. Zolang je de bestemming maar kon 
bereiken, was het goed. Het openbare leven vond hoofdzakelijk plaats op straat met het markt-
plein als brandpunt. In de negentiende eeuw wordt als gevolg van de enorme groei van de stad 
de straat onderwerp van stadsontwerp. In opdracht van Napoleon III ontwerpt stadsarchitect 
George-Eugène Haussmann, tussen 1853 en 1870 voor Parijs een grootschalig reconstructieplan. 
Kronkelende straten en stegen met een indrukwekkend netwerk van pleinen, boulevards en stra-
ten worden opengebroken. Twaalf boulevards waaieren in een stervormig netwerk [ -] uit over 
de stad. Hierdoor kan Napoleon eenvoudiger (militaire) controle uitoefenen over de stad. Door 
lange, rechte straten te maken ontstaan zichtlijnen. De overzichtelijke structuur zorgt er enerzijds 
voor dat Napoleons troepen zich snel kunnen verplaatsen [ -] en anderzijds dat rebellen zichtbaar 
worden en beter kunnen worden bestreden. Het middelpunt van dit ontworpen netwerk is de 
Arc de Triomphe [- ] het symbool van de overwinning. 

De snelle groei van de steden is vooral het gevolg van de industriële revolutie. Om die groei op 
te kunnen vangen ontstaat de noodzaak om de stad te voorzien van een geordend en gepland 
stratennetwerk [ -]. Naast paard en wagen verschijnt de eerste tram in het straatbeeld. De 
explosieve groei zorgt ervoor dat verschillende grote steden stadsarchitecten aanstellen om 
stadsuitbreidingen te ontwerpen. Zo stelt Barcelona Ildefons Cerdà aan als stadsarchitect. De 
opdracht aan Cerdà luidt: het opzetten van een grootschalige uitbreiding van Barcelona om de 
enorme toestroom van nieuwe stedelingen op te vangen en van goede woningen te voorzien. 
Cerdà ontwerpt een rechthoekig stratenpatroon. De ruimte tussen de straten, de cellen, bestaan 
uit achthoekige gebieden die geschikt zijn voor bebouwing. De vormgeving van straten en kruis-
punten ontstaat doordat Cerdà  in zijn ontwerp rekening houdt met de aanleg van een tram. De 
minimale bochtstraal van een tram zorgt voor dat afgesneden hoeken van de gebouwen. Het be-
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roemde achthoekig bouwblok ontstaat met andere woorden vanuit een doordacht ontwerp van 
de straat. Iedere straat binnen een wijk is twintig meter breed. De straten die de rand van de wijk 
vormen, zijn vijftig meter breed. Deze bredere straten zijn beplant en geven aan de wijken hun 
groene randen. Daarnaast ontsluiten deze brede straten het verkeer uit de wijken. Een diagonaal 
van vijftig meter breed doorkruist het totale stratenplan [ -]. 
De groei van steden gaat gepaard met de ontwikkeling van nieuwe machines die mensen in 
staat stelt om zichzelf en goederen sneller en in grotere massa te verplaatsen. Waar een fiets nog 
over een karrenpad kan, kan een trein of metrostel dat niet. Voor die nieuwe vervoersmachines 
waren nieuwe infrastructuren nodig. Dat geldt ook voor elektriciteit. Elektriciteitsnetwerken 
maken het mogelijk om straten te verlichten, om water via rioolsystemen weg te pompen en om 
ondergronds metro’s aan te leggen. Veel van deze voorzieningen worden geïntegreerd in of on-
der de stadsstraat. Hierdoor ontstaat een zekere mate van ordening met de straat als ordenend 
principe. Met de uitvinding van de auto kan nog niemand bevroeden dat de auto zo’n domi-
nante rol zal gaan spelen in de toekomstige samenleving. De auto voegt zich aanvankelijk op 
een bescheiden manier in het straatbeeld, als een unicum tussen alle karren, rijtuigen, koetsen, 
loopfietsen en wandelaars [ -] De stadsstraat begint langzaam aan te veranderen van een sociale 
plek waar veel gebeurt in een formelere, geordende en vooral fysieke plek.

Door de overschakeling op massaproductie van auto’s wordt deze ook voor de ‘gewone’ man 
bereikbaar. Door de groeiende automobiliteit in de jaren ‘20 blijken vooral de klassieke en orga-
nisch gegroeide steden nauwelijks in staat om op deze ontwikkeling in te spelen. Dit in tegen-
stelling tot steden als Parijs en Barcelona die door hun gezoneerde [ -] boulevards de toenemen-
de autostromen in beginsel prima op kunnen vangen. De vele auto’s die de ruimte in de straat 
overnemen van de rijtuigen vormen door de snelheid, het lawaai en hun afmeting een gevaar 
voor voetgangers. De straten raken verstopt, op kruisingen ontstaat chaos. Waar het in de organi-
sche gegroeide steden gebruikelijk is dat allerlei verschillende activiteiten in diezelfde straat zich 
gelijktijdig afspelen, brengt de auto deze multifunctionaliteit uit balans [ -]. De auto eist ruimte 
op en verstoort daarmee andere straatactiviteiten zoals spelen, handelen, ontmoeten en werken. 

De opkomst van de auto heeft tot gevolg dat straten zo ingericht worden dat verkeer en verblijf 
gescheiden van elkaar georganiseerd [- ] worden. Het is de begintijd van het modernisme. Het 
scheiden van functies en het uiteenleggen van de stad wordt het ordenende principe. Een vurig 
pleitbezorger van dit moderne denken is de architect Le Corbusier. In zijn Ville Radieuse (1924) 
geeft Le Corbusier zijn visie op de ideale stad: geheel ontworpen vanuit mobiliteit. Zijn ontwerp 
bestaat uit een georganiseerd netwerk [ -] van wegen dat ervoor zorgt dat iedere modaliteit zijn 
eigen ruimte krijgt. Het scheiden van de verschillende functies [- ] moet zorgen voor een efficiën-
te doorstroming [- ]. Kruisingen zijn ongelijkvloers en verkeersstromen komen elkaar niet tegen. 
In deze functionele benadering komt sociale interactie [ -] alleen op het niveau van de voetgan-
ger voor. Interactie verstoort volgens Le Corbusier de efficiëntie van het systeem. 
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Het moderne denken vormt de basis voor uitbreidingsplannen voor de snel groeiende Ameri-
kaanse steden. Deze steden zijn nog jong en hebben daardoor geen historisch gegroeide opzet 
of structuur. Deze steden kunnen op een moderne manier mee groeien met de opkomst van de 
automobiliteit. Veel Dit uit zich in zeer planmatige en efficiënte uitbreidingen. Het netwerk wordt 
opgebouwd met rechthoekige stratenpatronen [ -].

De auto maakt het mogelijk om buiten de stad te gaan wonen en toch van de stad te genieten. 
De forens is geboren. Bewoners trekken massaal naar de randen van de stad. De suburbanisatie 
komt op gang. De Amerikaanse steden groeien enorm in oppervlakte. Aan ruimte is geen gebrek. 
De suburbanisatie en het ontwikkelen van uitgebreide snelwegnetwerken rond en dwars door 
de Amerikaanse steden gaan hand in hand.

De Amerikaanse economie groeit net zo explosief als de steden. Vanuit Europa wordt met enige 
jaloezie gekeken naar de Amerikaanse steden. De moderniteit van de uiteengelegde steden, 
de ‘suburbs’, de uitgestrektheid van het netwerk [ -] van straten, wegen, ‘freeways’ en ‘parkways’ 
staan in schril contrast met de vele, kleinschalige en compacte historische Europese steden. Het 
vooroorlogse Rotterdam is er een van. Door hun compactheid kampen deze historische steden 
met problemen zoals vervuiling, ongezondheid, ruimtegebrek en beperkte mogelijkheden voor 
automobiliteit. 

Al voor de oorlog ontwikkelt Rotterdam een plan om zich naar Amerikaans voorbeeld te ont-
wikkelen tot een moderne autostad. Het stadsbestuur van Rotterdam heeft zich voorgenomen 
om met doorbraken in de historische structuur een systeem [ -] van boulevards en pleinen te 
realiseren die de bereikbaarheid verbeteren. Gebaseerd op dat gedachtegoed is de Coolsingel 
gedempt en de eerste boulevard gerealiseerd. Door het bombardement komt het uitvoeren van 
dit plan opeens onbedoeld een stap dichter bij. Het plan is gebaseerd op de modernistische uit-
gangspunten van scheiden van functies en scheiden van verkeersstromen [ -]. De modernistische 
inrichting van de straten en de brede boulevards bieden ruimschoots ruimte aan de auto; de 
auto als leidmotief voor de structuur van de nieuwe stad. De historische structuur, gekenmerkt 
door  smalle straatjes waar bewoners veel buiten leefden [ -], waar mensen door elkaar heen 
liepen [ -] wordt vervangen door een autonetwerk [ -] gericht op snelheid en doorstroming [ -].
Waar in Rotterdam door het bombardement ruimte is ontstaan om een volledig op de auto ge-
baseerd, hiërarchisch stratennetwerk [ -] aan te leggen, wordt dat in andere steden vooral aan de 
randen of net buiten de stad gerealiseerd. Grootschalige ringwegen en snelwegen de omsluiten 
en ontsluiten de steden. Oude wijken worden doorsneden om de auto met brede banen de stad 
in te leiden. 

