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De stad groeit en daarmee de mobiliteit. De stad 
is gebaat bij zowel een goede bereikbaarheid 
als een aantrekkelijke leefomgeving. Rondom 
de stedelijke ringwegen ontmoeten deze twee 
belangen elkaar, wat in de praktijk wrijving oplevert. 
De afgelopen jaren is een breder besef ontstaan 
dat de ringwegzone als één integrale opgave 
beschouwd moet worden, maar dit besef zorgde niet 
automatisch voor een vlotte samenwerking tussen 
infra en stad.

Onder de werktitel ‘goed voor de infra, goed voor 
de stad’ is het College van Rijksadviseurs de 
 afgelopen jaren opgetreden als moderator en 
verbinder in de opgave rondom de stedelijke 
ringwegen in Amsterdam en Rotterdam. Een meer 
kwalitatieve, inhoudelijk gedreven benadering 
waarbij de samenhang tussen infra en stad centraal 
staat, in plaats van de gevolgen van de wrijving 
tussen de twee. Dit proces, van idee naar onderzoek, 
van ateliers naar praktijk, heeft lessen opgeleverd.

Dit magazine presenteert acht lessen voor de 
toekomst en een terugblik op onderzoek en 
ervaringen van de afgelopen vijf jaar werken aan  
een betere relatie tussen infra en stad.
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aan een betere
relatie tussen infra
en stad

Dit essay gaat terug naar het moment dat 
de eerste zaadjes werd geplant om de 
gevolgen van enerzijds de  toenemende 
mobiliteit op de stad en anderzijds de 
effecten van een groeiende stad op 
 mobiliteit te agenderen. Dit bracht een 
beweging met zich mee waar belangheb
bers binnen stad en infrastructuur elkaar 
beter hebben leren kennen en kennis 
hebben opgebouwd. Hier in vogelvlucht de 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren, aan 
de hand van ervaringen van verschillende 
sleutelfiguren. Zij hebben gereflecteerd op 
wat is geweest maar kijken ook vooruit en 
geven hun visie op een beter vormgegeven 
relatie tussen infra en stad. 
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Vooraf

De stad groeit en daarmee de vraag naar mobiliteit. De concurrentiekracht 
van de stad is gebaat bij zowel bereikbaarheid als een aantrekkelijke leef
omgeving. Rondom de stedelijke ringwegen komen deze twee belangen 
 samen. De stad aan de ring is niet langer een restgebied voor auto  gebonden 
activiteiten, maar een gewilde woonlocatie nabij de werklocaties in de stad.  

Het denken rondom mobiliteit en verstedelijking, en juist ook over de ver
wevenheid tussen de twee, heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. 
Er is een breder besef dat één integrale opgave belangrijk is om de leef
baarheid in stedelijke gebieden te blijven garanderen ondanks de tendens 
dat steden steeds voller worden en de mobiliteit toeneemt. Zonder elkaars 
betrokkenheid kunnen stad en Rijk deze klus niet klaren.

Dit besef zorgde niet automatisch voor een vlotte samenwerking tussen 
Rijk en stad. Een aantrekkelijke leefomgeving was niet de hoofdtaak van 
de nationale wegbeheerder en de bereikbaarheidsopgave niet de prioriteit 
van stadsbestuurders.  

Onder de werktitel ‘goed voor de infra, goed voor de stad’ is het  College 
van Rijksadviseurs de afgelopen jaren opgetreden als moderator en ver
binder in de opgave rondom de stedelijke ringwegen in Amsterdam en 
 Rotterdam. Een meer kwalitatieve, inhoudelijk gedreven benadering 
waarbij de samenhang tussen infra en stad centraal staat, in plaats van de 
gevolgen van de wrijving tussen de twee, biedt perspectief.

In deze publicatie trekken we inhoudelijke lessen over hoe in samenhang 
gewerkt kan worden aan een betere stad en infrastructuur en blikken we 
terug aan de hand van gesprekken met betrokkenen.

In Amsterdam en Rotterdam zijn stappen gezet en nieuwe ideeën opge
daan die lucht kunnen geven aan de groeiende stad en mobiliteit en de 
kwaliteit van de ringwegzones kunnen verbeteren. Deze ideeën dienen 
in de praktijk te worden gebracht in gebiedsprogramma’s waarin Rijk en 
regio samenwerken. Daarnaast is deze publicatie een open uitnodiging 
aan andere regio’s om anders te gaan kijken naar stedelijk gebied in relatie 
tot haar infrastructuur. 

Amsterdam, A10
Kolenkitbuurt
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Wie via topotijdreis.nl in de evolutie van de autowegen rond Amsterdam 
en Rotterdam duikt valt van de ene verbazing in de andere. De snelweg 
schiet als een losliggende tuinslang alle kanten op om de binnenstad aan 
te takken op andere steden in het land.

In Rotterdam zwalkte de A20 van de oostzijde van de Kralingse Plas naar 
de Bosdreef aan de noordzijde, om in 1973 door te schieten naar de nieuwe 
A20. In Amsterdam volgt de aansluiting op de A4  eenzelfde patroon, via 
Aalsmeerplein, Hoofddorpplein en het Haarlemmermeercircuit. De A10 
West opent in 1975. De ring die in onze mental map  Amsterdam in tweeën 
deelt – "binnen de ring is het druk en duur,  daarbuiten begint de provin
cie" – werd pas in 1990 gesloten.

De stad groeit over de ringweg heen
Ringwegen hebben als doel om doorgaand verkeer om stedelijk gebied 
te leiden (in plaats van er doorheen). Paradoxaal genoeg heeft de stad de 
neiging om steeds naar de best bereikbare plekken toe te groeien. Waar
door de stad regelmatig over een ringweg heen groeit en er een nieuw 
probleem ontstaat. Voor stations en vliegvelden geldt eigenlijk hetzelfde.

Dit is niet uniek voor Nederland. Parijs is druk om de beruchte 
 Boulevard Périphérique van maar liefst drie buitenringen te voorzien: de 
 super-périphérique (A86), de Route Francilienne en de grand contournement de Paris. 

Amsterdam kreeg met de opening van de Westrandweg in 2012 een halve 
super-périphérique (bestaande uit A5 en A9). Komend jaar wordt gestart met 
de aanleg van de A13A16, die Rotterdam voorziet van een nieuwe buiten
bocht in het noordoosten. Deze ontlast de A20 en A13 bij Overschie. 
Dankzij deze nieuwe super-périphériques zwalken de A10 en A20 niet langer. 
De tuinslang stolt. Maar haar betekenis verandert des te meer. Van inter
nationale corridor naar grootstedelijke ader. Dat biedt kansen voor stad en 
snelweg, zoals dit onderzoek en andere praktijkvoorbeelden laten zien.

Van verkeersader naar stedelijke 'parkway'
Op dit moment wordt de ring Groningen getransformeerd. Er  komen 
meer ongelijkvloerse kruisingen, zodat verkeer ongehinderd door kan 
stromen. Het beeld van de weg verandert van een utilitaire verkeers ader 
in een stedelijke ‘parkway’. Het wegprofiel krijgt zuilvormige iepen in de 
zijberm, rozen in de middenberm en met bakstenen beklede viaducten 
en tunnelmonden. De ringweg wordt onderdeel van een stadspark, het 
Zuiderplantsoen. Stedelijk verkeer vangt een glimp op van de autostroom 
bij het kruizen van de ring. Dit alles maakt dat stad en snelweg dichter tot 
elkaar kunnen komen op een wijze waar beide van profiteren. De stad is 
niet langer in tweeën gedeeld. Het verkeer stroomt ongehinderd door.
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Een herordening voor het snelwegennet
Een voorstel: deel het snelwegennet in zeg vier verschillende categorieën 
in: 80, 100, 120 en 130 km/uur. Elke klasse heeft een andere relatie met de 
directe omgeving. Een rechte lijn op hoge snelheid vrij door het land, zoals 
Afsluitdijk of A6, is klasse 4. De snelheid is mede gekoppeld aan de func
tie van de weg: is dat de verdeling van verkeer over een stedelijk gebied of 
betreft het een verbinding tussen regio’s.

De ringwegen behoren tot de eerste klasse. Dit vergt maatwerk. Een verre
gaande integratie tussen snelweg en stad behoort tot de mogelijkheden. 
Een tunnel à la A2 Maastricht of het Zuidasdok is hier het spectaculairste 
(en duurste) voorbeeld van. Maar het kan ook met eenvoudigere ingrepen 
zoals dit onderzoek laat zien. Er is met een paar snelle kleine(re) stappen al 
veel te bereiken op de korte termijn, die de lange termijn niet in de weg zit.

Elke snelwegcategorie krijgt een eigen basis EPVE (esthetisch programma 
van eisen), beheer en onderhoudsregime en een handboek hoe om te 
gaan met geluidschermen, bermen, hekken, bebording en techniek. Uiter
aard dient de indeling flexibel te zijn. Zoals uit de historische analyse blijkt 
evolueren wegvakken soms van de ene naar de andere categorie.

Zo groeit de stedelijke ring uit tot een snelweg eersteklas!
 
Daan Zandbelt – Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving
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In Rotterdam blijken fietsverbindingen dwars over de snelweg het grote 
aandeel lokaal verkeer op de ring te kunnen verminderen en de buiten
wijken beter aan het centrum te hechten. In de Amsterdamse casestudy 
blijkt dat met het verlagen van de snelheid er meer rijstroken in hetzelfde 
wegprofiel passen. Daardoor blijft de capaciteit van de weg minimaal 
gelijk, maar is de omgevingshinder en het ruimtebeslag van op en afrit
ten minder. Ook bij het verwijderen van een afslag blijkt het mes aan twee 
kanten te kunnen snijden. Het bevordert de doorstroming op de snelweg 
behoorlijk en ter plaatse van de oude afslag kan een fiets en voetgangers
vriendelijke stadstraat twee stadsdelen aaneen smeden.

Een intiemere band tussen stad en snelweg
Deze voorbeelden tonen hoe stad en snelweg een intiemere band kunnen 
aangaan zonder dat de een ten koste ven de ander gaat. Cultuurverschillen 
tussen rijk en regio en tussen stedenbouwers en verkeerskundigen blijken 
in de praktijk hierin de grootste belemmeringen te vormen. Zoek elkaar 
daarom op, ook informeel. Leer elkaars dromen en angsten kennen. Zoek 
naar een gezamenlijke oplossing of verlangen. Het snelwegbord staat 
symbool voor maximaal gescheiden werelden: louter geschikt voor gemo
toriseerd verkeer. Rijbanen worden gescheiden door een middenberm met 
vangrail en alle kruisingen zijn ongelijkvloers. Van de stad geen spoor. 
Veel van deze scheidingen zijn zinnig, maar in een aantal omstandigheden 
niet meer allemaal.

Nederlandse snelwegen hebben immers heel verschillende karakters. Op 
de een mag je max 80 op de andere kan je plankgas naar 130. De ene snel
weg heeft een profiel van nog geen 20 m breed, terwijl op andere plekken 
het profiel van sloot tot sloot meer dan 100 meter breed is. De ene snelweg 
wordt overkluisd met gebouwen, een ander ligt vrij in het landschap. Eisen 
aan inrichting, veiligheid, onderhoud, beheer en esthetiek zijn echter 
veelal op een uniforme leest geschoeid. Er zijn wel talrijke uitzonderingen 
of verbijzonderingen: een gele ring bij Den Bosch, Eschervogels op de A2. 
Maar een rode draad is er niet in te herkennen. Dit vergt een herordening. 

Zo groeit de 
stedelijke ring uit 
tot een snelweg 
eersteklas!

Voorstel herordening voor het 
 snelwegennet

Verkeersbord snelweg
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Daan Zandbelt
is Rijksadviseur voor de Fysieke Leef-
omgeving. Samen met Rijksadviseur 
Berno Strootman en Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade vormt hij het College 
van Rijksadviseurs (CRa). Het CRa 
adviseert de Rijksoverheid gevraagd en 
ongevraagd over ruimtelijke vraag-
stukken. Daan’s focus ligt op mobiliteit 
en verstedelijking. Hij werkt onder 
meer aan projecten als het Dash-
board  Maatschappelijke Meerwaarde 
 Verstedelijking, Schaalsprong Fiets 
en het Loket Knooppunten. Daarnaast 
neemt hij zitting in verschillende 
kwaliteitsteams, zoals het Zuidasdok, 
Station Schiphol en de Afsluitdijk.

Naast zijn Rijksadviseurschap is 
 Zandbelt als partner verbonden aan  
De Zwarte Hond, een bureau voor 
architectuur en stedenbouw met 
 vestigingen in Rotterdam, Groningen 
en Keulen. Hij werd als stedenbouw-
kundige en architect opgeleid aan 
de TU Delft, waar hij ook vijftien jaar 
verbonden was aan de leerstoel  
Stad & Regio. 
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Vijf jaar werkte het College van  Rijks-
adviseurs aan een betere relatie tussen 
infra en stad, met als onderzoeksgebied 
de ringen van Amsterdam en Rotterdam. 
Dit proces, van idee naar onderzoek 
naar ateliers naar praktijk, heeft lessen 
opgeleverd. 

Die lessen delen we graag. Uiteraard is   
elke combinatie van infra en stad anders. 
En elke groep inhoudelijke experts heeft 
weer een eigen dynamiek. Toch bieden 
deze lessen overkoepelende tips en 
adviezen – niet alleen in Amsterdam en 
Rotterdam, maar overal in Nederland waar 
stad en infra elkaar ontmoeten – om  
samen met hernieuwde blik te werken  
aan infra en stad.



Onbekend maakt onbemind. 
Stedenbouwkundigen van 
een gemeente en verkeers-
kundigen van het Rijk zitten 
bijvoorbeeld zelden aan  
één tafel.

Maar voor zowel een aan trek-
kelijke stad als een toekomst-
bestendige snelweg is 
‘kruislingse’ samen werking 
noodzakelijk. Door voor 
frequente informele ont-
moetingen te zorgen tussen 
verschillende bloedgroepen 
ontstaan wederzijds begrip 
en verrassende inzichten 
die bijdragen aan een fijne 
gezonde stad en veerkrachtig 
mobiliteitssysteem.
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Lessen voor de toekom
st

De automatische piloot
Kwaliteit voor de weg én de stad betekent het loslaten van een vertrouwde 
werkwijze. Begin 2017 gaven stad, Rijk en het nieuwe College van Rijks
adviseurs gehoor aan de oproep van vertrekkend Rijksadviseur Rients 
Dijkstra om het gesprek tussen Rijk en stad te gaan voeren. Bij de eerste 
gezamenlijke workshop over de ring van Amsterdam luidde het startpunt 
als volgt:

‘ Op veel plekken hebben de stad en de ringweg elkaar in een houd
greep. De stad vraagt om woningen dicht bij voorzieningen, terwijl de 
milieu zone van de ring de mogelijkheden hiertoe beperkt. De concur
rentiekracht van de  metropool is gebaat bij zowel bereikbaarheid als 
een  aantrekkelijke leefomgeving. Echter doorgaan op de huidige weg, 
waarbij de stad en de ring gescheiden van elkaar worden beschouwd, 
zal niet de benodigde kwaliteit opleveren.’ 

Deze houding komt voort uit een geschiedenis van functiescheiding en 
projectmatig werken. Enkel binnen de eigen gemeentegrenzen of  binnen 
het Rijkswaterstaatareaal werken is de ‘automatische piloot’ bij zowel 
gemeente als Rijkswaterstaat. Je werkt binnen de bestaande kaders van je 
eigen organisatie, je beperkt de schade en je hoeft niet de sprong te wagen 
om samen wat nieuws te verkennen.  

Op deze manier is er eigenlijk geen relatie tussen infrastructuur en stad. 
Beide worden afzonderlijk beheerd, georganiseerd en gefinancierd.  
Het CRa ziet dat zonder deze samenwerking er geen echte keuzes 
 worden gemaakt over de toekomst van de infrastructuur. Dat leidt tot 
een  ongewenst resultaat: de stad wordt er niet beter van en de weg
functioneert niet optimaal.