Terwijl in de jaren ‘60 de stadsstraat in het teken van asfalt staat, neemt  de weerstand tegen 
de bijna ongebreidelde groei van de auto-infrastructuur toe De kritiek is vooral gericht op 
het identiteitloze van de straten. De beleving van de stadsstraat wordt bepaald door de auto. 
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Autoverkeer domineert de straten. Pleinen en parken worden omgebouwd tot de noodzakelijke 
parkeervoorzieningen. Als gevolg van deze dominantie van de auto is in Amerikaanse ‘autoste-
den’ nagenoeg geen sprake meer van sociale interactie op straat [ -]. Amerikanen gaan de his-
torisch gemengde Europese stad steeds vaker zien als ideaalmodel voor stedelijk leven. Niet de 
auto’s maar de mensen zouden de straten weer moeten domineren. Een straat die is ingericht als 
openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in contact kunnen komen [ -] Het is 
vanuit dit verlangen logisch dat in Amerika de basis ligt voor theorieën over de openbare ruimte 
van de stad als sociale ontmoetingsplaats. Kevin Lynch pleit met The Image of the City (1960) 
voor het ontwerpen van een leesbare stad met identiteit [ -]. De basis van die stad is het netwerk 
van straten. Lynch pleit ervoor om straten met identiteit te ontwerpen vanuit een veelzijdigheid 
aan gebruikers. Identiteit is volgens hem essentieel voor de beleving van een straat. Beleving 
ontstaat volgens hem uit een combinatie van drie componenten, namelijk identiteit, structuur en 
betekenis [ -] Hij is er van overtuigd dat met vormkwaliteiten identiteit kan worden ontworpen. 

In haar baanbrekende boek The Death and Life of Great American Cities (1961) uit de Ameri-
kaans-Canadese schrijfster Jane Jacobs kritiek op de grootschalige modernistische infrastructu-
rele ingrepen. Waar Lynch zich vooral richt op de fysieke elementen die aan straten hun identiteit 
verlenen, richt Jacobs zich meer op de sociale aspecten. Jacobs ziet dat het stedelijke leven, 
ofwel sociale interactie, [ -] werkt als een gevoelig evenwicht van ecosystemen. Het ecosysteem 
wordt beïnvloed door vele variabelen. Jacobs betoogt dat specifieke voorwaarden bepalen 
of een straat goed functioneert of niet. Voor haar zijn dat aspecten als de mate van gemengd 
gebruik [ -] op verschillende tijdstippen van de dag (hoe gemengder, hoe beter), de schaal en 
omvang van de bouwblokken (hoe fijnmaziger, hoe beter), de leeftijd en historie van gebouwen 
(hoe diverser, hoe beter) en de mate van dichtheid van het omliggende stedelijk gebied (dicht-
heid is goed). Het zijn wat haar betreft de alledaagse stedelijke activiteiten die zorgen voor leven-
dige straten. Activiteiten die niet zijn ontworpen, maar waar simpelweg ruimte voor aanwezig 
is: “Automobiles are often conveniently tagged as the villains responsible for the ills of cities and 
the disappointments and futilities of city planning. But the destructive effect of automobiles are 
much less a cause than a symptom of our incompetence at city building.”

Waar Jacobs spreekt over spontaniteit beweert Christopher Alexander in zijn A city is not a Tree 
(1965) dat een straat functioneert dankzij een ‘set’ aan oplossingen. Hij ziet een verschil tussen 
de ontworpen Amerikaanse steden, en de organische gegroeide historische Europese steden. 
Doordat deze steden langzaam zijn gegroeid, zijn deze Europese steden volgens Alexander lees-
baar, ontstaat er een goede mix aan functies en is de dichtheid van de omgeving divers. Volgens 
Alexander is het van belang om de straat te bezien in zijn stedelijke context. Twintig jaar later 
publiceert Alexander de resultaten van een onderzoek aan de Berkeley University naar patronen 
in steden in A Pattern Language (1977). Hij onderzoekt waarom mensen een straat gebruiken 
zoals ze die gebruiken. Hij ontdekt dat ruimtelijke ingrepen een directe relatie hebben met het 
gebruik. Zo ontdekt Alexander dat de dichtheid van het aantal voetgangers de levendigheid 
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van een straat bepaalt. Mensen in groepjes, rennende mensen die geluid maken, mensen die 
verblijven op straat etc. bepalen voor een groot deel de aard en omvang van deze levendigheid 
[ -]. Zij kleuren als het ware de stad. Alexander stelt dat stedelijk leven ontstaat op plekken waar 
auto’s en mensen elkaar tegen komen. Op plekken waar geen verweving is, ontstaat doodsheid. 
De levendige straat ontstaat daar waar beide groepen voorkomen [ -] [ -]. Naast vele patronen 
ontdekt Alexander dat voetgangers de behoefte hebben om diagonaal door straten te lopen. 
Die behoefte verklaart hij doordat een voetganger zijn doelen scant en zodra die gevonden is de 
meest rechtstreekse lijn kiest om die te bereiken; vaak kriskras over de straat [ -].

Het architectenduo Robert Venturi en Denise Scott Brown leggen met hun studie naar de 
opbouw en de betekenis van Las Vegas leggen Venturi/Scott Brown de minder sterke aspecten 
van het modernisme bloot (Learning from Las Vegas, 1969). Volgens Venturi/Scott Brown zijn 
modernisten er niet in geslaagd mensen gelukkig te maken. De makers van Las Vegas daaren-
tegen wel. Venturi/Scott Brown betogen dat het beter is om ruimte en structuur ondergeschikt 
te maken aan het programma. Ze houden een pleidooi voor de programmeerbare stad, de stad 
waar activiteiten en attracties [ -] [- ] belangrijker zijn dan de structuren, netwerken en bouwwer-
ken die daarvoor slechts decor zijn.  

Ook in Europa zet in de jaren ‘70 een omslag in de ruimtelijke planning in. De Nederlandse 
steden raken vol. In het belang van de leefbare stad wordt de auto verbannen naar de periferie. 
Vooroorlogse woonwijken worden vernieuwd. Nieuwe buitenwijken worden ontworpen om een 
ideale woonomgeving te creëren voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Op straat spelen 
wordt daarbij als metafoor voor een leefbare stad gezien [ -]. Een hiërarchisch opgebouwd auto-
netwerk maakt dit mogelijk. Er ontstaat een nieuw verkeersjargon. Grote wegen die de stadsde-
len ontsluiten, wijk- en buurtonsluitingsstraten waar niet aan gewoond mag worden omdat ze 
ingericht zijn voor de auto. De woonstraten worden bereikt via buurstraten. In de woonstraten 
is het kind de baas. De auto is ondergeschikt gemaakt. Het woonerf doet zijn intrede als ruimte 
waar de auto nog wel degelijk kan komen, maar de voetganger ruimte krijgt er voor spelen, ont-
moeten, recreëren en verblijven. Het idee achter het woonerf is om de scheiding tussen verkeer 
en verblijven te vervagen [ -]. Met de introductie van het woonerf wordt verblijfskwaliteit onder-
deel van het ontwerp. Verblijven krijgt een plek, ingebouwd en vormgegeven in het ontwerp [ -].

Met de hiërarchische organisatie van wegennetwerken lijkt in Nederland het verkeersdenken 
losgebarsten te zijn. Hoe kan het beter, efficiënter, veiliger? Het terugbrengen van ongevalcijfers 
is de aanleiding voor de Nederlandse overheid om het principe ‘duurzaam veilig’ te introduceren. 
Om straten verkeersveiliger te maken zijn in het ASVV (aanbevelingen stedelijke verkeersvoorzie-
ning) van het CROW (centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond, water en wegenbouw 
en de verkeerstechniek) richtlijnen opgesteld voor de inrichting van straten. De basis voor het 
veiligheidsdenken ligt in het scheiden van verkeerssoorten en verkeersstromen. Voor iedere 
modaliteit is een aparte ruimte [ -]. Daarmee lijkt het modernistische denken zijn weg terug ge-
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vonden te hebben binnen de verkeerskunde. Het doel van de opgestelde richtlijnen is efficiëntie. 
Voor begrippen als ruimtelijke kwaliteit is binnen de verkeerskunde steeds minder ruimte. Ver-
keerskundige richtlijnen houden geen rekening met de ruimte van de bestaande context. Deze 
typische Nederlandse ‘kunde’ is wereldwijd opgepakt als de manier om de verkeersnetwerken 
van steden verkeersveilig en efficiënt te maken. De Amerikaanse theorieën van Alexander, Lynch, 
Jacobs, Venturi/Scott Brown ten spijt….

Halverwege de jaren ‘90 dringt het brede besef door dat het standaardiseren van verkeersoplos-
singen wellicht goed is voor de efficiëntie van het netwerk en de veiligheid van de verkeersdeel-
nemers, maar dat het niet leidt tot straten met een interessante urbane identiteit. De rotonde en 
de verkeersdrempel zijn dermate beeldbepalend geworden dat deze verkeerskundige ele-
menten de identiteit van een straat bepalen. De straat is een verzameling verkeersoplossingen 
geworden. 

Allan Jacobs laat met zijn Great Streets (1995) het belang zien van wat volgens hem een ‘fijne’ 
straat met identiteit is; wat een straat is die werkt. Uit zijn onderzoek concludeert Jacobs dat om-
geving en fysieke verschijningsvorm zorgen voor sfeer en beleving. Hij leunt in zijn analyse sterk 
op de theorieën van Jane Jacobs en Christopher Alexander. 

De belangrijkste succesfactoren voor een ‘fijne’ straat zijn volgens  Jacobs naast beïnvloedba-
re fysieke aspecten ook aspecten waar een ontwerper geen invloed op kan uitoefenen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan bezonning en klimaat. Er blijven genoeg mogelijkheden over die wel 
te beïnvloeden zijn. Een straat met een symbolisch begin- en eindpunt zorgt voor identiteit [ -]. 
Daarnaast moet het in een straat mogelijk zijn om ’ straat mensen uitnodigt tot ontspanning [ -]. 
Met Great Streets inspireert hij om op een andere manier naar straten te kijken.

Ook in Europa ondervindt het verkeersdenken tegenwerking. En in tegenstelling tot eerdere 
theorieën vanuit het fysieke of het sociale domein ontstaat een tegenbeweging vanuit het 
psychologische domein. Als tegenreactie op de steeds functioneler wordende inrichting van 
straten wordt eind jaren ‘90 geëxperimenteerd met het principe van ‘shared space’. De Friese ver-
keerskundige Hans Monderman introduceert een ruimtegebruik waarbij de termen stromen of 
verblijven vervagen door verkeersstromen met elkaar te verweven [ -] en elke vorm van zonering 
[ -] tegen te gaan. Binnen een gelijkwaardige verkeersruimte speelt hij in op het psychologische 
aspect van verkeer en op de psyche van de verkeersdeelnemer. Doordat uiteenlopende verkeers-
deelnemers dezelfde ruimte delen om zichzelf te verplaatsen, zijn ze gedwongen op elkaar te  
reageren. 

De Deense architect Jan Gehl vertaalt de interactieruimte naar de stadseconomie. Hij betoogt 
dat ‘suburbs’ zorgen voor het economisch leegtrekken van stadscentra. Ook grote winkelcentra 
aan de rand van de stad trekken winkelend publiek weg uit de binnenstad. Binnensteden heb-
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ben daar economisch onder te leiden. Hij stelt in Life between Buildings dat een fysieke (her)in-
richting van de stad geen direct effect heeft op de sociale interactie van de gebruikers, maar dat 
ontwerpers wel de condities kunnen verbeteren om meer sociale interactie mogelijk te maken 
en zelfs ‘uit te lokken’. Gehl is een sterk voorstander van het scheppen van de juiste condities voor 
stedelijk leven. Stedelijk leven heeft volgens hem een rechtstreekse relatie met de stadsecono-
mie. Veel stedelijk leven is goed voor de economie, zo stelt hij, en een aantrekkelijke buitenruim-
te, zorgvuldig ontworpen, gemaakt en gekoesterd, is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

De geschiedenis herhaalt zich inmiddels en Barcelona geldt weer als voorbeeld voor andere 
Europese steden. Dit keer is het niet het grid van Cerda wat indrukwekkend is maar zijn het de 
iconische ingrepen in de openbare ruimte. De Olympische spelen in Barcelona in de jaren ‘90 
dienen als aanjager om een nieuwe balans te vinden tussen verblijfs- en verkeersruimte. De 
gebruikte strategie in het ingrijpen in de openbare ruimte zijn indrukwekkend en resulteren in 
een opleving van de stad en zijn economie. In rap tempo volgen andere Europese steden dit 
voorbeeld. Franse steden grijpen vernieuwingen van met name tram infrastructuur aan tot het 
zoeken naar een vernieuwde balans tussen verkeer en verblijf. Nederlandse steden zoals Am-
sterdam, Groningen, Breda, Den Bosch, Delft etc. voeren integrale ingrepen uit in de openbare 
ruimte van de centrumgebieden om ook daar een nieuwe balans te vinden. 

De aandacht voor de openbare ruimte en de straat is dan wel weer mede door Jan Gehl en Allan 
Jacobs op de agenda gezet. Maar we zijn er nog niet. De ontwerpopgave voor de openbare ruim-
te verandert en wordt mede door de komst van nieuwe stakeholders complexer. Een duurzame 
stadsstraat van de toekomst moet integraal en interdisciplinair worden ontworpen. Functional 
Ambiance heeft, door goed  een analyse uit te voeren van de geschiedenis van de stadsstraat,  
een gemeenschappelijke begrippenkader samengesteld.  
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Het begrippenkader van Functional Ambiance

Hoe maken we de goede stadsstraat van de toekomst? Hoe vinden we in het ontwerp van 
stadstraten de juiste balans tussen de straat als verkeersruimte en als verblijfsruimte? Een balans 
tussen ‘passing trough’ en  ‘being there’?  Hoe krijgen we de ‘world of flows’ en de ‘world of places’ 
bijeen in het ontwerp?  Wij denken dat daarvoor een nieuw begrippenkader nodig is: Functional 
Ambiance (FA).

De etymologie van het woord ‘verkeer’ brengt ons tot een eerste inzicht. Verkeer is afgeleid van 
het werkwoord ‘verkeren’ dat in oorsprong de betekenis heeft van ‘zich ophouden’ of ‘omgaan’ en 
‘verblijven’. Een relationeel begrip dat betrekking heeft op de omgang tussen mensen.  Verkeren 
is verblijven! 

Een tweede inzicht ontlenen we aan het begrippenpaar ‘plek’ (place) en ‘pad’ (path). Dit begrip-
penpaar is gebruikt om de existentiële ruimte van de mens op aarde te duiden (Piaget). Ook in de 
ruimtelijke disciplines wordt het begrippenpaar gebruikt. Zo hanteert Kevin Lynch het begrip-
penpaar centre/place en direction/path als de basis voor het ‘lezen’ van de stad.  In latere teksten 
(M. Castells, A. Appadurai) vinden we het begrippenpaar terug in beschouwingen over de ‘world 
of flows’ en de ‘world of places’, veelal in een context waarin globalisering leidt tot een verlies van 
‘genius loci’.

Met het begrippenkader van Functional Ambiance willen we de ‘world of flows’ en de ‘world of 
places’ op elkaar betrekken. De stadsstraat is immers plek en pad tegelijkertijd, bestemming én 
route.  In het ontwerp van de stadstraat komen het maken van plekken én het organiseren van 
de stromen beide aan bod.

Taal speel dan een belangrijke rol. Het zoeken is naar een begrippenkader dat niet toegeëigend 
maar open is. We zoeken een taal die een ieder verstaat en die zo de werelden kan verbinden. 
Begrippen als  ‘verkeersafwikkeling’ of ‘zichtlijn’ die duidelijk te labelen zijn aan één specifiek 
domein vragen dus om een alternatief vocabulaire. 

3
Functional Ambiance begrippen
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Met Functional Ambiance introduceren we acht begrippen die niet afkomstig zijn uit het domein 
van één van de disciplines maar die tussen de disciplines in staan. Ieder begrip representeert een 
aspect van de stadsstraat dat kan worden vormgegeven en dat van invloed is op het gedrag van 
mensen op straat. 

Van deze acht begrippen komen er vier uit het domein van de ‘world of flows’ en vier uit de 
‘world of places’. Ieder begrip is even belangrijk, maar elke specifieke stadsstraat vraagt om een 
uitgekiende eigen balans. Per casus moet het belang van ieder begrip dus opnieuw worden 
gewaardeerd. De acht begrippen samen helpen in het gesprek over de stadsstraat en ook in het 
waarderen en bij het ontwerpen van de stadsstraat. De acht begrippen zijn daarmee de kern van 
Functional Ambiance.

WORLD OF 

Flows

Stromen Clusteren

Kris-Kras

SymboliekVerweven

Frontyard

ZonerenNet

WORLD OF 

Places
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De mate waarin stromen van mensen -met of zonder voertuigen-  zich kunnen verplaatsen door 
de beschikbare gestelde ruimte heeft grote invloed op de sfeer in een straat. De fluïditeit wordt 
onder meer bepaald door de verkeersintensiteit, de inrichting van de weg en het aantal mogeli-
jke conflictsituaties met andere verkeersstromen. Het zal voor iedere straat nodig zijn te bepalen 
waar het begrip ‘stromen’ zich op richt. Op autostromen, op voetgangers, op winkelend publiek? 
Stromen gaat dus zeker niet altijd over stromen van auto’s. De groep waarover stromen gaat is 
afhankelijk van het gewenste gebruik en de functie van de straat. Deze zal dus voor elke ontwer-
popgave en elke stadsstraat een andere specifieke invulling krijgen. 