Het CRa bepleit slimme koppelingen tussen mobiliteit en ruimte. Een 
dialoog tussen ruimtelijke denkers bij het Rijk met bijvoorbeeld gemeen
telijke verkeerskundigen is ongebruikelijk. Maar zo’n dialoog kan cruciaal 
zijn om de vinger op de zere plek te leggen bij urgente opgaven in stedelij
ke en regionale bereikbaarheid. Dan wordt ook in één klap duidelijk hoe 
de invloed is van lokaal en nationaal beleid daarop. Wanneer professionals 
van de verschillende afdelingen met verschillende achtergronden elkaar 
ontmoeten leidt dat tot nieuwe inzichten. 

Koersen op de 
automatische 
piloot schaadt niet 
alleen het algemeen 
belang, maar druist 
op termijn in tegen 
het eigen belang.

Ontmoeting leidt tot  
nieuw  inzicht
De gesprekspartners rondom de ring 
zijn grofweg te vatten binnen vier 
kwadranten: de ruimtelijke denkers 
bij het Rijk (tegenwoordig het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken), ruim-
telijke denkers bij de stad (steden-
bouwkundigen en planologen bij de 
gemeente), verkeerskundigen bij het 
Rijk (voornamelijk Rijkswaterstaat en 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat) en verkeerskundigen bij 
de gemeente. In vraagstukken over 
stedelijke bereikbaarheid zien we 
dat de lijntjes tussen de kwadranten 
allesbehalve kort zijn. Het Rijk praat 
wel met de stad, maar vaak vanuit 
een operationele houding en met een 
omweg: via Rijkswaterstaat en de 
verkeerskundige afdelingen van de 
gemeentes. De laatste twee kunnen 
het inhoudelijk vaak goed met elkaar 
vinden en zijn eensgezind. De relatie 
tussen infra en ruimte is anders: de 
samenwerking verloopt minder soe-
pel en er bestaan misverstanden en 
vooroordelen over en weer. Opval-
lend is bijvoorbeeld dat onderhouds-
werkzaamheden vaak op strategische 
(ruimtelijke) tafels niet bekend zijn. 
Daardoor missen we kansen om bij 
die werkzaamheden ook nieuwe in-
zichten mee te nemen. En andersom 
geldt dat (zachte) plannen voor ruim-
telijke ontwikkeling vaak pas laat bij 
Rijkwaterstaat op tafel komen omdat 
Rijkswaterstaat en de ruimtelijke af-
deling van gemeentes niet direct met 
elkaar praten.
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Verschillen zijn kleiner dan gedacht
Al dan niet uitgesproken zijn er over en weer veronderstellingen over 
hoe men denkt over de ringweg. Gemeentelijke stedenbouwkundigen 
en planologen denken dat Rijkswaterstaat ten koste van alles de door
stroming voorop stelt. Rijkswaterstaat gaat er vanuit dat ruimtelijke 
mensen van de gemeente ervan dromen om de ring ‘uit te gummen’ of ‘te 
downgraden’ om hun eigen wensen te laten uitkomen. 

Uit de gesprekken bleek dat het wel meevalt met deze vooronderstellingen. 
Alle partijen aan tafel denken min of meer hetzelfde over de ring. Iedereen 
wil een soepel draaiende ring met zo goed mogelijke doorstroming en 
een zo prettig mogelijke stedelijke omgeving. Niemand is op dit moment 
gebaat bij capaciteitsverlies van infrastructuur of kwaliteitsverlies van de 
leefomgeving – beide schaden de stedelijke en landelijke economie. 

Werk met werk maken
Uiteraard heeft elke partij zijn eigen taakstelling en doelen, maar het is in 
ieders belang om sterke regio’s te maken waar iedereen kan kiezen waar 
men woont, werkt en hoe men zich verplaatst, zonder veel meer mobili
teit te creëren. Iedereen is gebaat bij het zo goed mogelijk benutten van 
bestaande infra, ook om daarmee kosten en CO2uitstoot te besparen. 
Iedereen wil een aantrekkelijke stad en een duurzaam mobiliteitssysteem. 
Deze gezamenlijke belangen en doelen zijn de basis om samen te werken 
aan concrete opgaven. Bijvoorbeeld in het koppelen van noodzakelijk 
beheer en onderhoudsplannen aan  infrastructuur en ruimtelijke ambities 
op dwarsverbindingen, zoals bleek in Rotterdam.

Zorg dus dat je agenda’s op tijd met elkaar deelt, anders mis je de boot of 
loop je tegen hogere kosten aan. Plan daar ook expliciet momenten voor 
en bouw daar (mentale) ruimte voor in. Zorg daarbij dat je niet veel te 
vroeg bent of net te laat. Uit de gesprekken in Rotterdam bleek wel dat de 
gewenste verbeteringen óf nog erg ver in de toekomst lagen óf  niet meer 
konden worden meegenomen in de uitvoering.

Iedereen wil een 
soepel draaiende 
ring en een zo prettig 
mogelijke stedelijke 
 omgeving.

‘Tegenpolen’ willen  
hetzelfde
Tijdens een sessie in Amsterdam 
dachten we ‘tegenpolen’ te hebben 
getekend: de stedelijke ring voor de 
stad (met veel afslagen, bijna als een 
lokale verdeelweg en gebouwen dicht 
aan de ring met adressen aan de weg 
zelf, sterke integratie tussen stad en 
weg) en de doorgaande ring voor 
Rijkswaterstaat (met weinig afslagen, 
eventueel met delen ondertunneld 
voor een hoge snelheid, sterke 
scheiding tussen stad en weg). Maar 
juist waar we de tegenstelling ver-
wachtten, bleek dat de gemeentelijke 
stedenbouwkundigen hun belangen 
beter behartigd zagen in de door-
gaande ring dan de stedelijke ring. 

Wat bleek? Zowel Rijk als stad had de 
voorkeur voor de doorgaande ring, 
zonder grote kostbare infrastructurele 
ruimtelijke ingrepen zoals tunnels en 
dekken, maar met een duidelijk ver-
schil tussen hoofd- en onderliggend 
wegennet (geen mengvorm). Deze 
vorm van een doorgaande ring zorgt 
voor capaciteitsbehoud en tegelij-
kertijd met minder afslagen voor een 
betere doorstroming. Dat biedt de 
mogelijkheid om betere stadstraten te 
maken op de plekken waar een afslag 
verdwijnt.

 Zie ook les 5: Investeer in 
inpassing



sleutelwoorden:  sa men nadenken, vrijdenken, inspiratie, ideeen testen, in
houd centraal

formeel traject (snelweg)

“invoegstroken” = uitwisseling 
tussen formeel en informeel

Zorg voor structurele vrijdenkruimte in een informeel traject, 
naast de formele overlegmomenten.

BO MIRT BO MIRT

sleutelwoorden: afspraken maken, regulier, strak, onderhandelen, op vaste momenten

     
      

  informeel traject (landweg)

16 17

D
eel 1  

Lessen voor de toekom
st

Regulier informeel contact is onmisbaar
Alleen al om onderhoud niet onderbenut voorbij te laten gaan is regulier 
contact en overleg nodig. Daarvoor zijn de reguliere formele ontmoe
tingsmomenten niet genoeg. Om te zorgen dat je plannen op de plank 
hebt wanneer geld, momentum en draagvlak bij elkaar komen, moet je 
continu samen werken aan kennisontwikkeling en gezamenlijke ambities. 

Voor onderzoek en het delen van agenda’s en ambities moet je in een 
informele sfeer open met elkaar durven praten zonder in de onderhande
lingsmodus te schieten. Om vervolgens spijkers met koppen te kunnen 
slaan zijn juist de formele trajecten weer nodig.  

Zorg daarom dat de juiste onderwerpen formeel of informeel belegd 
worden. Voor het delen van ambities en spotten van dwarsverbanden en 
koppelkansen gebruik je geen formele handreikingen, maar organiseer je 
prettige informele werksessies. De uitkomsten moeten op hun beurt juist 
wel opgenomen worden in bijvoorbeeld de deals van Rijk en regio in be
reikbaarheidsprogramma’s. Organiseer parallel aan formele trajecten (BO 
MIRT) informele bijeenkomsten om samen kennis op te bouwen. Niet één 
keer, maar continu.

Dit vraagt een inspanning van alle betrokken organisaties. Mensen 
moeten de ruimte krijgen om kritisch te denken, nieuwe dingen uit te 
proberen en open te staan voor ideeën van buiten. Er moet ruimte zijn om  
binnen vastgestelde projecten gemeenschappelijke verkenningen te doen 
met verwachte en onverwachte partners. Kortom, de organisatie moet 
21eeeuwse vaardigheden ontwikkelen: meer flexibiliteit, creativiteit, 
oplossingsgericht denken en samenwerken. Met die competenties kun je 
een gemeenschap bouwen met denkers en doeners, een groep met kennis 
en kunde op het gebied van infra en stad. 

Met de ervaringen vanuit de gesprekken rond de ringwegen is het recept 
voor een succesvol inhoudelijk, maar tegelijkertijd vrij en informeel ont
moetingstraject tussen infra en stad als volgt:

Zorg dat je plannen 
op de plank hebt 
wanneer geld, 
momentum en 
draagvlak bij elkaar 
komen.

Kwaliteitsverbetering als 
 bonus voor samenwerken
Voor de A20-zone in Rotterdam en 
Schiedam hebben we de benodigde 
onderhoudsplannen aan weg en 
spoor voor de komende jaren 
geïnventariseerd. Daarnaast hebben 
we de ambities en plannen van de 
gemeentes Schiedam en Rotterdam in 
kaart gebracht. Door deze plannen te 
overlappen bleek dat we op sommige 
plekken een renovatieopgave van 
een viaduct konden combineren met 
een kwaliteitsverbetering van de 
route daarlangs. Dankzij overleg doe 
je samen wat je moet doen, werken 
aan de technische veiligheid van het 
viaduct én werken aan de sociale 
veiligheid van de route, met een 
kwaliteitsverbetering als bonus. 

 Kortom, een inventarisatie van 
bestaande plannen (kansen) en 
noodzakelijk onderhoud kan helpen 
om te ontdekken waar en op welke 
manier samenwerking mogelijk is. 
Zorg dat je elkaars angsten en dromen 
kent. Mocht er dan aanleiding of 
momentum ontstaan, dan kun je een 
kwaliteitsverbetering realiseren. 

Het recept: 
goed voor de infra, 
goed voor de stad 

Het recept 'goed voor de infra, goed voor de 
stad' draait om een proces waarbij de losse 
 ingrediënten van de  snelwegzone de basis 
 vormen voor een  aantrekkelijke stad en een 
duurzaam  mobiliteitssysteem.

Ingrediënten en bereiding
De volgende ingrediënten zijn gebruikt in de 
 gesprekken en ontwerpsessies om te komen tot een 
gezamenlijke kijk op de snelwegzone.

1.  Een onafhankelijke gespreksleider die kan 
 verbinden en agenderen. Het helpt om een onaf
hankelijk gespreksleider met statuur te zoeken die 
op basis van inhoud het gesprek kan vormgeven. 
Denk aan het CRa, ruimtelijke denkers, kennisinsti
tuten, provinciaal adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit of 
 stadsbouwmeesters.

2.  Inhoud en kwaliteit zijn leidend. Op basis van 
inhoud en vakmanschap wordt het gesprek gevoerd, 
zonder vooringenomen standpunten.  Belangrijke 
punten hierbij zijn:

o   Houd andere maatschappelijke opgaven in 
beeld: woningbouw,  mobiliteit, leefom
gevingskwaliteit (milieu, ruimtelijk, …).

o   Hou het functioneren van het huidige systeem 
in beeld: analyse ruimtelijk en mobiliteits
netwerk.

o   De setting is informeel, zonder agenda en 
 wensenlijstjes.

o   Het is een vrijdenkruimte, deelnemers geven 
input op basis van vakmanschap, niet het 
 officiële standpunt van de organisatie.

o   Neem de tijd om voorbij de huidige projecten  
te denken.

3.  Integraal bekeken. De snelwegzone wordt 
 integraal bekeken: vanuit de ruimtelijke structuur 
en kwaliteit, vanuit alle vervoersmodaliteiten en de 
benodigde infrastructuur. Het vertrekpunt is door
gaans een mix met in ieder geval: ruimte, mobiliteit, 
infrastructuur, leefomgeving en economie.

4.  Interbestuurlijk, informeel, maar met positie. 
Zoek op basis van de belangrijkste bovenstaande 
thema’s de relevante partijen. Denk bijvoorbeeld 
aan Rijkswaterstaat, gemeente, regio, provincie, 
 ministeries en ProRail.

5.  Vehikel. Wanneer de opgaven in beeld zijn 
zoek je naar middelen en oplossingen voor de 
 kwaliteitsimpuls. Denk aan: dagelijks beheer 
en onderhoud, vervanging en renovatie, MIRT 
programma’s of projecten.

De bereidingswijze
Deze ingrediënten komen samen in een serie werk
bijeenkomsten waarbij de deelnemers het gebied ver
kennen, oplossingsrichtingen onderzoeken, maar ook 
elkaars taal leren spreken. Zo ontstaat wederzijds begrip 
en komen soms verrassend goede nieuwe inzichten 
naar voren die bijdragen aan een aantrekkelijke stad en 
een duurzaam mobiliteitssysteem. 

Afb. rechts
Zorg voor structurele vrijdenkruimte in 
een informeel traject, naast de  formele 
overlegmomenten.



Een file is geen probleem, 
maar hoort bij de balans 
tussen vraag en aanbod. 
Ingrepen in de weg   capaci-
teit beïnvloeden ook de 
 mobiliteitsvraag. Aanbod 
schept vraag. 

Geef partijen daarom de 
ruimte alternatieven te 
 onder  zoeken die verder 
reiken dan de weg zelf. 
Op welke wijze kunnen 
andere modaliteiten, minder 
verplaatsingen of op andere 
momenten bijdragen aan het 
functioneren van de ring?

18 19

Rivierverruiming leidt (vaak) wel tot lager waterpeil,
maar zorgt niet voor meer neerslag.

Weguitbreiding leidt (vaak) niet tot minder congestie,
maar zorgt wel voor meer verkeer. + +

Verkeer is geen water

Verkeer is geen water.  
Een file hoort bij de balans 
tussen vraag en aanbod.

Verm
ijd  

Sym
ptoom

bestrijding 
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Werken aan een aantrekkelijke stad en een duurzaam mobiliteitssysteem 
vraagt niet altijd om directe en grote investeringen. De verkeerskundige 
capaciteitsopgave van de ringweg kan op meerdere manieren beantwoord 
worden. Daarbij is uitbreiding van de capaciteit niet altijd effectief om files 
te bestrijden en de bereikbaarheid te verbeteren. Voordat we ingaan op de 
specifieke lessen die gelden voor de ringweg, is het goed om te begrijpen 
hoe ingrepen in het mobiliteitssysteem niet alleen het aanbod, maar ook 
de vraag kunnen veranderen. 

Op naar een nieuwe basishouding
Aanbod schept vraag. Een bekende economische wet die ook in het 
 sleutelen aan infra en stad goed op het netvlies moet staan. Gebruik deze 
wetmatigheid in je voordeel. Een weg verbreden, maar ook bijvoorbeeld 
een nieuwe OVlijn, heeft invloed op de keuzes die mensen maken wat 
betreft hun vervoersmiddel en hun moment van reizen. Infrastructurele 
ingrepen beïnvloeden daarmee de vraag (aantal reizigers en verdeling 
over de dag). Een wegverbreding maakt het voor mensen interessanter 
om voor de auto te kiezen, met in gedachten de belofte minder files tegen 
te komen. Door de toename van het aantal weggebruikers zal echter op 
de verbrede weg weer file ontstaan. Uit lessen van recente verbredingen 
van snelwegen, onder meer rond Amsterdam is ‘De Parabel van de Stier 
en de Tafelberg’ ontstaan.