FLUÏDITEIT VAN VERKEERSDEELNEMERS IN DE 
LANGSRICHTING VAN DE STRAAT

Stromen
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De mate van verweving is afhankelijk van de functie van de straat. Bij de ene straat kan het wen-
selijk zijn dat stromen of activiteiten strikt gescheiden zijn, terwijl een andere straat baat heeft 
bij veel gedeelde ruimte. Bij een lage mate van verwevenheid kan de openbare ruimte bestaan 
uit een heldere opeenvolging van naast elkaar functionerende deelzones. Denk daarbij aan de 
boulevards in Parijs. Een hoge mate van verwevenheid vormt een multifunctionele ruimte waar 
verschillende acties in dezelfde ruimte en op hetzelfde moment kunnen plaatsvinden. Het delen 
van de ruimte kan dan een ruimtelijke en functionele meerwaarde bieden doordat bijvoorbeeld 
een coherent, rustig straatbeeld ontstaat met een hoge verkeersveiligheid.

Verweven
TIJDELIJKE SAMENKOMST EN MENGING 
VAN VERKEERSDEELNEMERS 
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De behoefte tot kriskras bewegingen kan ontstaan als aan beide zijden van de straat aantrekke-
lijke functies aanwezig zijn. In een straat met bijvoorbeeld veel winkelfuncties kan het wenselijk 
zijn om eenvoudig, bijna blindelings over te steken. Voor een boulevard is het daarentegen 
wenselijk dat er zo weinig mogelijk sprake is van kriskras bewegingen. Door zijn fysieke inricht-
ing en de intensieve stromen auto’s zal gereguleerd oversteken dan een beter alternatief zijn.

BEWEGINGEN IN DE DWARSRICHTING VAN DE STRAAT

Kris-Kras
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Zonering

De functies en activiteiten die plaats vinden in de straat kunnen op verschillende manieren een 
plek krijgen. De zonering bepaalt of de ruimtelijke activiteiten op een daarvoor autonome plek 
plaats vinden of dat er geen specifieke plek is aangewezen voor deze activiteit. Een rigide zo-
nering kan mono-functionaliteit veroorzaken. Dit wordt als anti-stedelijkheid gezien, terwijl het 
delen van de ruimte juist stedelijkheid uitstraalt. Drukke en complexe stadsstraten kunnen echter 
gebaat zijn bij een sterke zonering om de veelheid aan functies en gebruik in elkaars nabijheid 
plaats te kunnen laten vinden.

ORGANISATIE VAN FUNCTIES EN ACTIVITEITEN 
IN DE STRAAT
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Clusteren

Clusteren zegt iets over de mogelijkheid tot formele of informele ontmoeting. De aanwezigheid 
van ‘local points of attraction’, plekken met aantrekkingskracht, heeft invloed op de samenkomst 
van mensen. De aanwezigheid van een bankje in de openbare ruimte kan ervoor zorgen dat de 
ruimte als verblijfsruimte wordt gebruikt. Ook het bieden van ruimte aan een straatverkoper 
heeft aantrekkingskracht op mensen. De mate waarin ruimte wordt geboden voor clustering 
hangt direct samen met de mate waarin een straat gemaakt is om te passeren of te verblijven.

ACTIVITEITEN VAN SOCIALE INTERACTIE EN 
SAMENKLONTERING VAN MENSEN



29

Frontyard

De mate waarin sprake is van interactie tussen de straat en de programma’s in aanliggende be-
bouwing bepaalt mede de levendigheid van de straat. Anonieme plinten van kantoorgebouwen 
en parkeergarages veroorzaken weinig levendigheid op de aanliggende openbare ruimte. Deze 
straten kunnen daardoor doods overkomen. Straten waar veel activiteit is met winkeluitstallin-
gen en terrassen worden als levendig en prettig ervaren. De straat loopt dan als het ware door 
tot achter de gevel van gebouwen. Veel manifestatie van activiteiten vanuit de gebouwen op 
straat leidt echter ook tot obstructie en opstopping en is dus zeker niet altijd wenselijk.

MANIFESTATIE VAN DE RELATIE TUSSEN GEBOUWEN EN 
DE STRAAT
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Symboliek

De straat wordt uniek en onderscheidend als deze beschikt over een eigen kwaliteit die als het 
ware symbool staat voor die straat. Straten waar weinig symboliek in voorkomt, worden als gene-
riek ervaren. Straten met symboliek kunnen als specifieke straten ervaren worden. Met specifieke 
straten kunnen mensen zich identificeren, zich er thuis voelen en eerder geneigd zijn tot het ma-
ken van contact met anderen. Symboliek is niet het toevoegen van een aantal leuke opvallende 
objecten. Symboliek moet ‘passen’ bij het karakter van de straat en deze bij voorkeur versterken 
óf men moet het eigene van de straat in zijn geheel opnieuw uitvinden.

DE MANIFESTATIE VAN HET SPECIFIEKE KARAKTER VAN DE STRAAT
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De positie van de straat als schakel in het grotere geheel en het belang van de straat als verbind-
ing in het netwerk van de stad is van grote invloed op de mogelijkheden die er zijn voor herin-
richting. De straat kan een stedelijk belang hebben en dus een robuustheid verlangen omdat 
het belang groot is voor economische vitaliteit van de stad. Een straat kan ook vooral een lokaal 
belang hebben. Veel verkeer op straat wil overigens lang niet altijd zeggen dat de straat een 
groot belang heeft in het stedelijke netwerk en andersom. Zo kan een steegje een belangrijke 
schakel vormen in het nachtelijk netwerk van routes tussen uitgaansgelegenheden, terwijl er 
geen auto doorheen rijdt.

DE POSITIE EN HET BELANG VAN DE STRAAT 
IN HET NETWERK 

Net
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4
Tien casestudies

Wat maakt een straat tot een goede stadsstraat?  Wat creëert er de juiste ambiance en de sfeer?  
Hoe komt het dat sommige straten goed functioneren voor alle gebruikers van de straat? Wat 
bedoelen we met een straat waarin ‘een goede balans tussen verkeer en verblijf’ gevonden is? 
Wat is er de ‘Functional Ambiance’? 

En hoe maak je zo’n geweldige stadsstraat? Kan onze benadering daarbij helpen? Wat betekenen 
Net, Symboliek,  Verweven, Kriskras, Frontyard, Clusteren,  Zoneren in de praktijk? Hoe maken we 
de begrippen zichtbaar en bruikbaar? En kunnen we het begrippenkader ook gebruiken bij het 
ontwerpen?  

Tien case studies vormen de basis voor het beantwoorden van bovenstaande vragen. Tien stads-
straten zijn geselecteerd en met de benadering onderzocht. Wat maakt deze straten illustratief 
voor Functional Ambiance? Wat kunnen we leren van deze ‘10 great streets’? 

Het onderzoek is gedaan in tien stadsstraten in Europa waar na de herinrichting een boeiende 
balans gevonden is tussen verkeer en verblijf. Wij onderzochten: 

Tien voorbeeldige straten:

O’Connell Street, Dublin   Champs-Élysées, Parijs
Exhibition Road,  London   Rue Cler, Parijs
Kensington High Street, London***  Place Notre Dame, Grenoble
Haarlemmerstraat, Amsterdam  Passeig de Sant Joan, Barcelona
West Kruiskade Rotterdam ***  Rambla de Catalunya, Barcelona
 

***worden uitgebreid behandeld in dit dictaat

Stadsstraten:

Alle cases zijn te typeren als ‘stadsstraten’. De straten hebben een meervoudige functie in de 
stedelijke context. De straten zijn zowel onderdeel van het verkeersnetwerk van de stad als een 
plaats van bestemming, zowel een route als een plek. In alle gevallen is er sprake van een mix 
van stedelijke activiteiten. Niet alleen in de gebouwen maar ook in de openbare ruimte van 
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O’Connell Street, Dublin

Exhibition Road, Londen

Kensington Highstreet, Londen

Haarlemmerstraat, Amsterdam

West Kruiskade, Rotterdam

Rue Cler, Parijs

Avenue des Champs-Élysées, Parijs

OCO

EXR

KHS

HLS
WKK

CHA
RUE

Place Notre Dame, Grenoble

NOT

Rambla de Catalunya, Barcelona

RAM

Passeig de Sant Joan, Barcelona

PSJ

KHS

de straat. Alle straten bieden plek aan de doorgang van vele verkeersstromen met wisselende 
snelheden. Dat maakt alle geselecteerde straten op een voor Functional Ambiance interessante 
manier complex. 

Europese straten:
 
De tien straten zijn bewust gekozen in een Europese context. De stedelijke en mobiliteitscultuur 
van bijvoorbeeld Aziatische of Amerikaanse straten verschilt enorm met de Europese cultuur. Om 
de cases in het onderzoek vergelijkbaar te houden is deze keuze voor de Europese stadsstraat 
gemaakt. Conclusies zijn bovendien ook bruikbaar in de Nederlandse context. 

Verschillende typologieën

De cases bestrijken een flinke reikwijdte aan straten. De scope wisselt van de smalle stadsstraat 
via de bredere stadsstraten tot de ruime boulevards van Barcelona en Parijs. Daarmee ontstaat 
een rijke variatie in ambiance en gebruik. De straten verschillen ook in de balans tussen verkeer 
en verblijf, zowel in de verhouding tussen beiden als in de wijze waarop de balans gevonden is.