Infrastruc turele 
ingrepen zoals 
wegver bredingen 
beïnvloeden ook de 
mobiliteitsvraag.

Parabel van de Stier  
en de Tafelberg
Een file hoort bij een balans tussen 
vraag en aanbod. Als de vraag groot 
is ten opzichte van het aanbod is het 
druk op de weg. Als dat lange tijd zo 
is, passen mensen hun reisgedrag 
aan. Mensen weten dat het er in 
de spits druk is en kiezen andere 
reismomenten of andere reisvor-
men. Op deze manier wordt de 
infrastructuur optimaal benut.  
Op drukke wegdelen is het in-
tensiteitsprofiel dan ook als een 
Tafelberg: al vroeg in de ochtend 
begint het druk te worden en die 
drukte houdt aan tot het begin van 
de avond. Zodra de wegcapaciteit 
wordt uitgebreid veranderen men-
sen hun gedrag. Aanbod schept 
vraag. Ze denken: ’Dat boerderijtje 
in Zaltbommel is toch echt heel 
aardig!’  Voortaan rijden ze lange-
re afstanden naar hun werk, bij 
voorkeur tijdens de spits. Want we 
willen wel thuis met het hele gezin 
eten. Gevolg hiervan is een snelle 
 toename van files en drukte tijdens 
de ochtend- en  avondspits. De rest 
van de dag is het veel rustiger. Zie 
hier: de Stier. Als we de Tafelberg of 
Stier als een probleem gaan zien en 
willen ingrijpen in de wegcapaciteit, 
dan kost dat veel geld en levert het 
nauwelijks  rendement op. 
In plaats hiervan kan er gedacht 
worden aan investeringen om 
 alternatieve modaliteiten (fiets en 
OV) te versterken en aan ruimtelijke 
ordenings maat regelen om nabijheid 
van wonen en werken te vergroten 
en ook een tegenspits te stimuleren.

Bron: CRa advies op de Inpassingsvisie  corridor A7 
Amsterdam Hoorn, januari 2018.

de Tafelberg
Op drukke wegdelen is het intensiteitsprofiel als een Tafelberg: al vroeg in de 
ochtend begint het druk te worden en die drukte houdt aan tot het begin van 
de avond. 

Zie ook les 1: Het recept  
voor samenwerking 

Zie ook les 7: Investeer  
in nabijheid

de Stier 
Zodra de wegcapaciteit wordt uitgebreid veranderen mensen hun gedrag. 
 Aanbod schept vraag. Ze denken: ’Dat boerderijtje in Zaltbommel is toch echt 
heel aardig!’  Voortaan rijden ze langere afstanden naar hun werk, bij voorkeur 
tijdens de spits. Want we willen wel thuis met het hele gezin eten. Gevolg hiervan 
is een snelle  toename van files en drukte tijdens de ochtend- en  avondspits. De 
rest van de dag is het veel rustiger. Zie hier: de Stier.

Wat betekent dit voor de ring?
Voor de ringweg in het bijzonder is ingrijpen in de wegcapaciteit door uit
breiding vaak lastig of zelfs onmogelijk. In plaats van meer capaciteit die 
de ring weer ‘volzuigt’ tijdens de spits, kun je situaties nastreven waarbij 
men aantrekkelijk rijdt buiten de spits. Vaak komen hier maatregelen bij 
kijken die losstaan van de weg zelf: de oplossing zit elders dan op de plek 
van het knelpunt. Dit vraagt een houding van betrokken partijen om op
ties buiten de eigen kaders niet (financieel) uit te sluiten. 

Het geeft lucht om de oplossing niet in grote, dure projecten te zoeken, 
maar in subtielere ingrepen. Zowel Rijk als stad zien graag oplossingen die 
ruimtelijk, financieel en op korte termijn proportioneel zijn. Dat betekent 
dat ondertunneling of andere dure technische oplossingen niet erg voor 
de hand liggen, maar aantrekkelijke alternatieven om op andere tijden te 
rijden of andere modaliteiten te gebruiken juist wel. 

Kortom, maak van je ring geen stier, maar een tafelberg. Op deze manier 
optimaliseer je de capaciteit van de ring zonder kostbare uitbreiding. Geef 
partijen de ruimte om oplossingen die niet gaan over uitbreiding, maar 
over alternatieven of het verminderen van verplaatsingen (financieel) 
mogelijk te maken. Hier ligt bijvoorbeeld een taak voor het Rijk om Rijks
waterstaat de ruimte te geven samen met de stad de druk op de weg met 
andere middelen dan extra asfalt te verminderen.



Een flink aandeel van het 
verkeer op de ring is lokaal 
verkeer. Voor alternatieve 
routes voor dit lokale verkeer 
vormt de ring vaak een 
barrière.

Daarbij is de zone rond 
de ring vaak een grotere 
hindernis dan de ring zelf. 
Om deze barrière te slechten 
zijn ingrepen in de openbare 
ruimte en langzaamverkeers-
routes dwars op de ring, 
effectiever dan aanpassingen 
van de ring zelf. De zone rond de ring is vaak 

een grotere barrière dan de 
ring zelf.
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RingzoneRingzone

In de huidige situatie is de Ringzone een scheiding tussen stadsdelen.

In de gewenste situatie verbindt de Ringzone stadsdelen.
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Als we iets geleerd hebben van ontwerpend onderzoek aan de ringen is 
het dat een betere relatie tussen weg en stad aan vele thema’s raakt: van de 
rol van de fiets in de stad tot de positie van groenblauwe netwerken en de 
stedelijke verdichtings en bereikbaarheidsopgave in de regio. De betere 
relatie begint met het helder krijgen van de stedelijke ambities in de direc
te omgeving van de ring en die dan per deeltraject onderzoeken. Hoeveel 
woningen wil men bouwen, waar wil men verstedelijken en op welke 
manier, wat is de parkeernorm etc. Daarna volgt de bereikbaarheid.

Niet alleen de weg is een barrière
Zowel in Amsterdam als Rotterdam blijkt dat de barrièrewerking van de 
weg zich niet beperkt tot de infrastructuur zelf, maar juist veroorzaakt 
wordt door de zone eromheen. Wie bijvoorbeeld de A20 wil passeren, 
ervaart minuten voor de passage van de weg al de veranderingen van het 
aantrekkelijke stedelijke milieu van Rotterdam Noord naar een rommelig 
milieu dat bestaat uit blinde bedrijvengebouwen, slecht onderhouden 
openbare ruimte, braakliggende restruimtes en sporthallen. Daarnaast 
zijn de doorgaande routes van slechte kwaliteit of ze ontbreken zelfs. Ook 
rondom de A10 West in Amsterdam, waar wel voldoende verbindingen 
zijn, is de overgang van de compacte stad in OudWest naar de rommeli
ge zone rondom de snelweg in negatieve zin merkbaar.  De ‘Ringzones’ 
van beide steden hebben dezelfde kenmerken en de grenzen kunnen we 
 duidelijk aangeven. 

De oplossing om de Ringzone minder een barrière te laten zijn in de stad 
zit niet zozeer in de vormgeving van de weg, maar wel in het ontwerp 
van de structuren van langzaam verkeer in de stad en de bijbehorende 
 openbare ruimte. Ook kunnen strategische ontwikkellocaties bijdragen. 
Het bouwen rondom de ring hoeft niet aan de weg zelf. Je kunt juist slim 
bouwen langs de dwarsverbindingen voor een kwaliteitsslag in de open
bare ruimte. Ook zijn investeringen langs de parallelle routes aan de weg 
van belang om de groei van stedelijke mobiliteit ook wat betreft lang
zaam, lokaal verkeer te faciliteren.

De grootste 
ontwikkelpotentie 
in de ringzone ligt 
parallel aan en dwars 
op de ring; niet in de 
berm.

Principevoorstel opheffen  
barrièrewerking
De A20-zone is nu een niemandsland 
met restfuncties. Het streven zou 
moten zijn om het stedelijk weefsel te 
laten doorlopen onder de A20 door, om 
zo binnen en buiten de Ruit beter aan 
elkaar te hechten (Maxwan, 2017).

Afb. boven
Huidige situatie

Afb. onder
Voorgestelde situatie

Afb. links
Programma in de A20-zone
De gebieden in de directe omgeving 
van de snelweg worden in veel gevallen 
gekenmerkt door een typisch snelweg-
programma, dat weinig last heeft van 
overlast van de snelweg, bestaande 
uit volkstuinen, geïsoleerde natuur, 
bedrijventerrein en sportvelden. Deze 
gebieden worden gekenmerkt door 
een lagere kwaliteit van de openbare 
ruimte (Maxwan, 2017).

Afb. onder
Paadje van Duizend Tree
Verbinding tussen 16hoven en het  
centrum (Google Streetview, 2018).

Afb. links
Stedelijke kwaliteiten zijn slecht met 
elkaar verbonden door de A20-zone
Verschillende locaties ten noorden en 
zuiden van de snelweg ontbreekt het 
aan goede verbindingen met de over-
zijde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
de nieuwe ontwikkeling 16hoven en het 
Kralingse Bos/Rotte. Door het creëren 
van nieuwe (verbindingen kunnen deze 
locaties beter in de stad geïntegreerd 
worden. (Maxwan, 2017).

Afb. onder
Noorderbochtviaduct over de A20
(Google Streetview, 2018).



Prognoses op basis van 
verkeersmodel voor 
2030 
 
Bron: VENOM 
 

prognose 2030 (bron: VEPROM) modal split ritten (bron: Goudappel Coffeng)

“Verdichten langs de ring leidt zonder aanvullende maatregelen niet tot dezelfde 
mobiliteitspatronen als in de binnenstad”
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Zet de  stedelijke 
woning bouwopgave 
in voor een 
aantrekkelijkere 
ringzone.

Bouwen rond de ring betekent niet 
altijd bouwen in de berm
Kansrijk zijn juist locaties dwars op de 
ring of parallel aan de ringweg.

A.langs (vb. Laan van Spartaan)

B. dwars op (vb. Jan Evertsenstraat)

C. parallel (vb. Jan Tooropstraat)

Bouwen in de berm?
Zowel in Amsterdam als Rotterdam speelt in de ringwegzones het vraag
stuk rond de uitbreiding van de stedelijke woningvoorraad. Tegelijk met 
de uitbreiding neemt de druk op de mobiliteitsnetwerken sterk toe. Welke 
mobiliteitsvraag brengt deze stedelijke verdichting met zich mee? Hoe 
ontwikkelt met name het autobezit zich en wat betekent de verdichting 
voor parkeren in de stad?

Bouwen rond de ringweg betekent niet bouwen strak langs de vlucht
strook. Daar valt maar weinig te winnen. De echte capaciteit is in een 
groter gebied te vinden. Bouwen aan de kruisende straten (in Amsterdam 
West de Jan Evertsenstraat of de Cornelis Lelylaan) of langs parallelstruc
turen (zoals de Jan Tooropstraat in West of De Boelelaan op Zuid) levert 
veel meer ontwikkelruimte op. Investeren in bouwen langs deze straten 
versterkt de Ringzone als stedelijk gebied en maakt deze straten aantrekke
lijker voor lopen en fietsen. Ook in de regio Rotterdam bereik je meer met 
het versterken van routes dwars op de ring met woningen en voorzienin
gen, waardoor de routes veiliger en aantrekkelijker worden (bijvoorbeeld 
de Parkweg in Schiedam). 

Hard werken aan een modal shift
Intensief bouwen in de Ringzone zorgt er niet zomaar voor dat het ver
plaatsingspatroon hetzelfde zal worden als in een binnenstad. Het vergt 
extra aandacht om het mobiliteitsprofiel te wijzigen. In Amsterdam is 
een duidelijk verschil te zien in mobiliteitsprofielen van gebieden in het 
 centrum, binnen de ring en buiten de ring. In het centrum wordt veel 
gefietst. Buiten de ring wordt weer veel gebruik gemaakt van de auto, maar 
ook het openbaar vervoer is daar populair. Het is niet zonder meer te ver
wachten dat bewoners van de gebieden aan de ring waar nu verdicht wordt 
het verplaatsingspatroon zullen hebben van Amsterdammers uit de bin
nenstad. Zonder flankerende maatregelen is het aannemelijk dat  nieuwe 
ringzonebewoners ook de auto zullen pakken – zij zitten nu juist lekker 
dicht bij de oprit. 

Anderzijds leidt het alternatief, het bouwen van een vergelijkbaar aan
tal woningen in de regio, waarschijnlijk per saldo tot meer autoverkeer 
en ook tot meer druk op de ring. Maar wanneer zowel de bewoners 
van nieuwe woningen als de bestaande inwoners van de Ringzone qua 
 mobiliteitsgedrag meer op de inwoners van de binnenstad zouden lijken, 
kunnen er mogelijk 15.000 tot 20.000 woningen in de Ringzone bijge
bouwd worden zonder dat dit tot extra verkeersdruk leidt. Dit vraagt wel 
om compleet nieuwe mobiliteitsconcepten met lage parkeernormen en 
mobilityasaservice bij nieuwbouw en meer ruimte voor de fietser, meer 
deelauto’s, duurdere parkeervergunningen en meer parkeren aan de ring 
in bestaande woonbuurten in de Ringzone.

Kortom, waar de weg het ‘probleem’ is, hoeft de oplossing niet een  inves
tering in de weg te zijn. Zoals in Rotterdam bleek, lag de oplossing van de 
barrièrewerking van de ring niet in het onder de grond brengen van de in
frastructuur, maar in het verbeteren van dwarsverbindingen voor de fiets. 
Zet daarvoor de stedelijke woningbouwopgave in, en bouw langs beteke
nisvolle straten dwars en parallel aan de ring en zorg dat de nieuwe bewo
ners gestimuleerd worden de fiets te pakken. Zo wordt de Ringzone een 
aantrekkelijke stedelijke omgeving en investeer je in duurzame mobiliteit.

Verdichten langs de ring leidt zonder 
aanvullende maatregelen niet tot 
dezelfde mobiliteitspatronen als in de 
binnenstad.
modal split aantal ritten auto/OV/fiets, 
voor binnen de grachtengordel, binnen 
de ring en buiten de ring (Goudappel 
Coffeng, 2017).

Studieresultaat uit ontwerpateliers 
Ringzone West
Over de oost-westverbin dingen 
 Haarlemmerweg - Sloterdijk, 
Jan  Evertsenstraat - Sloterplas, 
 Surinameplein - Lelylaan en het 
 Schinkelkwartier. Uit Ontwerp-
onderzoek  Bouwstenen voor de 
 Stedenbouwkundige ontwikkeling  
van de Amsterdamse Ringzone  
(Gemeente Amsterdam,  
2016. Tekening: Esther Reith).



Ringwegen bestaan uit 
verschillende segmenten, 
met elk een specifieke 
verschijningsvorm, verkeers-
functie, -samenstelling en 
relatie met de context. 

Deze karakteristieken evolu-
eren bovendien. Omarm deze 
differentiatie van de ring en 
benut die voor de inrichting.

Omarm de verschillen op  
de ring en benut die voor  
de inrichting.
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Lessen voor de toekom
st

De gangbare naam voor de wegen rond een stad is ‘de ring’. Die naam zorgt 
ervoor dat we die wegen als gelijksoortig beschouwen. Maar dat is niet altijd 
het geval: ieder stuk heeft een andere stedelijke context en een andere posi
tie in het snelwegnetwerk.

Ieder wegdeel heeft een eigen karakter
Niet alleen door de omgeving en door verschillende verkeerskundige 
posities van de wegdelen, maar ook door de aanleg van nieuwe infrastruc
tuur verandert het karakter van de weg. Zo is door de aanleg van de A5 het 
gebruik van de A10West veranderd – vervoer van de haven landinwaarts 
hoeft niet meer door de stad heen. Rotterdam kent een vergelijkbare 
situatie: door de aanleg van de A13A16verbinding in Rotterdam zal de 
samenstelling van verkeer op de noordrand A20 veranderen. Daarnaast be
invloedt de ontwikkeling van de stad en economische centra de verkeers
kundige samenhang in het netwerk. Dat is vooral te zien in Amsterdam, 
waar het zwaartepunt van de stad richting Zuidas verschuift en daarmee de 
druk op de A4A10 ZuidA2corridor groter wordt. 

De verschillende delen van de ring hebben zodoende een andere samen
stelling van verkeer(gebruikers) en andere (spits)belasting. Geef daarom 
de weg niet uniform per wegtype of wegnummer vorm, maar kijk per 
deeltraject naar de ruimtelijke en verkeerskundige context en bepaal aan 
de hand daarvan de benodigde behandeling.

Het is essentieel  
om de stedelijke 
ring niet als 
geheel dezelfde 
behandeling te 
geven. 

Verschillende functies  
ringdelen
Hoewel de A10 een bijna perfecte 
cirkel vormt is er geen sprake van 
één continue gelijkaardige structuur. 
In ieder van de vier windrich tingen 
verschilt de ring zowel ruimtelijk als 
verkeerskundig van  karakter. Zo is de 
Ring West het deel dat het meest een 
stedelijke functie heeft en heeft de 
Ring Noord het meest een doorgaan-
de functie. Dit heeft sterk te maken 
met de manier waarop de ringweg is 
ingebed in het stedelijk weefsel. De 
inpassing in de stad is overal anders. 
Dit heeft ook een historische oorzaak, 
omdat de verschillende delen van de 
ring op andere momenten zijn aange-
legd en de stad ook telkens anders om 
de ring heen is gegroeid. Dit maakt 
niet alleen de ringweg zelf, maar 
ook de zone eromheen heel divers. 
Daarbij is de ring niet los te zien van 
het netwerk. De vier kwadranten van 
de  ringweg  nemen ieder een andere 
positie in het totaalnetwerk van snel-
wegen in de regio.

Bron: eindrapport Posad & Goudappel Coffeng ‘Ringweg 
en Stad’ van december 2017.

Navel Octopus

Aanbeveling is om op alle drie de niveaus te kijken naar afstemming ring en stad. Keuzes op het ene 
niveau hebben implicaties op het andere niveau en andersom. 

Macro
Doorgaand of stedelijk verkeer
Robuustheid en betrouwbaarheid
Faciliteren of beïnvloeden 
Verbeteren alternatieven
Moet de ring nog draaien?
Binnenring versus buitenring
Verstedelijkingsstrategie

Meso
Verdichten aan de ring?
Parkeren op afstand
Stadstraten doortrekken
Ring afschermen of integreren
Ring als overstappunt.

Micro
Maximumsnelheid
Meer of minder afslagen
Adressen 
Vormgeven onderdoorgangen
Vormgeven aansluitingen
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Op drie schaalniveaus kijken naar 
afstemming tussen ring en stad
Keuzes op het ene niveau hebben 
implicaties op het andere niveau en 
andersom (Goudappel Coffeng, 2017).

Ontwerp specifiek per wegdeel
Stel jezelf de vraag: wat is de rol van een wegvak/segment in het netwerk 
en wat is zijn rol in de stad en de omgeving? Kijk per deeltraject naar de 
Rijksweg, zonder het netwerk op grotere schaal uit het oog te verliezen. 
Leg stedelijke en verkeerskundige belangen van de stad en de wegbeheer
der naast elkaar en zoek naar raakvlakken. 

Behulpzaam hierbij is het kijken naar drie verschillende schaalniveaus: 
wat is de netwerkfunctie op macroniveau, wat zijn de stedelijke 
 ontwikkelingen op mesoniveau en als laatste, waar valt op microniveau 
nog aan de weg te sleutelen? Door steeds te wisselen tussen die schalen 
krijg je een beter inzicht in de mogelijkheden. Op macroniveau vraagt 
dit keuzes over prioritering, de regionale verstedelijkingsstrategie en 
de  robuustheid van het netwerk. Op mesoniveau staan parkeerbeleid, 
de vormgeving van stadstraten en het stedenbouwkundig ontwerp op 
blokniveau centraal. En op microniveau buig je je over snelheid, het 
 aantal afslagen en het weg ontwerp.



Breng ruimtelijke kwaliteit  
en verkeerskundige functio-
naliteit meer in evenwicht 
door te sleutelen aan de 
inpassing van de ringweg 
in de stad. Het investeren 
in kwaliteit betaalt zich op 
verschillende wijzen terug. 

We onderscheiden drie  
typen ingrepen voor een 
betere inpassing.

Niet iedere snelweg hoeft er 
hetzelfde uit te zien.
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Investeer in  
inpassing

huidige situatie

optie 1. Minder afslagen, smallere rijbanen

optie 2. Karaktervol vormgeven

optie 3. Groots ingrijpen 
   met groots e�ect



34

D
eel 1  

Lessen voor de toekom
st

De relatie tussen snelweg en stad is niet alleen een verkeerskundige capa
citeitsopgave, maar ook een kwalitatieve opgave. Met andere woorden: het 
gaat niet alleen om minder files en goede bereikbaarheid, maar ook om een 
duurzame leefomgeving. Maar welke aanpassingen aan de infrastructuur 
kunnen nu bijdragen aan zowel omgevingskwaliteit als bereikbaarheid? 

Wanneer de functie en context van de ring duidelijk zijn kun je op wegni
veau afwegingen maken over verkeerskundige en ruimtelijke vormgeving. 
In hoogstedelijke context spelen inpassingsvraagstukken en luchtkwali
teit een rol: kies daar voor een lagere ontwerpsnelheid ten behoeve van de 
leefomgevingskwaliteit. In landelijke contexten op lange trajecten is een 
hogere ontwerpsnelheid een verantwoorde keuze om de reistijd te bekor
ten. Uit de gesprekken in Amsterdam is gebleken dat de aanpassing van de 
ontwerpsnelheid ook verkeerskundige voordelen heeft; een verlaging van 
de snelheid zorgt voor een betere doorstroming.   

De uitdaging is om ruimtelijke en verkeerskundige functionaliteit van de 
weg in balans te brengen. Verschillende instrumenten kunnen we daar
voor inzetten: snelheidsbeperking, ruimtebeslag, milieunormen, ruim
telijke ontwikkeling en in detail het wegontwerp: type rijbanen, afslagen, 
bebouwingsafstand etc. Niet iedere snelweg hoeft er hetzelfde uit te zien.

Vanuit functionele eisen vanuit de rol van het wegdeel in het netwerk en 
de ruimtelijke context moeten afwegingen gemaakt worden over welke 
investering loont. Het antwoord op een capaciteitsprobleem of een ruim
telijk probleem hoeft niet altijd een tunnel te zijn, alhoewel grote investe
ringen ook groots kunnen renderen. Wij zien drie manieren om te werken 
aan een betere inpassing van de ring in de stad: allereerst een verkeers
kundige aanpassing die bijdraagt aan zowel doorstroming, capaciteit als 
ruimtelijke kwaliteit (optie 1). De tweede is een meer light optie: geen ver
keerskundige aanpassing van de weg zelf, maar met zorg en aandacht de 
omgeving aantrekkelijker vormgeven (optie 2). Tot slot het grote gebaar: 
veel investeren, met hoog maatschappelijk rendement in het vooruitzicht, 
maar wel een aanpak van de lange adem (optie 3). 

Voorstel herordening voor het 
 snelwegennet
In vier verschillende categorieën: 80, 
100, 120 en 130 km/uur. Elke klasse 
heeft een andere relatie met de direc-
te omgeving. Een rechte lijn op hoge 
snelheid vrij door het land, zoals Af-
sluitdijk of A6, is 4e klas. Een stedelijke 
ringweg is 1e klas. De snelheid is mede 
gekoppeld aan de functie van de weg: 
is dat de verdeling van verkeer over 
een stedelijk gebied of betreft het een 
verbinding tussen regio’s.

Elke snelwegcategorie krijgt een eigen 
basis EPVE (esthetisch programma van 
eisen), beheer- en onderhoudsregime 
en een handboek hoe om te gaan met 
geluidschermen, bermen, hekken, 
bebording en techniek. Uiteraard dient 
de indeling flexibel te zijn (College van 
Rijksadviseurs, 2018). 

capaciteit

+ tijd

+ +

leefomgeving +

1e klas 2e klas 3e klas 4e klas

* optimale reistijd
* lagere capaciteit
* grote hinderzone

* optimale capaciteit
* relatieve reistijd 
   winst
* ruime hinderzone

* optimale ruimte 
   voor verstedelijking
* compacte hinderzone
* lagere capaciteit

* optimale capaciteit
* nabijheid stad 
   mogelijk
* beperkte hinderzone

120 13080 100

Zie ook les 4: De ring is 
geen ring

Wij zien drie manieren om te
werken aan een betere  inpas- 
 sing van de ring in de stad. 

Minder afslagen, 
smallere rijbanen
Een van de verrassende bevindingen 
uit de gesprekken tussen infra en 
stad Amsterdam was dat zowel de 
infra als de stad wellicht beter af is 
met minder afslagen op de A10 West. 
Momenteel zijn daar zes afslagen 
tussen Sloterdijk en Nieuwe Meer, 
tegenover twee aan de zuidelijke 
en drie aan de oostelijke kant van 
de ring. Er werd aangenomen dat 
de stad behoefte heeft aan een ste
delijke ring, als verdeler voor het 
stedelijk autoverkeer, hiërarchisch 
maar iets boven de onderliggende 
wegenstructuur, met het liefst zo 
veel mogelijk aansluitingen. Echter, 
de stad ziet graag een zo hoog mo
gelijke capaciteit op de ring, om zo 
autoverkeer uit de stad te weren en 
op de ring af te wikkelen. Een stede
lijke boulevard met extra aansluitin
gen staat dus ook niet bovenaan de 
verlanglijst. 

Een ringweg met minder afslagen 
kan zowel ruimtelijk en verkeers
kundig voordelen bieden. Een 
prachtig voorbeeld van een positief 
compromis uit de dialoog tussen 
stad en infra. De stad is blij met extra 
capaciteit door minder weefbewe
gingen én op de plek van de voorma
lige afslag komt ruimte vrij om de 
stadstraat beter vorm te geven en om 

te bouwen binnen de stad. De infra 
is ook blij met betere doorstroming 
en capaciteitsbehoud. 

Dus, sleutelen aan de aansluitingen 
van de ring op het onderliggend we
gennetwerk en aan de ontwerpsnel
heid kan lucht bieden richting de 
verwachte groei in 2030, zonder 
dat er extra asfalt nodig is. De optie 
van afslagen verminderen bleek in 
Amsterdam kansrijk. We denken 
dat vergelijkbare oplossingen ook 
op andere plekken goed kunnen 
werken.

Karaktervol 
vormgeven
Als ‘light’ variant op voorgaande 
optie is de mogelijkheid om de 
inpassing van de weg te verbeteren. 
Nu zijn snelwegen in Nederland 
generiek, terwijl de context steeds 
diverser wordt. Een mooi voorbeeld 
van een recente investering in de 
ruimtelijke kwaliteit van een ring
weg is de Ring Groningen, waar met 
een sterk landschapsontwerp de 
beleving vanaf de weg aantrekkelijk 
wordt. Het CRa kan zich voorstellen 
dat ook in andere steden een kwali
teitsslag te maken valt.

Niet alleen verkeer vanaf de weg, 
maar ook het kruisende verkeer 
onder en over de weg kan profite
ren van een beter ingepaste weg. 
Een goede set aan nette, veilige en 
aantrekkelijke fietsviaducten maakt 
de Ringzone beter doorwaadbaar. 

 Ontwerp de stedelijke ringweg 
met zorg voor kwaliteit. Neem de 
context ter harte en laat de weg de 
omgeving verrijken door bijzonder, 
karaktervol ontwerp. Wees specifiek 
per wegdeel en per stad – unifor
miteit is de oplossing voor de lange 
snelwegtrajecten, niet voor de 
hoogstedelijke ringwegen.  

Groots ingrijpen  
met groots effect
De laatste optie is het kiezen voor de 
grote ingreep met het grote effect. 
De A2tunnel in Maastricht is het 
meest recente voorbeeld, maar ook 
op de Zuidas wordt voor deze oplos
singsrichting gekozen. Het nadeel 
van deze optie is de lange adem die 
je ervoor nodig hebt en het risico 
dat de tijd en de techniek je onder
weg inhalen. Het voordeel is dat 
met een grote investering ook grote 
maatschappelijke winst te behalen 
valt. Zo zijn de huizen in de omge
ving van de A2tunnel in Maastricht 
met 220 miljoen euro in waarde toe
genomen. Dat feit alleen al is goed 
voor een kwart van de totale kosten 
– daarbij zijn de maatschappelijke 
baten in de vorm van reistijdwinst 
en luchtkwaliteit niet meegenomen. 

De uitdaging is 
om ruimtelijke en 
verkeerskundige 
functionaliteit in 
balans te brengen.

Drie opties voor 
investeren in inpassing
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huidige situatie

optie 1. Minder afslagen, smallere rijbanen

optie 2. Karaktervol vormgeven

optie 3. Groots ingrijpen 
   met groots e�ect

Minder afslagen, smallere 
 rijbanen
In samenwerking met Goudappel Cof-
feng hebben is de hypothese dat het 
verwijderen van één of meer afslagen 
op de A10 West meer capaciteit op-
levert getest in verkeersmodellen. In 
alle varianten neemt de verkeersinten-
siteit op de A10 West af en daarmee 
de doorstroming toe, zelfs voldoende 
om de groei die tussen nu en 2030 op 
de A10 West wordt verwacht op te 
vangen.

De oplossing levert dus dubbele winst 
op: verkeerskundig, want de groei 
wordt opgevangen op zonder uitbrei-
ding van infra. En ruimtelijk: de straten 
die geen afslag meer zijn kunnen meer 
ruimte geven aan andere modaliteiten 
in het straatprofiel en op de voorma-
lige afslagen ontstaat serieuze ruimte 
voor nieuwe gebouwen.

Er is naast alle winst een kleine verlie-
spost. Uit de modellen bleek ook dat 
het autoverkeer rondom de verwijder-
de afslagen alternatieve routes binnen 
de stad gaat zoeken. Dat leidt dus tot 
een kleine toename van het verkeer 
op het onderliggend wegennet. Hier is 
dus investering in flankerende maat-
regelen nodig om voor de gebieden 
rondom de afslagen de alternatieven 
aantrekkelijk genoeg te maken. 

Afb. rechtsboven
Mogelijke invulling van locatie 
 verwijderde afslag t.p.v. Cornelis  
Lelylaan (Posad, 2017).

Afb. boven
Mogelijke invulling van locatie 
 verwijderde afslag t.p.v. Henk 
 Sneevlietweg (Posad, 2017).

Daarnaast is onderzocht wat de ge-
volgen zouden zijn van een andere 
ontwerpsnelheid. De rijbanen op de 
A10-West, in- en uitvoegstroken zijn 
nu vormgegeven als 100 km/u weg. 
Wat gebeurt er als we daar 80 km/u 
van maken? In- en uitvoegstroken 
kunnen korter en rijbanen smaller, 
waardoor het mogelijk is om extra rij-
banen toe te voegen. Dit lijkt kansrijk: 
op verschillende delen van het traject 
komt tussen de 2,5 - 13,5 meter vrij. 

Door de ontwerpsnelheid aan te pas-
sen kunnen ook voordelen ontstaan 
ten aanzien van de doorstroming en 
de verdeling van het verkeer. Doordat 
de snelheid op de A10 West afneemt 
zoekt het doorgaande verkeer alter-
natieve routes (bijvoorbeeld vanaf 
het noorden via de A5 of vanuit het 
 zuiden via de A10 Oost en Noord). 

Schematische weergave her-
inrichting rijbanen bij 80 km per uur
(Goudappel Coffeng, 2017).