Ontworpen straten:

De onderzochte straten zijn allen recent opnieuw ingericht op basis van een ontwerp. In alle 
gevallen is er sprake van een verschuiving in de balans van de ‘world of flows’ naar de ‘world of 
places’. De mate waarin die verschuiving heeft plaatsgevonden en ook de manier waarop die 
ontworpen is verschilt van straat tot straat. Voorbeeldig voor FA is de straat in elk geval. 
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Leeswijzer

Methodiek
Elke case begint met  een beschrijving van de karakteristieken van de straat en de ingreep die er 
is gedaan. Per straat zijn relevante data (intensiteit, programma, afmetingen e.d.) en de positio-
nering van de straat in het netwerk in kaart gebracht en genoteerd.

Hierna worden de observaties die tijdens het onderzoek op straat zijn gedaan geintroduceerd 
aan de hand van foto’s die veelvoorkomende en typische situaties in het straatbeeld tonen. Zij 
vormen de basis voor de zogenaamde scenes.
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Met een combinatie -of set- van scenes wordt vervolgens één totaalcompositie gemaakt. Deze 
set is opgetekend in een plattegrond van de straat en toont een fictieve maar niet onwaarschijn-
lijke reeks van gebeurtenissen op één moment in de straat.

Elk van de scenes is zo gekozen dat deze kan plaatsvinden als gevolg van één of meerdere 
ontwerpingrepen. Deze -ruimtelijke- ingrepen worden per scene afzonderlijk beschreven. Zij vor-
men als het ware de ontwerpmiddelen voor het maken van een goede stadsstraat. De ontwerp-
middelen worden verbonden aan het begrippenkader.

Afsluitend wordt per straat een conclusie getrokken. Hierin wordt beschreven hoe de acht 
begrippen in de straat hebben bijgedragen aan een goede balans tussen stromen en verblijven. 
Hiervoor zijn de begrippen gegroepeerd in een figuur; de Functional Ambiance Spidergraph.
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Sets en scenes

Hoe werkt dat?

Christopher Alexander beschrijft in zijn artikel ‘A city is not a tree’, hoe de positie en onderlinge 
relatie van objecten op straat menselijk gedrag beinvloeden. Een dergelijk systeem noemt hij 
een set; een verzameling van vaste elementen (stoplicht, trottoir, krantenrek) en van veranderen-
de elementen (mensen, kranten) die op één of andere manier samenwerken. 

Bij het onderzoeken van de tien cases is gebruik gemaakt van Alexander’s idee van sets. Tijdens 
het veldwerk in de straten is gezocht naar momenten en gebeurtenissen waarbij onderlinge 
relaties tussen fysieke elementen en het gedrag van mensen op straat bijdragen aan de al-
gemene sfeer ervan. Deze sfeer of ambiance van de straat (de set) is opgevat als een optelsom 
van een aantal subsets, die we in ons onderzoek ‘scenes’ hebben genoemd. De scene is gerela-
teerd aan flow en place -aan stromen en verblijven- en is verbonden aan een ontwerpingreep.

Om de werkwijze te verduidelijken is hieronder een voorbeeld van één van de tien cases, Kens-
ington High Street in Londen, getoond.  Met behulp van één scene wordt uitgelegd hoe in het 
onderzoek de waarnemingen naar conclusies zijn vertaald.

Opvallend aan deze straat is de middenberm waar onder andere fietsen worden geparkeerd. Ter plekke valt 

op dat deze zone voor meer wordt gebruikt dan alleen het stallen van fietsen. Zoals te zien op de foto’s steekt 

een man over (kris-kras) en staan mensen er te kletsen (clusteren). 

1. Observatie
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De waargenomen activiteiten worden 
gecombineerd opgetekend in de plattegrond van de straat.

Op de afbeelding is te zien hoe een man tussen de fietsnietjes door nog net zijn bus kan halen, 
terwijl even verderop een jongen zijn fiets stopt om met een meisje te kletsen.

2. Scene

5.50m. 5.50m.6.00m. 6.00m.3.00m.

gotta hurry to catch 
my bus!!

Hi babe,
what’s up?

1.00m. 1.00m. 1.00m.

Voor de scenes wordt vervolgens een combinatie gemaakt met de ontwerpingrepen die de 
gebeurtenis mogelijk maken.

In het schema wordt duidelijk dat ruimte tussen de fietsnietjes en de hoogte en de dimension-
ering van middenberm hebben bijgedragen aan de mogelijkheid tot verblijven (clusteren) en 
oversteken (kris-kras)

3. Ontwerp

gelijkvloers
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Afsluitend wordt omschreven welke begrippen van toepassing zijn op de beschreven scene.

In dit geval luidt de conclusie dat een slimme zonering van de middenzone de oversteek bev-
ordert en bovendien spontane ontmoetingen mogelijk maakt.

Tot slot zijn de begrippen door ons gewaardeerd en genoteerd in een ‘spidergraph’. Dat is gedaan 
voor zowel de oude als de nieuwe situatie op van de stadsstraat. In het beeld dat zo ontstaat 
wordt inzichtelijk gemaakt wat de voornaamste punten van verandering zijn en waar de verbete-
ring van de straat is behaald.

Opvallend in het hier gekozen voorbeeld is dat ondanks een hogere score op ‘stromen’ ook de 
mate van ‘kris-kras’ is toegenomen. De hierboven beschreven ontwerpingrepen spelen hierbij 
een belangrijke rol.

Sommige begrippen zullen weinig of niet veranderen of kunnen lager scoren in de nieuwe situa-
tie. Zo speelt symboliek in dit voorbeeld in zowel de oude als de nieuwe situatie een geringe rol.

Maatvoering middenberm

Zonering Kris-Kras Clusteren

Stepping stone Informeel ontmoeten

4. Conclusie

5. Spidergraph

&
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nieuwe situatie

oude situatie
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Kensington High Street, Londen
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Kensington High Street, Londen

0 10m 50m 100m

O’CONNELL 
STREET

KENSINGTON HIGH 
STREET

N

EXHIBITION ROAD
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Kensington High Street | Londen

Kensington High Street ligt in het hart van de Royal Borough van Kensington en Chelsea en is 
een belangrijke verkeersroute van en naar het centrum van Londen.  Met haar ruime aanbod van 
retail is de straat een belangrijke trekker voor winkelend publiek. Halverwege de jaren negentig 
wordt besloten dat de kwalteit van de openbare ruimte moet verbeteren.

De algemene lay-out van het trottoirs en rijbanen werd rechtgetrokken door het verwijderen van 
‘build-outs’.  De stoeprand wordt volgens als een ononderbroken soepele lijn doorgetrokken. De 
rijstroken worden versmald en gereorganiseerd waardoor het troittoir kan worden verbreed en 
er ruimte ontstaat voor een drie meter brede middenstrook. Het doorstromen van het verkeer is 
verbeterd dankzij deze strakke zonering. 

Belangrijkste ingreep is de slim gedimensioneerde middenzone.  Hier zijn bomen en oversteek-
plaatsen gepositioneerd en nog opvallender; het is de plek waar fietsen worden gestald. De 
middenberm vergemakkelijkt het oversteken van de drukke straat. De oversteekplaatsen zijn 
overzichtelijk en comfortabel. Op andere plaatsen wordt de middenberm evengoed gebruikt 
voor kris-kras oversteken. 

Sraatmeubilair op de trottoirs is teruggebracht tot de meest noodzakelijke objecten zoals licht-
masten. Andere zaken zien hieraan bevestigd. De Engelsen spreken van ‘decluttering’. 

De herinrichting is een succes: er gebeuren minder ongelukken en er is meer sfeer op straat.  
Kensington High Street staat onderhand te boek als een ‘benchmark’ project in Londen, waar 
inmiddels ook andere straten volgens vergelijkbare principes worden aangepakt. 

Ontwerp: Project Centre Ltd  
Jaartal: 1999 - 2002
Kosten: £5.6 miljoen

De klare lijn van Kensington High Street maakt duidelijike ruimtes voor de doorstroming van 
zowel voetgangers als automobilisten 

De precies gemaatvoerde multifunctionele middenzone bevordert het oversteken en is bovendi-
en een plek voor spontane ontmoetingen.

Ingreep en effect
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Overzicht en oversteekbaarheid vormen de belangrijkste ingrediënten voor de ingreep in Kens-
ington High Street. 