Hoofdrijbaan
Invoegstrook (210 meter)
Uitvoegstrook (110 meter) 
Weefvak (250 meter)
Vrijgekomen rijbanen
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Afb. rechtsboven
Impressie inrichting zuidelijke Ring 
Groningen (West 8, 2015).

Afb. boven
Bestaande situatie onderdoorgang 
A20: sociaal onveilig en lage ruimtelijke 
kwaliteit (Maxwan, 2017).

Afb. rechtsonder
Mogelijke herinrichting van bestaan-
de onderdoorgang met verbeterde 
 ruimtelijke kwaliteit en veiligheid 
(Maxwan, 2017).

Afb. linksboven
Impressie inrichting Groene Loper 
Maastricht (Consortium Avenue2, 
2008).

Afb. boven
Waardestijging van gebouwen in de  
omgeving van de Koning Willem- 
Alexandertunnel in Maastricht
Voor de gebouwen binnen 500 meter 
geldt een gemiddelde waardestijging 
van 7,1% en voor de gebouwen binnen 
500-1000 meter 4,2%  
(CPB Notitie, 22 mei 2018).

Afb. linksonder
Schematische doorsnede Koning 
 Willem-Alexandertunnel  
(Consortium Avenue2, 2008).

Karaktervol vormgeven
Een mooi voorbeeld van een recente 
investering in de ruimtelijke kwaliteit 
van een ringweg is de Ring Gronin-
gen, waar met een sterk landschap-
sontwerp de beleving vanaf de weg 
aantrekkelijk wordt. Het CRa kan zich 
voorstellen dat ook in andere steden 
een kwaliteitsslag te maken valt.

Niet alleen verkeer vanaf de weg, 
maar ook het kruisende verkeer onder 
en over de weg kan profiteren van een 
beter ingepaste weg. Een goede set 
aan nette, veilige en aantrekkelijke 
fietsviaducten maakt de Ringzone 
beter doorwaadbaar. Ontwerp de ste-
delijke ringweg met zorg voor kwali-
teit. Neem de context ter harte en laat 
de weg de omgeving verrijken door 
bijzonder, karaktervol ontwerp. Wees 
specifiek per wegdeel en per stad – 
uniformiteit is de oplossing voor de 
lange snelwegtrajecten, niet voor de 
hoogstedelijke ringwegen. 

huidige situatie

optie 1. Minder afslagen, smallere rijbanen

optie 2. Karaktervol vormgeven

optie 3. Groots ingrijpen 
   met groots e�ect

Groots ingrijpen met  
groots effect
De A2-tunnel in Maastricht is het 
meest recente voorbeeld van een 
grote ingreep in stedelijke infrastruc-
tuur, maar ook op de Zuidas wordt 
voor deze oplossingsrichting geko-
zen. Het nadeel van deze optie is de 
lange adem die je ervoor nodig hebt 
en het risico dat de tijd en de tech-
niek je onderweg inhalen. Het voor-
deel is dat met een grote investering 
ook grote maatschappelijke winst te 
behalen valt. 

Zo zijn de huizen in de omgeving van 
de A2-tunnel in Maastricht met 220 
miljoen euro in waarde toegenomen. 
Dat feit alleen al is goed voor een 
kwart van de totale kosten – daarbij 
zijn de maatschappelijke baten in de 
vorm van reistijdwinst en luchtkwali-
teit niet meegenomen. 

D
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huidige situatie

optie 1. Minder afslagen, smallere rijbanen

optie 2. Karaktervol vormgeven

optie 3. Groots ingrijpen 
   met groots e�ect



Maak het meeste van je 
 Ringzone: zorg dat de best 
bereikbare plekken van de 
stad niet alleen geschikt zijn 
voor overstappen. Door te 
investeren in verblijfs kwaliteit 
maak je van de Ringzone een 
interessante multimodale 
plek die een aanvulling is op 
de traditionele binnenstad. 

Kijk naar de Ringzone zoals
we al naar stationsomge-
vin gen kijken: zowel knoop- 
als plaatswaarde telt. Maak van de Ringzone geen 

overstapmachine, maar een 
waardevolle plek. 
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Onze steden zijn de motor van de economie en zorgen voor het grootste 
gedeelte van onze werkgelegenheid, met een grote mobiliteitsvraag als 
gevolg. Landelijk wordt daarom veel gesproken over mogelijke capaciteits
vergroting op de verbindende netwerken tussen de steden. Aan de andere 
kant is de huidige tendens in gemeentelijk verkeersbeleid om in te zetten 
op omgevingsvriendelijke vervoer en leefbaarheid in de stad. De Ringzone 
is de plek waar die twee beleidstrends conflicteren: waar het landelijke 
autonetwerk de stad raakt. Een groot deel van de forenzen en bezoekers 
komt met de auto naar de stad – maar in de stad willen we de auto’s liever 
niet hebben. 

De conflicterende beleidsopvattingen zorgen voor een verkeerskundige en 
ruimtelijke opgave om de overstap van een landelijk autonetwerk naar een 
stedelijk netwerk mogelijk te maken. We zien deze opgave vaak resulteren 
in voorstellen voor grote parkeergarages op en nabij de ring, denk bijvoor
beeld aan P+R Westraven in Utrecht of P+R Kralingse Zoom in Rotterdam. 
Maar naast hun excellente knoopwaarde hebben ze niet zo veel te bieden: 
het zijn winderige plekken zonder (veel) bestemmingen in de directe om
geving. Overstappen en zo snel mogelijk wegwezen is het devies.

Knoopwaarde
De knoopwaarde waardeert de 
 kwaliteit van het netwerk. Daarbij 
gaat het om de bereikbaarheid van 
het knooppunt via de verschillende 
vervoersnetwerken. Hoe beter het 
knooppunt is verbonden met andere 
plekken en hoe beter het dus bereik-
baar is, des te hoger de knoopwaarde.

De knoopwaarde wordt bepaald door 
bereikbaarheid voor zowel langzaam 
verkeer, openbaar vervoer als auto 
(alle drie even  belangrijk).

KNOOP PLAATS

NABIJHEID
Intensiteit van gebruik in de eerste 300 
meter ten opzichte van het totaal

LANGZAAM VERKEER
Aanwezigheid ov-�ets, spoorwegovergangen en �etsparkeervoor-

zieningen, �jnmazigheid netwerk binnen 300 meter

OPENBAAR VERVOER
Aanwezigheid, frequentie en 

richtingen van ov-modaliteiten

INTENSITEIT
Dichtheid inwoners, Werknemers, Bezoekers

MENGING
Verhouding inwoners en werknemers per ha.

AUTO
Aanwezigheid van snelwegen, snelwegafslagen, 

regionale wegen en parkeervoorzieningen

Het Vlindermodel
Bertolini (1999) beschreef de samen-
hang tussen knoop en plaatswaarde 
in het knoop-plaatsmodel. Voor de 
publicatie MAAK PLAATS werd dit 
knoop-plaatsmodel uitgebreid met 
zes kenmerken die van belang zijn bij 
knooppuntontwikkeling, resulterend in 
het ‘vlindermodel’. De beide  vleugels 
moeten in balans zijn voor een optimaal 
functionerend knooppunt, bijvoor-
beeld hoe beter de positie in het  
(ov-)netwerk, hoe groter de intensiteit 
 rondom de knoop kan zijn.  
(Vereniging Deltametropool, 2013). 

Station Ringweg Centraal
In Amsterdam zijn de P+R’s al meer in balans. Sloterdijk is naast overstap
punt ook een plek om voor vergaderingen af te spreken, je dagelijkse 
boodschappen te doen en er is er al een aantal aantrekkelijke horecagele
genheden. Ook Bijlmer Arena is een overstappunt waar je meer kunt doen 
dan alleen overstappen. Kortom, deze stations hebben naast een hoge 
knoopwaarde ook een zekere plaatswaarde. 

Het CRa pleit ervoor om naar kansrijke overstapplekken langs de ring 
kijken zoals we naar treinstations kijken: volgens de theorie van het vlin
dermodel van Bertolini (1999). Het vlindermodel beschrijft de samenhang 
tussen knoop en plaats. De linkervleugel zegt iets over de knoopwaarde, 
de rechtervleugel over de plaatswaarde. De vlinder functioneert pas goed 
als beide vleugels goed met elkaar in balans zijn. De positie in het OVnet
werk en de intensiteit van inwoners, werknemers en bezoekers, beiden in 
het midden van een vleugel, zouden in ieder geval altijd in evenwicht met 
elkaar moeten zijn.

Sloterdijk is behalve 
een overstappunt 
ook een plek voor 
vergaderingen 
of dagelijkse 
boodschappen.

Plaatswaarde 
De intensiteit en de diversiteit van 
activiteiten die zich rondom een 
knooppunt afspelen bepalen de 
plaatswaarde. Hoe meer er rondom 
het knooppunt te doen is, des te 
hoger de plaatswaarde. 

De plaatswaarde wordt bepaald door 
de mening van inwoners en werkne-
mers in de omgeving en de intensiteit 
en nabijheid van werk en wonen.  

Afb. boven
P+R Kralingse Zoom in Rotterdam

Afb. rechts
P+R Westraven in Utrecht

Afb. links
Stationsgebied Amsterdam Bijlmer 
Arena

Afb. onder
Stationsgebied Amsterdam Sloterdijk

Van overstapmachine tot waardevolle plek
Maak het meeste van je Ringzone: zorg dat de best bereikbare plekken van 
de stad niet alleen geschikt zijn voor overstappen. Door te investeren in 
verblijfskwaliteit maak je van de Ringzone een interessante multimodale 
plek die een aanvulling is op de traditionele binnenstad. 

Maak van de Ringzone geen overstapmachine, maar een waardevolle plek. 
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Investeer in 
nabijheid

1
2

3
4

5
lopen

Maak het OV aantrekkelijker

Verbeter �etsverbindingen

Vergroot nabijheid 

Versoepel ritjes deur-tot-deur

Verruim capaciteit
HWN

Bereikbaarheid is geen doel, 
maar een middel om andere 
maatschappelijke doelen 
mee te bereiken. Slimme 
investeringen beperken de 
 mobiliteitsvraag en creëren 
een hoogwaardiger gebruik 
van dure mobiliteitsinfra-
structuur en dragen bij aan 
een concurrerende stad en 
duurzame leefomgeving. 

Investeer daarom eerst in 
nabijheid en verblijfs kwaliteit 
door het concentreren en 
mixen van functies. Begin pas 
daarna aan het ingrijpen in 
mobiliteit. 

Nabijheid is de nieuwe 
 bereikbaarheid.
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De investeringstrap: 
begin bij nabijheid, 
stap voor stap de trap op 

1
2

3
4

5

Slim investeren
Om een knelpunt op de weg op te lossen hoef je niet altijd te investeren in 
asfalt. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 km: een afstand 
waarop andere vervoersmiddelen mogelijk zijn. Ook rijdt op de stedelijke 
ringweg voornamelijk lokaal verkeer. Iedere lokale automobilist die een 
andere keuze maakt, kan ruimte maken voor een weggebruiker die geen 
alternatief heeft. Het investeren in alternatieven kan dus de doorstroming 
en noodzakelijke capaciteit op de weg toereikend houden. En niet iedereen 
hoeft daarvoor zijn gedrag aan te passen: kleine wijzigingen in verkeersin
tensiteit hebben al een groot effect. Ongeveer twee tot vijf procent minder 
verkeer betekent al veel minder congestie, zo niet het einde daarvan.

De fiets is op de korte afstand en in stedelijke omgevingen een goed en 
vaak sneller alternatief voor de auto. Fietsen is bovendien schoon en ge
zond. Met investeringen voor meer fietsverkeer en voor de iets langere 
afstand (elektrisch) openbaar vervoer, bereik je dus meerdere (kabinets)
doelen: betere doorstroming ten behoeve van economische concurrentie
kracht én minder CO2uitstoot voor Parijs.  

Begin met nabijheid
Om deze inzichten in de praktijk te kunnen toepassen presenteert het CRa 
de ‘trap van infra en stad’. Een methode om inzicht te geven in het brede 
scala aan investeringsmogelijkheden om een knelpunt op te lossen. Daar
bij geldt dat bereikbaarheid een middel is om maatschappelijke doelen te 
bereiken: een sterke economie, kans op werk voor iedereen, gezonde en 
veilige leefomgeving, enzovoort. Zet een investering in het hoofdwegen
net pas in als laatste redmiddel. Zo voorkom je symptoombestrijding en 
ineffectieve besteding van publieke middelen. 

Drukte op de ringwegen en de nadelige gevolgen daarvan in het 
 omliggende stedelijk gebied los je niet op met aanpassingen aan de ring 
zelf. Het probleem zit meestal op de aanvoerende wegen en het daarmee 
verbonden bouwbeleid. Vertrekkende werkgelegenheid in de regio kan 
bijvoorbeeld de druk op de ring opvoeren, omdat mensen dan meer afhan
kelijk worden van werk in de (binnen)stad. Ook disbalans in woningbouw 
kan deze druk vergroten.

Het palet aan oplossingen is breder dan infrastructurele maatregelen. De 
weg is niet het probleem en ook niet de oplossing. Problemen en oplos
singen liggen ergens in het krachtenveld tussen wonen, werk, scholing en 
mobiliteit en de bijbehorende prikkels om keuzes daarin te maken.  

De fiets is op de 
korte afstand 
en in stedelijke 
omgevingen een 
goed en vaak sneller 
alternatief voor de 
auto. 

Zie ook les 2: Vermijd 
 symptoombestrijding

De investeringstrap biedt een handvat bij het 
 nemen van  beslissingen om de bereikbaarheid te 
verbeteren. De start is altijd met een knelpunt in 
bereikbaarheid. Wat te doen als je een knelpunt 
hebt of verwacht? 
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5 Als trede 5 blijft dan over 
investeren in het hoofd
wegen net als oplossing 
voor een knelpunt. Maar 
die uitbreiding komt pas 
in beeld na trede 1 t/m 4.

Pas als blijkt dat voor hoogwaardig OV te wei
nig draagvlak is, kun je als trede 4 investeren 
in het lokale wegennetwerk. Daarbij hoort in 
eerste instantie het investeren in parkeerop
lossingen bij bestemmingen, bijvoorbeeld 
parkeren op afstand in combinatie met OV of 
fiets voor een snelle  deurtot deurverbinding. 

Trede 3: heb je nog oplossingen nodig voor afstanden die niet 
meer te fietsen zijn, investeer dan in hoogwaardig OV. Zorg dat 
mensen die niet makkelijk voor de fiets kunnen kiezen, gebruik 
kunnen maken van snelle OVverbindingen. Een goed voorbeeld 
is de Randstadrail die woongebieden in het tussengebied tussen 
Delft en Rotterdam verbindt met werkgebieden in de stad. 

Als je stap 1 hebt geoptimaliseerd, ga dan kijken naar de fietsinfrastructuur. Dit is 
de tweede trede. Zorg dat voor de iets langere afstand de fiets de aantrekkelijkste 
keuze is. Dit valt in het ruimtelijke en verkeerskundige domein, bijvoorbeeld door 
veilige, snelle en aantrekkelijke fietsroutes te maken, maar ook  financiële prikkels 
kunnen hierin een rol spelen. Zo stimuleer je gezonde en duurzame  mobiliteit. 

Begin op trede 1: de bereikbaarheid vergroten door nabijheid te  creëren. Voorkom mobiliteit!  
Dit valt in het ruimtelijke domein: zorg dat werken en  wonen zo min mogelijk  mobiliteit 
 opleveren. Dat betekent investeren in nabijheid en verblijfskwaliteit, die het mogelijk maken 
om lopend je  bestemming te bereiken. Ook slim ruimtelijk beleid over woon en werklocaties is 
 onmisbaar: zorg bijvoorbeeld dat het aantrekkelijk wordt voor bedrijven om zich in de nabijheid 
van  groeikernen te  vestigen.  