450 270 600 600 630100 550 600600 300 550

Vroeger Nu

Het slimme positioneren en combineren van functionele objecten verhoogt de doorstroming en 
draagt bij aan de verblijfskwaliteit van de straat.
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A315
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A315
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Hammersmith
Road

Kensington Road

Hyde Park

Kensington Gardens

A40

De positie van Kensington High Street in het netwerk. Als onderdeel van de A315 samen met Hammersmith 
Road en Kensington Road verbindt de straat Hyde Park en Kensington Gardens met Hammersmith Station.

stromen verweven

kris-kras
zonering

clusteringfrontyard

sy
m

bo
lie

k
ne

t



45

Programma

Type plint

Data

Bestrating

Indeling

keitjestegels asfalt

b=26m

h=16m

l=1400m

10%

66%

18%

4% 1% 1%

bedrijven

winkels

horeca

service

wonen

religie

> 15.000 / dag 

23 bomen

250 m2 

1x
metrostation

=

31%

52%

9%

8%

publiek interieur

entree woning

etalage

raam

13 x 
bushalte

B

voetgangers

oversteek / stalling

doorgaand verkeer

Programma

Type plint

Data

Bestrating

Indeling

keitjestegels asfalt

b=26m

h=16m

l=1400m

10%

66%

18%

4% 1% 1%

bedrijven

winkels

horeca

service

wonen

religie

> 15.000 / dag 

23 bomen

250 m2 

1x
metrostation

=

31%

52%

9%

8%

publiek interieur

entree woning

etalage

raam

13 x 
bushalte

B

voetgangers

oversteek / stalling

doorgaand verkeer



46

Spitsuur in Londen. Terwijl hij rechts wordt ingehaald door de 
gloednieuwe taxi van Felix Pickles stuurt Bradley [1] met hoge 
snelheid behendig zijn racefiets langs een tot stilstand komende 
stadsbus. De Indiase krantenverkoper Rahul heeft zijn handen vol 
aan de constante stroom nieuwsgierige Londenaren [2] die vanu-
it het metrostation het trottoir opstroomt. Terwijl  Trevor zijn opa 
de straat overrolt [3], ziet hij hoe even verderop een Mediteraans 
ogende jongen een verwoede poging doet om het nummer van 
de roodharige Sally te achterhalen. 

Kensington High Street | Scene

5.
50

m
.

5.
50

m
.

6.
00

m
.

6.
00

m
.

3.
00

m
.

“ As mentioned in yesterday’s calendar entry, 
Mars in Aries is now at your beck...”

so...erhhh,
can i call

you someday?

i dunno..
maybe..

let’s go,
grandpa..

sure..sure..

DO I KNOW 
HER?
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Kensington High Street | Scene
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such a busy street...
I hand out 1000 

newspapers per hour!

HELLO, 
HANDSOME

hmmm

that’s my
bus!!

HEY JUDE, 
DON’T MAKE IT BAAAD...

where the hell did i park 
my bike?!

William, die zich ondertussen nog net voor het optrekkende ver-
keer tussen de fietnietjes de straat over snelt [4] om zijn bus te 
halen, vergeet in alle haast zijn pakje Benson & Hedges. De ach-
tergebleven sigaretten worden door Humphrey Shelsher op wein-
ig originele wijze ingezet om de aandacht van een willekeurige 
voorbijgangster te trekken [5] Met een blik van verwondering en 
desinteresse gooit zij haar lege kartonnen beker in de afvalbak en 
loopt door..
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Straight lines Decluttering

Om continuïteit op de drukke weg te ver-
beteren is het profiel zo veel mogelijk  rech-
tgetrokken. Hierdoor heeft het verkeer meer 
overzicht en is de straat een stuk veilgier dan 
voorheen.

De trottoirs van Kensington High Street zijn 
ontdaan van barrieres als bankjes, hekjes en 
prullenbakken. De ‘declutter-strategie’ bev-
ordert de doorstroming voor voetgangers.

Ontwerp

Scene

Thema

1 2

niet zo...

.. maar zo!

niet zo...

.. maar zo!
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Drie meter Kris Kras Kensington

De slim gekozen maat van drie meter geeft 
de mogelijkheid voor verschillende inricht-
ingen van de middenzone. Er is ruimte voor 
oversteekplaatsen, bomen en de stalling 
van fietsen.

De middenzone is zodanig gedimen-
sioneerd dat je er vrijelijk kunt bewegen. De 
berm krijgt hierdoor een dubbelfunctie als 
‘stepping stone’ om de straat over te steken.

3 4

bike parking

3.00m.

crossing

tree

car turning stop

1.00m. 1.00m. 1.00m. 1.00m.  1.00m.  1.00m.1.00m. 1.00m. 1.00m.
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West-Kruiskade, Rotterdam
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West-Kruiskade, Rotterdam 0 10m 50m 100m
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West-Kruiskade | Rotterdam

De West-Kruiskade is een levendige en kleurrijke stadsstraat in het westen van Rotterdam. Het is 
een drukke doorgaande route voor trams, auto’s en fietsers. De straat is ook de ontsluiting van de 
aanliggende buurten en is een adres voor een bonte veelheid aan winkels, cafe’s, (afhaal)restau-
rants, bedrijven en cultureel programma. Er is een intensief straatleven.

De straat heeft zijn huidige inrichting vanaf 2004. De aanleiding destijds voor het herprofileren 
van de West Kruiskade was de komst van een snelle tram naar Schiedam.
De ontwerp filosofie was: geen enkel verkeer krijgt voorrang. De straat was er voor de tram en 
de auto maar evengoed voor de voetgangers en fietsers. Zij maken allemaal gebruik van de West 
Kruiskade. Geen apart fietspad en auto’s kunnen gebruikmaken van de trambaan.

Een belangrijke keuze was de ruimte voor ander verkeer dan de tram op de trambaan. Als de 
rijbaan even geblokkeerd is kan een auto passeren. De rail in het midden van de straat voorkomt 
dat auto’s uit dwarsstraten de trambaan kruisen. Of spontaan keren. Op twee plekken is die keer-
mogelijkheid er wel. Voetgangers en fietsers kunnen wel overal oversteken. Dat is cruciaal voor 
de stadsstraat als bestemming. Kris kras oversteken hoort bij de West Kruiskade.

Met een reeks eenvoudige en slimme maatregelen in de relatief smalle straatruimte behield de 
West Kruiskade zijn karakter als de meest kleurijke stadstraat van Rotterdam. En dat terwijl de 
verbindende verkeersfunctie van de West Kruiskade tegelijkertijd ook verbeterde.

Ontwerp: dS+V Rotterdam
Jaartal ontwerp:  2004

Ingreep en effect

De mogelijkheid tot overlap in het gebruik van verkeersruimte heeft in de West Kruiskade een 
positief effect op de 
doorstroming van de straat. 

Door slim om te gaan met functionele objecten wordt het 
gebruik van de straat op subtiele wijze beinvloedt en is er een uitwisseling van verkeer en verblijf

+ +
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250250 300 300700250 300 300 200200 650 650 350

West-Kruiskade voor en na de ingreep. Van strikte scheiding van stromen  naar een meer gedeel-
de ruimte.

Vroeger Nu

De bewuste vormgeving van deze elementen dragen bij aan een sterkere identiteit van de straat 
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In het verkeers systeem heeft de straat een functie als verbindingsweg tussen binnenstad en 
aanliggende stadswijken en richting Schiedam.
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Weekend in Rotterdam. Tram 23 richting Marconiplein zoeft al 
tringelend langs de glanzende RVS-buizen van de West Kruiskade 
terwijl in tegegestelde richting een verlaagde Seat Ibiza haar sub-
woofer test [1] Even verderop schiet een fietser met een gecon-
troleerde stuurbeweging  tussen de twee buizen door de zijstraat 
in [2] terwijl rechts van hem een hongerige automobilist  een korte 
stop maakt voor een loempia. Zijn auto staat tijdelijk dubbelge-
parkeerd, maar de bestuurder van de Toyota stuurt hier argeloos 
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klein
beetje..

sambal?

Boem, tsjikke,
tring tring...

zooo..dat ruikt
lekker, lekker!!

Nog een 
loempiaatje

halen?

first sunny day in weeks! 
isn’t it 
lovely?

trrrin
g
trrrin

g

BOEM, boem,

tsikke, tsjikke boem

..twee ananas, een yam, 
een amsoi...
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shariza,
hoe issie!?

heeey liefie
fa waka!?

hey mattie,
hoeveel moet

je hebben?

ik neem er
twee, jatog..

WHERE 
WAS THAT CHINESE RESTAURANT 

THAT FAMKE RECOMMENDED 
ME?

omheen [3]
Er ontstaat zo langzamerhand een gezellige drukte rond de loem-
piakraam [4] en samen met het uitgestalde waar van  de groente-
boer vormt deze straathoek een kleurrijk decor voor de verschil-
lend culturen van de stad. Ook aan de overkant van de straat wordt 
gehandeld. Van onder een boom wordt een zekere transactie 
gedaan [5] maar wat hier verkocht wordt is onduidelijk..
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Langs de buizen Tussen de buizen

Over de volle lengte is er een afscheid-
ing in het midden van de straat. Een lange 
stalen buis voorkomt dat doorgaande ver-
keersstromen doorkruist worden door afs-
laande auto’s uit de dwarsstraten.

Tussen de buizen is een smalle ruimte 
gelaten. Breed genoeg om tussendoor te 
lopen, en gedimensioneerd op de maat van 
een steekkar. De buizen zijn dus geen bar-
rière, maar een onderdeel van de straat.
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Thema

1 2

5,50

1,00
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Ribbels Uitstalling

Als de rijbaan even geblokkeerd is kan een 
auto passeren over de trambaan. De ribbels 
op de trambaan attenderen de automobil-
ist dat hij gebruik maakt van een andere 
ruimte.

Op het trottoir is ruimte voor uitstalling van 
winkels, maar ook voor meer flexibele en ti-
jdelijke commerciele activiteiten. 

3 4

2.00m.

5.50m.

bo
m

en
fie
ts
en
st
al
lin
g

pa
rk
er
en

5.50

2.00



60

660600 1150 1050 1150

11601100 750 850 750

VOOR

NA

stromen verweven

kris-kras
zonering

clusteringfrontyard

sy
m

bo
lie

k
ne

t

O’Connell Street, Dublin
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Exhibition Road, Londen
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Exhibition Road, Londen
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Haarlemmerstraat, Amsterdam
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Champs-Élysées, Parijs
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Rue Cler, Parijs
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Passeig de Sant Joan, Barcelona
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Rambla de Catalunya, Barcelona

320 320510 1320 510
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5
Een handleiding voor de goede 
stadsstraat

Uit de tien voorbeeldige cases die we hebben geanalyseerd destilleren we zeven aspecten die in 
alle gevallen een belangrijke rol spelen in het succes van een goede stadsstraat. Een goede stads-
straat is een stedelijke ruimte die functioneel goed werkt voor het verkeer, die aangenaam is om 
te verblijven, waar activiteiten plaats vinden en waar stedelingen zich mee kunnen identificeren. 
De tien behandelde cases hebben dit allemaal, het zijn succesvolle en goede stadsstraten. Zei het 
ieder op een eigen wijze.

Er is geen standaardrecept voor een goede stadsstraat omdat de omstandigheden altijd verschil-
lend zijn: andere verkeersbelasting, andere positie in de stad, andere stad met andere mensen, 
andere weersomstandigheden, etcetera. Maar de tien cases zijn evenmin slechts een verzame-
ling inspiraties die naar believen geciteerd kunnen worden. We kunnen leren van de onderzochte 
stadsstraten en de zorgvuldige manier waarop ze zijn ontworpen en uitgevoerd. Per case zijn de 
eigenschappen, kwaliteiten en ontwerpkeuzes uitvoerig onderbouwd en toegelicht. Bijeengeno-
men zijn echter ook een aantal lessen te trekken. Deze lessen hebben we gevat in zeven punten 
die je als een korte handleiding kunt lezen. Het zijn ‘zeven basics’ die je in acht moet nemen als je 
een goede stadsstraat wilt kunnen plannen, ontwerpen en maken.

Ga uit van goed gedrag van mensen
Het maken van een goede stadsstraat start bij het vertrouwen in mensen.  Geef automobilisten, 
fietsers en voetgangers de verantwoordelijkheid die zij verdienen. Dat vraagt om het minimali-
seren (niet elimineren overigens) van restrictieve en preventieve maatregelen enkel gericht op 
risicobeheersing. Zoek naar mogelijkheden om oogcontact te faciliteren, hanteer de menselijke 
maat en behandel iedere verkeersdeelnemer in eerste instantie als mens en niet als ‘verkeer’. 
Start daarbij met het vertrouwen dat mensen potentiële conflicten zelf kunnen onderkennen en 
daarop adequaat kunnen reageren en handelen. “If you treat people as idiots, they will act like 
idiots” (Monderman).
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Benut de bestaande kwaliteiten
Een goede stadsstraat heeft een geschiedenis. Er was sprake van een handelsroute of het begon 
op een kruispunt vanuit één of meerdere functies. Vaak is er al sprake van een straat met karakter 
en wordt de straat al gebruikt maar kan het functioneren ervan verbeterd worden. Observeer het 
huidige gedrag om te doorzien welke aspecten van de inrichting werken en wat er nog niet func-
tioneert. Wat al werkt hoeft niet nogmaals gerepareerd te worden. De geschiedenis kan inspiratie 
zijn voor het ontwerp, kan identiteit verlenen en is altijd een context om lering uit te trekken.

Creëer de passende balans tussen verkeer en verblijf
Een goede stadsstraat is een gedeelde ruimte voor veel verschillende gebruikers en is zowel 
verkeersruimte als verblijfsruimte. Aan beide moet een passende ruimte gegund worden waarbij 
het belangrijk is om de wereld van verkeer en de wereld van het verblijf te verbinden. Een goede 
stadsstraat is royaal voor voetgangers zonder ruimte te verkwisten en biedt precies genoeg 
ruimte voor de auto om ook hiervoor genereus aan te voelen. Iedere verkeersdeelnemer verdient 
comfort en dat schuilt ook in de ruimte voor verblijf die wordt geboden. Iedere stadsstraat 
herbergt ‘spaces of flows’ en ‘spaces of place‘. Beide ‘spaces’ verdienen aandacht bij het ontwerp 
van de stadsstraat evenals hun onderlinge verhouding en overgangen. In deze overgangen is 
mogelijke sprake van frictie en dat is niet erg: wrijving geeft warmte.
 Meng waar het kan, scheidt als het moet
Door een nauwkeurige bepaling van de positie van de stadsstraat in het stedelijk verkeersnet-
werk, kan de juiste balans worden gevonden tussen ruimte voor doorstroming enerzijds en 
ruimte voor verweving en kriskras bewegingen anderzijds. De ‘space of flows’ is in de stadsstraat 
niet alleen de ruimte voor verplaatsing van A naar B, maar ook de ruimte voor uitwisseling (zoals 
oogcontact) tussen verkeersdeelnemers. In een goede stadsstraat is sprake van ‘gewenst opont-
houd’. Dit vraagt om de mogelijkheid van vrije beweging door en over de stadsstraat, zowel in de 
lengterichting als in de dwarsrichting. En dit betreft alle verkeersdeelnemers dus zowel voetgan-
gers als automobilisten. Niet overal en willekeurig, maar gericht en ontworpen, met een zekere 
mate van flexibiliteit.

Maak plekken en stimuleer sociale interactie
Een goede stadsstraat biedt ruimte voor private acties in het publieke domein. Territoriale uitin-
gen zoals clustering, zonering en frontyard bieden de ruimte voor sociale interactie en bepalen in 
sterke mate de ervaren identiteit van een straat. De territoriale uitingen worden hierin veelal on-
dersteund door vormgevende interventies. Dit kunnen private elementen zijn zoals terrasjes, pu-
blieke elementen zoals plantenbakken en functionele elementen zoals fietsenrekken. De plekken 
waar de ‘spaces of place’ worden georganiseerd in de stadsstraat zijn zeer context afhankelijk. Bij 
levendige functies in de gebouwen aan de straat, ligt het voor de hand om dit vanuit de plint te 
organiseren. Maar het kan evengoed vanuit het midden van de straat worden georganiseerd. Een 
goede stadsstraat laat ruimte voor gerichte annexatie door betrokken stedelingen zonder daarbij 
het publieke karakter weg te geven. 



66

Ontwerp structuur en laat ruimte
Een goede stadsstraat biedt een herkenbare ruimte voor iedere verkeersdeelnemer maar maakt 
een tijdelijke grensoverschrijding eveneens mogelijk. Hiervoor is een doordacht ontwerp on-
ontbeerlijk. Het ontwerp creëert oriëntatie, reduceert verwarring en laat tevens ruimte.  Helder 
leesbare structuren sturen de verkeersdeelnemer eenduidig, maar dwingen slechts met mate 
en zo min mogelijk. Zonering van functies en organisatie van plekken gebeurt op subtiele wijze 
maar wel  herkenbaar. Binnen de ontworpen structuur wordt ruimte geboden voor informeel 
gedrag en verblijf. Een goede stadsstraat organiseert vrijheid.

Het zit hem in de details
De ruimte die wordt toegekend aan verschillende verkeersdeelnemers luistert nauw en is afhan-
kelijk van de context. Iedere decimeter telt in de breedte, iedere centimeter telt in de hoogte. De 
wijze waarop de straat wordt gemaatvoerd en gematerialiseerd draagt in zeer belangrijke mate 
bij aan het gebruiksgemak, de sfeer en de identiteit van de stadsstraat. Bestrating beïnvloedt ge-
drag, het is niet slechts een esthetische toevoeging. Ook de juiste plaatsing van objecten evenals 
de bepaling van hun afmeting, materialisatie en verschijningsvorm draagt bij in het succes van 
de stadsstraat. De bomen, de lichtmasten, de fietsenrekken, de hoogte en positie (of zelfs aan-
wezigheid) van de trottoirband, de regengoten, de maat van de stoeptegel, de transparantie van 
de gevels, de hoeveelheid en verschijningsvorm van de aangrenzende deuren… alles kan zijn 
zorgvuldige bijdrage leveren aan de goede stadsstraat.
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6
Aan de slag
De Functional Ambiance Methode
Uit het uitgebreide onderzoek van de tien stadsstraten dat in het vierde hoofdstuk is beschreven 
en verbeeld blijkt dat het door ons ontwikkelde begrippenkader van Functional Ambiance bruik-
baar is voor het doorgronden van bijzondere kwaliteiten van de stadsstraten. Ook ontstaat een 
dieper inzicht in de relatie tussen het ontwerp van de straat en het bereikte resultaat op straat in 
het gebruik en het gedrag op straat. Het begrippenkader is daarmee een bruikbaar handvat voor 
het integraal ontwerp aan stadsstraten. 