1
2

3
4

5
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Belastinggeld proportioneel besteden
Het belangrijkste inzicht dat volgt uit de trap is dat uiteenlopende inves
teringen kunnen bijdragen aan bereikbaarheid en reistijdverkorting in 
stedelijke regio’s. Dit is een radicaal andere kijk op mobiliteitsinvesterin
gen dan de huidige opvatting. Rijkswaterstaat zou op deze manier bijvoor
beeld een investering in de fiets kunnen onderbouwen als investering in 
de doorstroming op de ringweg. Ook zou ruimtelijk vestigingsbeleid van 
gemeentes de druk op bepaalde rijkswegen kunnen ontlasten. Op deze 
manier kunnen infra en stad gezamenlijk met een gemengd instrumen
tenpalet werken aan betere bereikbaarheid, een aantrekkelijke stad en 
schonere mobiliteit. Zo wordt belastinggeld ook nog eens proportioneel 
besteed, ingrepen aan het rijkswegennet zijn immers vaak het duurst 
terwijl niet altijd de grootste groep mensen daarvan profiteert.

Een kanttekening hierbij is dat deze manier van denken nog in de kinder
schoenen staat. Er zijn nog weinig goede voorbeelden waar uiteindelijk 
een investering in fiets of OV of een wijziging in ruimtelijk beleid als 
oplossing voor een mobiliteitsknelpunt is ingezet en meetbaar effect 
heeft gehad. Daarom pleiten we voor het in beeld brengen van de bredere 
effecten van mobiliteitsinvesteringen. Een verbreding van een weg heeft 
misschien economische voordelen, maar heeft ook een negatief effect op 
CO2uitstoot. En de investering draagt niet bij aan het creëren van alter
natieve vervoerskeuzes, in het bijzonder voor mensen die niet willen of 
kunnen autorijden. Als deze effecten eerlijk meegewogen worden, komen 
we wellicht tot andere investeringen.

Zie ook les 2: Vermijd 
 symptoombestrijding

Fietsverbindingen en netwerken  
in Rotterdam
Op basis van studie naar doorgaande 
routes zijn zes kansrijke plekken langs 
de A20 geidentificeerd die prioriteit 
verdienen (Gemeente Rotterdam, 2018).

Legenda

Hoekenrodeplein Amsterdam  
Bijlmer Arena
Het concentreren en mengen van 
 functies op multimodaal ontsloten 
plekken. Verblijfskwaliteit gaat  
daarbij boven bereikbaarheid  
(Karres+Brands, 2014).

Bestaand fietsnetwerk

Hollandse Banen fietsnetwerk
Landschapstafel

Landschapspark Zuidvleugel
Provincie/exploitatie Schieveen

Programma Rotte
Nieuwe (brug)verbindingen

Dwarsverbindingen A20
Barrierewerking A20 - samenwerking

Oost-West Backbone
Zoekgebied gemeente Rotterdam

Ontbrekende schakels Recreatief Fietsen

zoekgebied ontbrekende schakels

Metropolitaan fietsnetwerk
MIRT/Regio
ontbrekende schakels

Het is noodzakelijk 
om bredere effecten 
van mobiliteits
investeringen in beel 
te brengen.
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fossiele brandstof auto’s

zelfrijdende, gedeelde elektrische auto’s

elektrische auto’s

Ga er niet vanuit dat 
technologische ontwikkeling 
van voertuigen overlast van 
de ringweg significant zal 
verminderen. 

Investeren in mobility as a 
service en gedeelde mobiliteit 
biedt wel degelijk kansen 
voor de Ring en omgeving, 
maar juich niet te vroeg.

Smart mobility zal niet alle 
problemen rond de ringweg 
oplossen.
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De voorgaande lessen trokken we uit ervaringen, uit voorbeelden en uit de 
inhoudelijke sessies. Rekening houden met toekomstige mogelijkheden 
hoort ook bij de omgang met de ringweg en de zone eromheen. De tech
nologische vooruitgang op het gebied van mobiliteit belooft veel. Maar de 
drukte op de ringweg zal er niet direct door afnemen. 

Technologie is niet altijd het antwoord
Er is veel onzekerheid over het tempo waarin technologische ontwikke
lingen in de autoindustrie zich voltrekken en in hoeverre deze ontwik
kelingen ook breed hun weg vinden richting de consument. Dan nog gaat 
er veel tijd overheen, voordat het hele wagenpark is vernieuwd. De lucht
kwaliteit rondom de wegen kan verbeteren door een elektrisch wagen
park, maar over hoeveel verbetering is nog geen eenduidige voorspelling. 
 Fijnstof van de banden blijft oorzaak nummer één voor lage luchtkwaliteit. 
Voor geluid geldt dat bij hogere snelheid het bandenlawaai maatgevend is 
en niet het motorgeluid, waardoor de winst van stillere elektrische auto’s 
bij snelwegen miniem is. Stiller asfalt kan helpen, maar is vooralsnog een 
vrij kostbare oplossing. Deze ontwikkelingen maken dat de milieuruim
te van de A10 in de komende decennia een punt van aandacht en een 
 ontwerpopgave blijft.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/positieve-effecten-elektrische-auto-op-luchtkwaliteit-overschat~b76420f4/

Daarnaast is het de vraag of smart mobility ontwikkelingen zoals truck 
platooning of zelfrijdende auto’s een uitkomst zullen bieden. De kans is 
groot dat door de belofte van zelfrijdend vervoer de auto nog aantrekkelij
ker wordt ten opzichte van het openbaar vervoer en daarmee een groei van 
mobiliteit met zich mee brengt met alle gevolgen van dien. Hierin speelt 
de ontwikkeling van mobility as a service – het slim digitaal aan elkaar kop
pelen van mobiliteitsopties – een rol. In het buitenland zien we dat een 
goed taxiaanbod meer automobiliteit genereert, de stad drukker maakt 
en daarmee fietsen en lopen minder aantrekkelijk.

De milieuruimte 
van de ringweg 
blijft in de komende 
decennia een punt 
van aandacht en een 
ontwerpopgave.

Fossiele brandstof auto's
File

Elektrische auto's
File

Zelfrijdende, gedeelde,  
elektrische auto's
File

Auto evolutie
Zoek de verschillen

Zie ook les 6: Investeer in 
plaatswaarde

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/10/hoe-uber-san-francisco-nog-drukker-maakt-a1591745

Laat techniek vóór je werken
Voorzichtigheid en scherpe prioritering van maatschappelijke doelen is 
dus gewenst. Waar wil je technologie voor inzetten? Wat het College van 
Rijksadviseurs betreft is de grootste winst te behalen in het aantrekkelij
ker maken van de openbare ruimte in plaats van het aantrekkelijker maken 
van de snelweg. De Ringzone bevat nu veel parkeermogelijkheden, mede 
om als overstapplek te functioneren. Zelfrijdende techniek kan helpen 
om compacter te parkeren en innovatie in deelmobiliteit vermindert de 
ruimte vraag van voertuigen. Zo kan parkeren efficiënter en ruimte geven 
aan stedelijke functies die de plaatswaarde van de snelweg verhogen. 

Ook is het voorstelbaar om in te spelen op de trend dat het autogebruik 
onder Amsterdammers relatief laag is en afneemt. Veel Amsterdammers 
gebruiken hun auto voor nietfrequente verplaatsingen naar buiten de 
stad, terwijl de auto in de stad wel kostbare openbare ruimte inneemt. 
Door mensen te stimuleren hun auto dichter bij de ring te parkeren door 
parkeren dáár aantrekkelijker te maken en in de stad minder aantrekke
lijk (door minder plekken of hogere tarieven) wordt kostbare openbare 
ruimte vrijgespeeld in wijken waar deze schaars is. Daar ligt een ontwer
popgave en een verkeersvraagstuk. Want meer parkeren aan de ring mag 
liever niet tot onevenwichtige ruimteclaims voor stilstaande auto’s, on
aantrekkelijke gebieden en minder goede verkeersafwikkeling op en rond 
de ring leiden. Smart mobility zou daar kunnen helpen om tot betere 
oplossingen te komen. 

1915
Lege straten

2018
Straten vol geparkeerde auto's

2040
Aantrekkelijke, groene straten zonder 
auto's?

Zet nieuwe technieken in om de  
verblijfskwaliteit te vergroten
In plaats van de bereikbaarheid
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aan een betere
relatie tussen infra
en stad

Dit essay gaat terug naar het moment dat 
de eerste zaadjes werden geplant om de 
gevolgen van enerzijds de  toenemende 
mobiliteit op de stad en anderzijds de 
effecten van een groeiende stad op 
 mobiliteit te agenderen. Dit bracht een 
beweging met zich mee waar belang-
hebbenden binnen stad en infrastructuur 
elkaar beter hebben leren kennen en kennis 
hebben opgebouwd. 

Hier in vogelvlucht de ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren, aan de hand van erva-
ringen van verschillende sleutelfiguren. In 
de zijlijn (oranje tekst) presenteren we een 
overzicht van de onderzoeken die de afge-
lopen vijf jaar zijn gepubliceerd. Tot slot 
sluiten we af met zes conclusies over hoe 
men samen kunnen blijven werken aan een 
betere stad en betere infra.

Geïnterviewde sleutelfiguren

Jos Arts 
Specialist in  milieu- en infra structuur-
planning, Rijkswaterstaat

Rients Dijkstra 
Stedenbouwkundige, PosadMaxwan

Ivo Frantzen 
Senior Beleidsadviseur Kennis en 
Kaders, Gemeente Amsterdam

Jessica Göetjes 
Voormalig procesmanager 
relatiemanagement, ProRail

Martin Guit 
Strategisch adviseur Mobiliteit, 
Gemeente Rotterdam

Robert Hijman 
Strategisch beleids medewerker / 
project-manager Programmalijn 
Netwerken, Ringen en de Stad, 
Ministerie I&W, 

Peter de Jong 
Beleidsadviseur Vastgoed, ProRail 

Marije ten Kate 
Hoofdplanoloog, Gemeente Rotterdam

Pieter Klomp 
Adjunct directeur Ruimte en 
Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Marc Nahar 
Voormalig planontwikkelaar, ProRail

Emile Revier 
Architect, PosadMaxwan

Gerard Snel 
Programmamanager bereikbaarheid 
Rotterdam, Ministerie I&W

Thomas Straatemeier 
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De voorgeschiedenis

Het doorgronden van de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimtelijke 
ordening is een rode draad in de agenda’s van opeenvolgende Colleges van 
Rijksadviseurs. Aan het einde van het Rijksadviseurschap van Ton Venhoe
ven verscheen in 2012 het boek De mobiele stad; over de wisselwerking van stad, 
spoor en snelweg. Het schetst de samenhang tussen ruimtelijke ordening en 
infrastructuur aan de hand van een groot aantal voorbeelden. 

Het begrip bereikbaarheid speelt hierbij een centrale rol. “Bereikbaarheid 
is meer dan alleen verplaatsingssnelheid tussen twee abstracte punten, 
het gaat vooral om het aantal en de kwaliteit van de voorzieningen die je 
binnen een bepaalde tijd kunt bereiken. Alleen door het vervoerssysteem 
en de locatie van bedrijven, winkels en voorzieningen op elkaar af te stem
men, kunnen mensen de vele dagelijkse activiteiten binnen redelijke tijd 
bereiken,” is de stelling van Rijksadviseur Ton Venhoeven.

Voor- of achterkant?
Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad van 2012 tot 2016, 
gaf een verdere twist aan het begrip bereikbaarheid. Volgens hem is be
reikbaarheid niet het doel, maar een middel. “Het is merkwaardig dat 
infrastructurele opgaven ten aanzien van ringwegen, nog altijd enkel 
worden ingegeven vanuit een mobiliteitsvraagstuk,” stelt Rients Dijkstra. 
“Een exemplarische observatie is dat de stadszijde door wegbeheerders 
wordt beschouwd als de achterkant van de geluidsschermen. Zou het niet 
zo moeten zijn dat de opgaven rondom infrastructuur in stedelijke gebie
den wordt ingegeven vanuit de ambities van een aantrekkelijke stad? Een 
benadering gericht op kwaliteit, waarbij de vraag over de betekenis van 
de snelweg niet louter en alleen wordt gesteld vanuit het perspectief van 
de infrabeheerder maar veel meer vanuit het perspectief van de stad. Wat 
maakt een gezonde stad en wat betekent dat voor de infra?”

Carte blanche
Direct in zijn eerste jaar als Rijksadviseur legde Rients de noodzaak op 
tafel van een dialoog tussen stad en infra bij de toenmalige DG van Rijks
waterstaat, Jan Hendrik Dronkers. Hij deed dit ingegeven vanuit eigen 
ervaring – de ontwikkeling van Leidsche Rijn aan de A2 – en vanuit de 
wetenschap dat dit thema steeds vaker een issue zou zijn in Nederlandse 
steden. De ambigue ‘grijze’ zone, veelal bestaande uit restfuncties als be
drijventerreinen of volkstuintjes, rondom de ringweg vroeg aandacht. Het 
momentum was volgens Rients nu daar omdat de bouwopgave, de aanleg 
van nieuwe infra, steeds minder prominent zou worden. 

In eerste instantie zag Rijkswaterstaat niet de noodzaak om dit onderwerp 
verder op te pakken. Rients gaf niet op. Om zijn verhaal kracht bij te zetten 
liet hij West 8 een inhoudelijke studie doen naar onder andere de prototy
pen snelwegen en de historische ontwikkeling daarvan. De studie zorgde 
voor een doorbraak. In het laatste gesprek dat Rients als Rijksadviseur had 
met Dronkers kreeg hij ‘carte blanche’. Het onderwerp – de verhouding 
tussen ringweg en stad – kwam op de agenda binnen Rijkswaterstaat. 

Tijs van den Boomen en   
Ton Venhoeven

Dit boek en het gelijknamige advies 
doen concrete aanbevelingen op het 
niveau van het netwerk, de corridor 
en de knoop. Het advies onderstreept 
het belang om de wisselwerking 
tussen infrastructuur en ruimtelijke 
ordening beter te doorgronden. 
Het ging vooral om de behoefte 
een grote verwevenheid tussen de 
verschillende modaliteiten te genere-
ren. Zo wordt de toenemende groei 
van mobiliteit opgevangen en blijft 
mobiliteit ook in de toekomst voor 
iedereen toegankelijk. De rol van 
knooppunten in het beter verweven 
van de verschillende netwerken is 
significant. 

Ten tijde van dit advies waren er in 
overheidsland verschillende ontwik-
kelingen die het mogelijk maakten 
om infrastructuur en ruimtelijke 
ordening met elkaar te verbinden. 
Het integreren van verkeer, ruimte 
en milieu in één ministerie (ministerie 
van Infrastructuur en Milieu), het ver-
anderen van het MIT (Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur en Transport) 
in het MIRT (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport) 
zijn voorbeelden. Maar er was meer 
nodig om initiatieven voor verdere 
integratie, zoals het Programma 
Hoogfrequent Spoor, te realiseren. 
Dit advies geeft daarvoor concrete 
handvatten.

2012 – 
De mobiele stad

De inhoud centraal
Direct na het fiat van Rijkswaterstaat om het onderwerp verder te 
 bespreken zette Rients Dijkstra zijn gedachten op papier in de publicatie 
‘Goed voor de infra, goed voor de stad’.

Het document werd gebruikt voor de communicatie binnen het Rijk, 
maar ook om verschillende gemeentes bewust te maken van de noodzaak 
van de dialoog en van hun rol daarin. Amsterdam en Rotterdam wilden 
het gesprek aangaan en een onderzoek starten rondom hun ringwegen. 
Een onderzoek waarbij de verschillende belanghebbenden, gemeente, 
 Rijkswaterstaat en Rijk, een rol zouden spelen. Een onderzoek los van poli
tieke belangen. Een onderzoek waarbij de inhoud centraal zou staan. 

Rients Dijkstra, Atelier Rijksbouw-
meester, Michel Heesen en West 8

De publicatie is een onderzoek naar 
de relatie tussen snelwegen en een 
gezonde leefomgeving. 

De uitbreiding en capaciteitsvergro-
ting van het netwerk is in een finale 
fase beland. Daarmee ontstaat de 
vraag hoe we straks omgaan met het 
bestaande netwerk: alleen nog be-
heer en onderhoud of ook een staps-
gewijze verbetering van het bestaan-
de bouwwerk. Het laatste prefereert. 
Het huidige wegennet is immers 
voor een belangrijk deel gebouwd 
volgens de eisen van een andere tijd. 
De uitdaging is de infrastructuur op 
zo’n manier renoveren dat de kwa-
liteit van de steden toeneemt. Het 
onderzoek maakt inzichtelijk welke 
prototypen snelwegen voorkomen 
in een stedelijke omgeving, wat de 
impact van deze prototypen is op 
bijvoorbeeld kosten, lucht- en ge-
luidskwaliteit, visuele impact en om-
gevingskwaliteit. Ook is een aanzet 
gedaan voor potentiële toekomstige 
renovatieopgaven. Daarbij gaat het 
vooral om de ‘doorwaadbaarheid’ van 
de ring waarbij de Nederlandse situ-
atie is vergeleken met de stedelijke 
ring in Barcelona. 

2013 – 
Naar een  gezonde 
 relatie  tussen stad 
en  snelweg

Waar stad en ring conflicteren
Schematische weergave van conflict-
gebieden stad en ring in Rotterdam en 
Amsterdam (Michel Heesen, 2016). 
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Michel Heesen in opdracht van het 
College van Rijksadviseurs

De publicatie ‘Goed voor de infra 
goed voor de stad’ is een beknopte 
uitgave die op kernachtige wijze de 
stroeve relatie tussen infra en stad 
agendeert: 

‘Op veel plekken is sprake van een 
stroeve relatie tussen stad en ring-
weg. Dit heeft het optimisme over 
het concept snelweg doen verdwij-
nen. De ring is lelijk, vies en lawaaiig. 
De standaard maatregel is het miti-
geren van het probleem met scher-
men. De snelweg werkt als barrière. 
Delen van de stad worden van elkaar 
gescheiden door een bundel infra-
structuur; er is een gebrek aan goede 
en kwalitatieve verbindingen tussen 
stadsdelen aan weerszijden van de 
ring. Bovendien beperkt die milieu-
zone van de ring de mogelijkheid tot 
het bouwen van woningen terwijl de 
vraag naar woningen in steden groot 
is. Juist in de omgeving van de ring, 
dichtbij het centrum is nog ruimte. 
De aanleiding voor aanpassingen 
aan snelwegen in NL is nu nog alleen 
capaciteit, niet kwaliteit. Een be-
nadering gericht op kwaliteit biedt 
kansen. De concurrentiekracht van 
onze steden is ervan afhankelijk.”

2016 – 
Goed voor de infra, 
goed voor de stad  

Amsterdam, A10 West
ter hoogte van S105

Jos Arts en Tertius Hanekamp

Rients stond niet stil nadat hij van 
Dronkers fiat had gekregen om het 
thema ringweg en stad te agenderen. 
Maar ook binnen Rijkswaterstaat 
gebeurde het nodige.

Jos Arts (hoogleraar Infrastructuur 
Planning aan de RUG en adviseur 
leefomgeving) schreef samen met 
Tertius Hanekamp een position paper 
met de titel ‘Transformatie Stedelijke 
Ringwegen’.

 “Rijkswaterstaat moet onder andere, 
wanneer het de stedelijke ringweg 
betreft, meedenken met steden om 
voorbij te komen aan symptoombe-
strijding,” aldus Jos Arts. Juist door 
de ontwikkelingen rondom de infra 
tegen het licht van de ambities van de 
stad te houden kan een interessante 
symbiose ontstaan. 

Dit position paper kwam in de zo-
mer van 2016 in het bestuur van 
Rijks waterstaat. De discussie in het 
bestuur leidde tot een breed besef 
dat de functie en de werking van het 
hoofdwegennet in stedelijke gebieden 
een heroverweging verdient. En men 
begreep ook dat deze discussie niet 
alleen binnen Rijkswaterstaat gevoerd 
moest worden, maar zeker ook binnen 
de gelederen van het moederschip 
(ministerie van IenW, toen nog IenM). 
Een terechte observatie. Jos Arts gaf 
het bestuur mee dat het nú de tijd was 
dat de inhoud van het position paper 
op verschillende niveaus moest gaan 
landen: bij de adviseurs op de werk-
vloer, de directeuren en het beleid.

2016 – 
Transfor matie 
stedelijke ringwegen
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Aan de slag

Na veel lobbywerk zou het dan eindelijk gaan gebeuren. Om de tafel in 
Amsterdam en Rotterdam, mét de partijen waar het om draait. Rients 
zelf was echter, bij aanvang van de gesprekken, al bijna Rijksadviseur af. 
Zijn opvolger Daan Zandbelt zette de missie voort. Hij ging aan de slag 
om het gesprek tussen de stad, Rijkswaterstaat en het ministerie over de 
stedelijke snelweg in concrete casussen in Amsterdam en Rotterdam te 
gaan voeren.

Automatische piloot
Bij de start van de eerste gezamenlijke workshop in Amsterdam met Rijks
waterstaat, gemeente en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Mili
eu) werd de aanleiding voor ruimtelijk denken over de Ringweg als volgt 
verwoord: “Op veel plekken hebben de stad en de ringweg elkaar in een 
houdgreep. De stad vraagt om woningen dicht bij voorzieningen, terwijl 
de milieuzone van de ring de mogelijkheden hiertoe beperkt. De concur
rentiekracht van de metropool is gebaat bij zowel bereikbaarheid als een 
aantrekkelijke leefomgeving. Echter doorgaan op de huidige weg, waarbij 
de stad en de ring gescheiden van elkaar worden beschouwd, zal niet de 
benodigde kwaliteit opleveren.” 

Deze houding van zowel gemeente als Rijk noemen we ook wel de ‘auto
matische piloot’. Binnen de bestaande kaders van de eigen organisatie 
wordt er van alles aangedaan om symptomen te bestrijden en daarmee 
schade te beperken. Men waagt niet de sprong om gezamenlijk nieuwe 
oplossingen te verkennen.  

Toekomstbeeld voor de A10 West
Beeld uit de studie 'De Hub: een 
 multifunctionele knoop in het stedelijk 
netwerk' voor Amsterdam Lelylaan, 
 onderdeel van BNA Onderzoek Snel-
weg x Stad (UNStudio, Goudappel 
Coffeng, 2getthere en GeoPhy, 2016). 

Op veel plekken 
hebben de stad en 
de ringweg elkaar in 
een houdgreep. De 
concurrentiekracht 
van de metropool 
is gebaat bij zowel 
bereikbaarheid als 
een aantrekkelijke 
leefomgeving. 
Echter doorgaan 
op de huidige weg, 
waarbij de stad en 
de ring gescheiden 
van elkaar worden 
beschouwd, zal 
niet de benodigde 
kwaliteit opleveren. 

BNA Onderzoek

Parallel aan de totstandkoming van 
de publicatie ‘Goed voor de infra 
goed voor de stad’ liep de studie van 
de BNA over Stad en Snelweg. Multi-
disciplinaire ontwerpteams werkten 
onder leiding van een architect aan 
de toekomst van de ringwegen. Voor 
deze studie waren locaties in Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht gese-
lecteerd. De verschillende ontwerp-
teams onderzochten de ‘ontwerptaal’ 
van de tendensen en consequenties 
van technologische ontwikkelingen 
(automatische en elektrische voer-
tuigen) in relatie tot voorgenomen en 
bestaande plannen op het gebied van 
mobiliteit, infrastructuur en leefom-
geving. Wat zijn mogelijke kansen, 
ideeën en visies voor de ringwegen, 
de aantakking en wisselwerking met 
het stadsnetwerk en voor de nabij 
gelegen (bebouwde of onbebouwde) 
ruimte? Welke programma’s kunnen 
aan de veranderende manieren van 
vervoer worden gekoppeld? Welke 
stedelijke functies gedijen rond een 
snelweg en kunnen ook zorgen voor 
de juiste verdienmodellen? Kan de 
kleinschaligheid van de Nederland-
se stad (een domein van fietsers en 
voetgangers) in relatie tot de groot-
schaligheid van de snelweg tot nieu-
we ideeën leiden?

2016 –  
Snelweg x Stad 

Beide handen aan het stuur
In de trajecten in Amsterdam en Rotterdam hebben de betrokkenen de 
stoute schoenen aangetrokken en zijn op zoek gegaan naar een mooiere 
toekomst voor de ringwegzones in onze steden. Waar de ringwegzone 
van de 20e eeuw zich kenmerkt door een eenvormig programma van 
functies met lagere milieunormen, heeft de snelwegzone van de 21e 
eeuw de  potentie om juist een hybride, uiterst goed verbonden woon en 
 werkomgeving te huisvesten. 

Wat is ervoor nodig om de ‘automatische piloot’ los te laten? Een 
 eenduidige opzet. Het College van Rijksadviseurs schreef de volgende 
ingrediënten voor om van koers te kunnen veranderen: 

1.  Ruimtelijke ontwerp voedt het gesprek en wordt vanaf het begin 
ingezet om de verkeerskundige en ruimtelijke opgaven integraal 
te beschouwen. 

2. De inhoud is leidend, er zijn geen vooringenomen standpunten.  
3.  Mensen aan tafel zijn inhoudelijk experts met een stevige positie 

in hun organisatie. 
4.  De gespreksleider is onafhankelijk, waardoor de deelnemers 

 vrijuit kunnen spreken.  
5. De opzet van het gesprek is kleinschalig en relatief intiem. 
6.  Er is geen vooropgezette agenda en er is ruimte om verschil in 

inzicht(en) en dilemma’s met elkaar te delen.

De opzet om met inhoudelijke experts gewoon te beginnen met praten 
zou waardevol blijken, evenals het bouwen aan een netwerk. De betrokke
nen realiseren zich dat achteraf pas goed. Zo vertelt Marc Nahar (ProRail) 
dat er doorgaans nog te vaak door verschillende mensen aan dezelfde 
opgave wordt gewerkt zonder dat met dat van elkaar weet, ook binnen de
zelfde organisatie. Volgens Bert Vos (Gemeente Schiedam) zorgt de dialoog 
ervoor dat er een gezamenlijk verhaal ontstaat met opgaven die je samen 
wil oppakken. Robert Hijman (Ministerie I&W) roemt de kracht van de ver
beelding. Die legt de verbinding tussen verschillende overheidslagen. Het 
beeld doorsnijdt schaalniveaus en rijgt onderwerpen en actualiteiten aan 
elkaar tot dat gezamenlijke verhaal. Martin Guit (Gemeente Rotterdam) 
onderstreept dat dankzij deze opzet een beweging in gang is gezet waarvan 
binnen vijf jaar iets verzilverd kan worden. 
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De eerste akte

De gesprekken gingen van start. Eerst in Amsterdam, later ook in 
Rotterdam. Het begin was wat aarzelend. 

Een onwennig begin in Amsterdam
Amsterdam vroeg zich in het achterhoofd toch nog af wat dit traject nu 
zou gaan opleveren. Draait dit onderzoek om het perspectief van de stad of 
om het perspectief van het netwerk? En men had ook niet helemaal helder 
hoe men aan tafel moest zitten. Ivo Frantzen signaleerde een gevoel van 
onzekerheid over wat wél en niet gezegd kon worden. “Kan wat ik aan deze 
tafel zeg over de inhoud later tegen me gebruikt worden?”

Rijkswaterstaat, bij monde van Erik Verroen, herkent deze ambiguïteit 
wel. “Het was een onwennig begin.” Dit kwam ook door de vele trajecten 
en onderzoeken die naast elkaar liepen. In Amsterdam was daar bijvoor
beeld het traject ‘Ruimte voor de Stad’, tegelijkertijd liepen er verscheide
ne MIRTverkenningen rond de verschillende toeleiders naar de A10 (de A1, 
A7 en A9). Bij het ministerie waren de kwartiermakers van de zogeheten 
bereikbaarheidsprogramma’s besteld om orde te scheppen in de veelheid 
van onderzoeken, visies en andere trajecten. Deze kwartiermakers waren 
dus al snel in beeld als mogelijke geadresseerden ten aanzien van de resul
taten van de gesprekken tussen infra en stad. 

Amsterdam

In Amsterdam stonden de gesprekken 
in het teken van de groei van de stad, 
Extra woningen dichtbij de stedelijke 
voorzieningen worden gepland in de 
zone rond de A10 (de Ringzone), wat 
vragen opwerpt over mobiliteit en 
leefbaarheid. Om zowel de stad als 
de infrastructuur goed te laten func-
tioneren, moet is in detail gekeken 
naar ruimte en mobiliteit op de ver-
schillende stukken van de stedelijke 
ringweg A10. 

In Amsterdam blijkt het snelwegnet-
werk rond de stad zeer divers te zijn, 
zowel ruimtelijk als verkeerskundig. 
Met de realisatie van de A5 in 2008 
is de 'buitenring' ontstaan (A10 
Noord-A1-A9-A5). Dit geeft naast een 
robuuster netwerk ook ruimte voor 
differentiatie binnen dit netwerk. Met 
het Zuidasdok is voor één segment, 
de A10 Zuid, een investering gedaan 
om stadsontwikkeling en infrastruc-
turele ontwikkeling te verbeteren. 
Voor de andere wegdelen (A10 West, 
Oost, en 'pootjes' A4 en A2) zijn an-
dere oplossingen nodig, waarbij de 
samenhang met andere modalitei-
ten, de stad en haar bouwplannen 
 cruciaal is. 

De inhoud was leidend in dit traject. 
De afzonderlijke sessies hadden geen 
vooropgezette agenda. De dialoog 
tussen de verschillende deelnemers 
leverde uiteindelijk de kwesties op 
die de agenda voor nader onderzoek 
bepaalden.

Zes ruimtelijke denkrichtingen
Een zo breed mogelijk spectrum aan 
eventuele toekomstbeelden voor de 
A10 is onderzocht. Uiteindelijk resul-
teerde deze zoektocht in zes verschil-
lende denkrichtingen (Posad, 2016). 

2016 – 
Zes A10 
denkrichtingen

Posad Spatial Strategies 

In dit traject heeft Posad op basis van 
de gesprekken met de gemeente Am-
sterdam en Rijkswaterstaat over de 
betekenis van de ring A10 zes ruim-
telijke denkrichtingen ontwikkeld. 
Deze denkrichtingen doen uitspraken 
over de type verschijning en functie 
van een stedelijke ringweg.  De zes 
typen zijn: onzichtbare ring, groene 
energiering, buitenring en stadsbou-
levard, stadsstraten krijgen voorrang, 
overstapmachine ring, de ring als 
bestemming. Een belangrijke con-
clusie uit dit traject is dat de ring niet 
kan worden benaderd als een unifor-
me lijn waar één type inpassing de 
overhand heeft. De inpassing van de 
verschillende onderdelen van de ring 
vraagt om maatwerk. Dit heeft alles 
te maken met het type verkeer (door-
gaand verkeer, stedelijk verkeer) en 
de karakteristieken van de stad.

de rol van de Amsterdamse Ringweg voor 
de ontwikkeling van de stad

November 2016

Amsterdam, A10 Oost
ter hoogte van S111

Onzichtbare ring

Groene ring

Buitenring en stadsboulevard

Stadstraten gaan voor

OverstapmachineRing als bestemming
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2016 – 
A10 als  stedelijke én 
 doorgaande ring

Goudappel Coffeng en Posad  
spatial strategies

Posad heeft vanuit een ruimtelijke 
invalshoek gekeken naar de beteke-
nis van de ring en zes denkrichtingen 
geschetst. Goudappel Coffeng heeft 
daar een verkeerskundig perspectief 
naast gezet, met vier scenario’s. Als 
het verkeer vooral groeit vanuit de 
regio, maar minder vanuit de stad 
dan krijgt de ring meer een functie 
voor doorgaand verkeer (buitenring). 
Als beide groeien is er noodzaak voor 
een binnenring met voldoende capa-
citeit voor de stad en een buitenring 
voor doorgaand verkeer (dubbele 
ring). Als beide niet hard groeien 
is er wellicht weinig verkeerskun-
dige noodzaak iets te veranderen 
(gemengde ring). Als de stad alleen 
groeit krijgt met name het westelijk 
en zuidelijk deel een meer stedelijke 
functie (stedelijke ring).