Maar is het begrippenkader en de daarachter liggende benadering van Functional Ambiance ook 
een methode voor een integrale organisatie van het project en het proces?  Is FA bruikbaar in het 
onderwijs? Is er een methode waarmee ontwerpers, ingenieurs, deskundigen, opdrachtgevers, 
participanten van buiten als winkeliers en bewoners aan de slag kunnen?  Wij hebben daarvoor 
de “Functional Ambiance Methode” ontwikkeld; Deze methode of aanpak draait letterlijk en 
figuurlijk om de “Functional Ambiance-spidergraph”. 

Samen aan de slag met de FA-methode
De FA-spidergraph is de basis voor de FA-methode waarmee het proces en project van het SaS-

De Functional Ambiance Spidergraph
Het ontwikkelde FA begrippenkader is het vertrekpunt voor de methodiek. Om te beginnen zijn 
voor de methode al de acht begrippen geplaatst in de figuur van een “spidergraph”. De symbolen 
zijn ingedeeld op een cirkel en verbonden met acht lijnen.  De begrippen aan de bovenkant van 
de spidergraph maken deel uit van het domein van de “world of flows” terwijl de begrippen aan 
de onderzijde onderkant meer in het teken staan van de “world of places”

De acht lijnen in de FA-spidergraph hebben een indeling waardoor het mogelijk is elk van de 
begrippen (symbolen) te waarderen en als ‘score’ in te vullen (veel-weinig / hoog-laag / be-
langrijk-onbelangrijk). Door de scores op de begrippen onderling te verbinden ontstaat in de 
spidergraph een unieke figuur die ingekleurd kan worden. De figuur maakt de gewaardeerde 
onderlinge ‘balans’ tussen de begrippen eenvoudig zichtbaar. 

De FA-spidergraph kan op twee manieren ingevuld worden. In de eerste plaats kan de spider-
graph gebruikt worden om de bestaande situatie te waarderen. Hoe scoort de straat zoals die 
nu is op de acht begrippen? Maar dezelfde FA-spidergraph kan ook gebruikt worden voor het 
waarderen van de gewenste nieuwe situatie, de ambitie. Op welke begrippen moet het ontwerp 
straks beter ‘scoren’? Wat willen we veranderen? De spidergraph verbeeldt die ambitie.
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Analyse: De straat zoals die is wordt in één spi-
dergraph gewaardeerd op alle begrippen van 
Functional Ambiance

Ambitie: Na de analyse (grijs) worden de am-
bities voor de stadstraat gescoord in dezelfde 
spidergraph(geel). 
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Samen aan de slag met de FA-methode
De FA-spidergraph is de basis voor de FA-methode waarmee het proces en project van het 
straatontwerp kan worden gestart. Het is daarbij belangrijk in te zien, dat het invullen van de 
spidergraph in de eerste plaats persoonlijk en dus subjectief is. Het begrippenkader zal door 
iedereen anders begrepen en gebruikt worden op basis van een eigen ‘referentiekader’ en per-
soonlijke inzichten. De essentie van de methode zit in het samen werken met de FA-methode. De 
spidergraph is het middel om de kwaliteiten en problemen van de stadstraat en de ambities voor 
het verbeteren ervan bespreekbaar te maken in een gedeelde ‘taal’.  Een taal die niet exclusief 
toebehoort aan disciplines maar die open is en gedeeld kan worden door alle deelnemers aan 
het ontwerpproces. 
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Stappen in de Functional Ambiance Methode
Op het moment dat de opgave voor het herontwerpen van de stadsstraat zich aandient zijn dit 
de stappen om te doorlopen:

1.   Toelichting van de FA-methodiek 
Verdiep je in het onderzoek, doorgrond de acht begrippen. 
2.  Gezamenlijke straatanalyse
Bezoek de stadsstraat. Onderzoek de acht begrippen buiten op de straat en let daarbij op de 
relatie tussen gedrag en inrichting. Kijk bijvoorbeeld naar kriskras bewegingen en vraag je af wat 
de symboliek kan zijn. Observeer en leg situaties / scènes vast met foto’s en video. 
3.  Analyse: waardeer samen de huidige kwaliteiten van de straat 
Vul nu met het FA-team samen de FA-spidergraph in. Indien nodig kunnen er meerdere groepen 
worden gevormd. De acht begrippen worden stap voor stap door de teamleden samen gescoord 
op basis van een gesprek. De gescoorde punten worden verbonden. De vorm die ontstaat is de 
waardering van de groep van de huidige stadsstraat. 
4.  Ambitie: waardeer samen de gewenste verbeteringen van de straat
De begrippen worden opnieuw gescoord met het team, maar nu als na te streven ambitie in het 
herontwerp. Vul daartoe opnieuw de spidergraph in zodat inzichtelijk wordt waar de verbeter-
punten liggen ten opzichte van de huidige situatie. Zoek daarbij naar de gewenste balans tussen 
verkeren en verblijven. Trek gedeelde conclusies uit de FA-spidergraph. De vorm die ontstaat is 
de gedeelde ambitie voor de herinrichting van de straat.
5. Ruimtelijke schetsen van de gewenste ambitie
Vertaal de FA-spidergraph naar een of meerdere schetsen die de gedeelde ambitie ruimtelijk ma-
ken. Denk aan straatprofielen, eenvoudige doorsneden en een schets van enkele scenes. Check 
of de ambitie uit de spidergraph ook overeenkomt met de voorgestelde ingrepen. 

Het resultaat van bovenstaande FA-methode is een belangrijk moment in het verdere (ontwerp)
proces. Het is de basis voor een integraal ontwerpteam om de stappen van SO-VO-DO te zetten. 
Het is ook de verbeelding van een gedeelde ambitie en de afspraak met de andere stakeholders 
en participanten waarop kan worden teruggegrepen en verwezen in latere fases van het ont-
werp. Wordt de gedeelde FA-ambitie voor de stadsstraat ook bereikt? 

Bij het proces van het (her)ontwerpen van de stadsstraat bestaat het FA-team in principe uit 
verschillende professionals die vanuit hun formele rol betrokken zijn bij straatontwerp, zoals 
verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en beheerders. Uit de prak-
tijktesten blijkt dat deze integrale ontwerpteams in staat zijn om, na een korte toelichting op de 
FA-methode, de FA-spidergraph voor de toekomstige situatie in een dagdeel in gezamenlijkheid 
te bepalen. Integrale ontwerpteams zijn in staat zelfstandig en binnen deze beperkte tijd tot 
gezamenlijke keuzes te komen en eerste schetsen te maken. 
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Behalve in de setting van een integraal ontwerpteam dat direct verantwoordelijk is voor het tot 
stand komen van het ontwerp (SO-VO-DO) kan de FA-methode ook uitstekend gebruikt worden 
in een bestuurlijke context en bij de participatie van belangengroepen en stakeholders in het 
proces. De volgende situaties zijn daarbij verkend:

Bestuurlijke opdrachtgevers
De FA-methode is opgezet om langs de weg van een FA-spidergraph de opgave voor de stads-
straat aan te scherpen en een gezamenlijke ambitie te bepalen. In het woord ‘gezamelijkheid’ zit 
de essentie van Functional Ambiance. De methode is daarom uitermate geschikt om te gebrui-
ken door de (vaak bestuurlijke) opdrachtgever en de opdrachtnemer (ambtelijk en/of adviesbu-
reaus) bij het formuleren van de opdracht. Het bespreken van de begrippen en het met elkaar 
invullen van de FA-spidergraph maakt de opgave voor beide partijen concreet en verduidelijkt 
de verwachtingen over en weer.    

Belangengroepen
In stadsstraten zijn de wensen en ideeën van bewoners een belangrijke input voor een goed 
ontwerp. Dat geldt evengoed voor de inbreng van ondernemers in de straat, van dagelijkse ge-
bruikers en bijvoorbeeld van een vervoersbedrijf of belangenorganisaties. Omdat  deze groepen 
in principe opkomen voor een specifiek eigen belang dat niet automatisch het belang is van 
andere ‘stakeholders’ is de FA-methode een erg geschikte methode om deze verschillende, maar 
in veel gevallen ook gedeelde, belangen en ambities bespreekbaar en concreet te maken. Langs 
de weg van Functional Ambiance komt aan het licht  waar het specifieke belang van partijen 
overeenkomt met het ‘publieke belang’ van een goede stadsstraat maar ook waar er mogelijk 
conflicten zijn.

Op het moment dat de FA-methode gebruikt wordt in de context van belangengroepen is het 
behalen van een gemeenschappelijke score op alle begrippen mogelijk. Dit mag het streven 
zijn maar mag geen doel op zich zijn. De uitkomst kan een gedeelde spidergraph zijn of een 
slechts ten dele gezamenlijk gemaakte spidergraph. Ook dat laatste is een zeer welkom resultaat 
aangezien voor alle deelnemers duidelijk is waar het verschil van inzicht zich op toespitst dat 
waarschijnlijk niet in het ontwerp op zich op te lossen is. Voor het gebruik van de FA-methode 
met belangengroepen als bewoners en ondernemers is het raadzaam het gesprek te begeleiden, 
de FA begrippen goed in te leiden en actief te sturen op een constructieve discussie.
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