Bij elk perspectief hoort  een andere 
mix van maatregelen. Het betreft hier 
een keur aan keuzes voor wat betreft 
de verbindingen met openbaar ver-
voer en fiets tussen Amsterdam en de 
omgeving. Mobiliteitsmanagement 
in de stad richt zich vooral op minder 
parkeerplekken, reduceren van auto-
capaciteit en stimuleren van autode-
len. Op regionale schaal is beprijzen 
een erg effectieve strategie. Met 
behulp van dynamisch verkeersma-
nagement kan, afhankelijk van welk 
verkeer prioriteit moet krijgen, op 
een slimme manier gestuurd worden.

Deze scenario’s zijn gebaseerd op 
het functioneren van het netwerk 
op stedelijk regionale schaal; het 
macroniveau. De vier scenario’s 
betekenen ook iets voor de inrichting 
van de A10 (mesoniveau). De sterke 
verdichting van de stad en de wens 

Verkeerskundige onderbouwing
Onder leiding van Posad en Goudappel Coffeng in Amsterdam en Maxwan 
in Rotterdam hebben in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 ver
schillende sessies plaatsgevonden. Deze inhoudelijke insteek bleek goud. 
Het wantrouwen verdween en het besef dat men hier op basis van de in
houd vrij kon denken los van een politieke kleur of context was erg vrucht
baar. Interessante nieuwe oplossingen kwamen naar boven. Hierbij werd 
het ruimtelijk verhaal onderstreept met cijfers vanuit de verkeerskunde. 
Zowel Emile Revier (architect, Posad) als Rients Dijkstra (stedenbouwkun
dige, Maxwan) benoemden de observatie dat de ring geen uniforme lijn is 
als een van de grote inzichten van deze eerste sessies. “Afhankelijk van de 
omgeving zien we dat delen van de ring anders functioneren en dat unieke 
opgaven ontstaan daar waar stad en snelweg elkaar in de weg zitten. In 
Amsterdam zien we dat de A10 West een overwegend lokale functie heeft. 
Noord en Oost daarentegen hebben een bovenregionaal karakter.”

Afb. linkerpagina 
Vier verkeerskundige denkrichtingen 
Het toekomstig gebruik van de ring 
hangt af van hoe de stad en de regio 
de verkeerskundige verschillende 
instrumenten inzetten. Hier komen 
vier denkbare ontwikkelingsrichtingen 
uit naar voren die ook iets betekenen 
voor hoe de ring er uitziet (Goudappel 
 Coffeng, 2017).

Afb. rechterpagina
Twee verkeerskundige ringtypen
Twee manieren om de relatie tussen 
weg en stad te definieren: een stedelij-
ke ring (stad en weg zijn verweven en in 
contact met elkaar) en de doorgaande 
ring (stad en weg zijn gescheiden). Dit 
is twee keer een uitwerking van hoe 
deze twee opties eruit zouden kun-
nen zien op de A10 Oost (Goudappel 
 Coffeng, 2016).

de binnenstad autoluwer te maken 
betekent dat meer stedelijk verkeer 
gebruik gaat maken van de ring en je 
daar wel voldoende capaciteit nodig 
hebt. Maar de vorm die de capaciteit 
kan hebben in relatie tot de ruimte-
lijke ambities verdient verder onder-
zoek. Twee denkrichtingen strijden 
om voorrang. Aan de ene kant een 
sterke nadruk op scheiding tussen 
stad en infra en ruim baan voor 
doorgaand verkeer. Aan de andere 
kant juist meer integratie tussen stad 
en  snelweg en meer ruimte voor 
 stedelijk verkeer.

Uiteindelijk heeft de doorgaande of 
stedelijke ring ook een effect op het 
ontwerp voor de weg (microniveau).

De functie van de weg in relatie tot 
de omgeving bepaalt onder andere 
wat de ontwerpsnelheid is en hoe 
het wegprofiel er uitziet. Bij elk per-
spectief hoort  een andere mix van 
maatregelen. Het betreft hier een 
keur aan keuzes voor wat betreft de 
verbindingen met openbaar vervoer 
en fiets tussen Amsterdam en de om-
geving. Mobiliteitsmanagement in de 
stad richt zich vooral op minder par-
keerplekken, reduceren van autoca-
paciteit en stimuleren van autodelen. 
Op regionale schaal is beprijzen een 
erg effectieve strategie. Met behulp 
van dynamisch verkeersmanagement 
kan, afhankelijk van welk verkeer 
prioriteit moet krijgen, op een slimme 
manier gestuurd worden.

D
oorgaande ring

Stedelijke ring

Niemand wil de ring wegpoetsen
Deze verschillen zorgen ervoor dat er differentiatie binnen het net
werk mogelijk is. Dat gebeurt nu al, op de A10 West geldt een maximum 
 snelheid van 80 km per uur. Maar dit differentiëren zou wellicht ook 
 bewuster en doelmatiger kunnen door de A10 op bepaalde plaatsen ook 
te ontwerpen op 80 km per uur, waardoor er meer ruimte ontstaat voor 
 zorgvuldigere inpassing. 

Deze realisatie was voor velen nieuw en biedt perspectief. In het college 
van Amsterdam gingen aanvankelijk geluiden op dat de ring onder de 
grond zou moeten. Volgens Pieter Klomp (directeur Ruimte en Duur
zaamheid, gemeente Amsterdam) is dat idee nu helemaal verdwenen, 
onder andere door dit inzicht. “De ring hoeft niet rigoureus te worden 
weggepoetst. De ring is onderdeel van de stad.” Ook voor de infra levert 
een snelheidsverlaging voordelen op. Een lagere snelheid zorgt voor een 
betere doorstroming, zeker voor wat betreft de verkeersintensiteiten die je 
dagelijks ziet op de A10. Een betere doorstroming impliceert eveneens een 
grotere betrouwbaarheid ten aanzien van het gebruik van de infra.

D
ubb

ele ring

G
em

engde ring
Stedelijke ring
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uitenring
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We moeten blij zijn 
dat de ring er ligt, 
de ring doet ook 
veel goed voor de 
stad. We moeten 
uiteindelijk op zoek 
naar de multimodale 
invulling van de ring.
Martin Guit 
Gemeente Rotterdam

Rotterdam

In Rotterdam heeft het gesprek zich 
geconcentreerd op de A13 en A20 
zone. Deze brede zone functioneert 
onvoldoende en vooral de verbin-
dingen tussen de woongebieden 
buiten de Ruit en het Stadscentrum, 
zijn sociaal onveilig, onvoldoende 
aangesloten op het lokaal netwerk 
en soms helemaal afwezig. Ook de 
‘onderliggende’ routes zijn veelal 
onlogisch, hebben ontbrekende scha-
kels en lopen door onaantrekkelijk en 
rommelig gebied, restgebieden tussen 
infra. Deze restgebieden zijn tijdens 
dit traject ook wel geadresseerd als 
de ‘grey zone’. Daarnaast zijn de A13 
en de A20 te veel een barrière tussen 
wijken die tot één stad behoren. Beide 
wegen zijn en blijven drukbezet. Voor 
veel van dat verkeer is de fiets het 
alternatief als er een goed fietsnet-
werk zou zijn. 

2017 – 
Fietsverbindingen 
A20-zone

Maxwan

Uit de inventariserende gesprekken 
tussen Rijkswaterstaat en de ge-
meente Rotterdam onder leiding van 
Maxwan is een pakket van maatrege-
len komen bovendrijven. Door stevig 
in te zetten op een aantal lange ste-
delijke routes dwars op de ring (vaak 
voor de fiets, maar ook voor de auto 
en de voetganger), gekoppeld aan 
ontwikkelkansen zal het gebied leef-
baar en beter bereikbaar worden.

Afb. boven
Drie ruimtelijke problemen
De A20-zone is een rommelzone van 
snelwegprogramme met lage kwaliteit 
openbare ruimte, de kruisingen met de 
snelweg zijn onveilig en onaantrekkelijk 
en er is een gebrek aan waardevolle 
verbindingen tussen noord en zuid 
(Maxwan, 2017). 

Afb. onder
Zes kansrijke fietsverbindingen
De ruimtelijke problematiek laat de 
noodzaak zien om de zone langs de 
snelweg en de verbindingen hier door-
heen te verbeteren. Het verbeteren van 
de verbindingen richt zich op het op-
heffen van de barrièrevorming door de 
snelweg en haar omgeving. In de ana-
lyse zijn alle verbindingen kruisend met 
de snelweg onderzocht en beoordeeld 
op hun kwaliteit. Daarnaast zijn de mo-
gelijkheden verkend om verbindingen 
toe te voegen op plekken waar deze op 
dit moment ontbreken. De kaart laat de 
zes verbindingen (R01-R06) zien die het 
meest waardevol geacht worden om 
te verbeteren. Hierin zijn ook de drie 
Schiedamse routes (S01-S03) te zien 
die, als onderdeel van het programma 
Slimme en Gezonde Stad (2016), op 
soortgelijke manier verbeterd zullen 
worden (Maxwan, 2017).

Akkefietjes als aanleiding in Rotterdam

In Rotterdam was men minder afwachtend en vooral nieuwsgierig. Men 
had in het recente verleden een aantal ‘akkefietjes’ meegemaakt. Zo was 
er door Rijkswaterstaat ter hoogte van de Noorderkanaalweg en de on
derbroken Hofpleinlijn een aantal geluidsschermen neergezet waarvoor 
bomen waren gerooid. De gemeente Rotterdam was hierdoor overvallen 
en was graag eerder bij de plannen betrokken geweest zodat men daar op 
had kunnen anticiperen met de stadsvisie ten aanzien van dit gebied. Deze 
‘clash’ was het voorbeeld van de pijn die gevoeld kan worden als stad en 
infrabeheerder niet met elkaar praten. Dat moest in de toekomst anders.

Genoeg aanleiding dus om ook in Rotterdam te starten met gesprekken 
tussen infra en stad. De ring is een onmisbaar onderdeel van de stad, 
onderstrepen Marije ten Kate en Martin Guit, beiden van de gemeente 
Rotterdam. “We moeten blij zijn dat de ring er ligt, de ring doet ook veel 
goed voor de stad. We moeten uiteindelijk op zoek naar de multimodale 
invulling van de ring.” Voor die invulling moeten alle stakeholders met 
elkaar overleggen. In Rotterdam ontstond daarom ook de wens om voor de 
volgende sessies ook ProRail en de gemeente Schiedam uit te nodigen. Het 
gesprek zou expliciet worden opgerekt naar de A20 zone van Kethelplein 
tot aan Terbregseplein waar zowel weg als spoor een dominante positie 
hebben. 
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De tweede akte

Het wordt tijd voor een nieuwe ronde sessies. Relevante stakeholders als 
ProRail, de gemeente Schiedam en het Rijk waren enthousiast om zich ook 
aan te sluiten bij deze inhoudelijke sessies. 

Een volwassener discussie
Het Rijk, (lees: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, toen nog 
verantwoordelijk voor klimaat en ruimte) is via een interactieve sessie met 
directeuren meegenomen in het onderwerp over de nauwe verwevenheid 
tussen stad en mobiliteit. Daarbij kwamen ook de eerste conclusies van 
de eerste sessies aan bod. Robert Hijman, voormalig kwartiermaker van 
het bereikbaarheidsprogramma Metropool regio Amsterdam dicht een 
belangrijke rol toe aan dit gesprek. Volgens hem heeft dat ervoor gezorgd 
dat er een veel volwassener discussie is ontstaan tussen verstedelijking en 
bereikbaarheid. Dit heeft de insteek richting het MIRT helpen bepalen. 

De nieuwe ronde sessies kenmerken zich door een praktischer insteek.  
Wat zijn kansrijke fietsverbindingen om de stad aan weerskanten van de 
 infrabundel met elkaar te verbinden? Wat is de betekenis van een door
gaande ring of een stedelijke ring? Wat is het effect van rigoureuze keuzes 
als het toepassen van een ander wegontwerp of het weghalen van afslagen?

Duoring rond Amsterdam
Het doorlopen traject was boeiend en succesvol. Verbindingen zijn gelegd 
en verschillende deelnemers moesten bekennen dat hardnekkige beelden 
over de ander onjuiste vooroordelen bleken te zijn. Pieter Klomp was de 
voorvechter van dit traject binnen de gemeente Amsterdam. “Het naast 
elkaar leggen van verschillende visies en het op zoek gaan naar de synergie 
daartussen is vruchtbaar. Gesprekken werden door de inhoud bepaald 
waarbij het probleem niet leidend was, maar juist de ambitie.” 

“Er ontstond een gezamenlijk inzicht,” aldus Robert Hijman (toen kwar
tiermaker MRA). “Het lampje ging branden. Nu moet het verhaal zijn werk 
doen en als een elastiekje heen en weer gaan van onder tot boven in de 
organisatie.” Aan Robert zal het niet liggen. Hij heeft de inzichten, en met 
name de visualisatie van verschillende scenario’s voor de ring, uit het tra
ject ook gebruikt om de ambtelijke top en de minister mee te nemen in het 
verhaal rondom de ringen, bij de start van het bereikbaarheidsprogramma 
Metropool Regio Amsterdam. Dit heeft er toe geleid dat besloten is de 
‘Ringen en de Stad’ een centrale plek binnen het programma te laten zijn. 
Met een veelzeggende kop in de Telegraaf tot gevolg – ‘Minister lanceert 
baanbrekend antifileplan – Duoring rond Amsterdam’.

2017 – 
Focus op A10 West

Goudappel Coffeng en Posad

Posad en Goudappel Coffeng heb-
ben voor de ring zowel ruimtelijke als 
verkeerskundige ideeën geschetst, 
die de basis vormen voor verdere 
uitwerking van de verschillende flan-
ken van de ring. Voor iedere flank, de 
vier kwadranten van de A10 (Noord, 
Oost, Zuid en West), is globaal de 
keuzerichting verkend voor ofwel 
een stedelijke ring - lokale functie is 
dominant, kleiner verschil met onder-
liggend wegennet, met behoud van 
capaciteit - ofwel een doorgaande 
ring - minder afslagen, nadruk op 
doorstroming en overstappunten de 
stad in met OV en fiets. 

Voor de A10 West zijn de consequen-
ties van de verschillende keuzerich-
tingen ruimtelijk uitgewerkt en ver-
keerskundig verkend. 

Het blijkt dat een forse mobili-
teitstransitie zelfs bij flinke verdich-
ting per saldo kan leiden tot een 
verlichting van de verkeersdruk op 
de A10. Onder andere door forse 
inzet op andere modaliteiten als OV, 
lopen en fietsen. Ook de inzet van het 
Mobility as a Service (MaaS) concept 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
Zowel het doorgaande als het lokale 
verkeer wordt bediend. Er zit po-
tentie in het ontwikkelen van goede 
multimodale knooppunten en op af-
stand parkeren voor zowel bewoners 
en bezoekers, waardoor de openbare 
ruimte in Nieuw- en Oud-West aan-
trekkelijker kan worden. 

Afb. boven
Mogelijke maximale ruimte voor 
 woningen in de Ringzone
Een gedachtenexperiment: op basis 
van blokmaat van het Barcelonese 
superblock, met een dichtheid van 
150 woningen per hectare passen er 
20.000 woningen rond de A10 West 
(Goudappel Coffeng en Posad, 2017). 

Afb. onder
Mogelijke mobiliteitsprofielen
Met het toevoegen van deze wonin-
gen hoort een mobiliteitsvraag. In een 
business as usual scenario levert dat 
65.000 extra autoritten per etmaal 
op. Echter, met een ambitieuze mobi-
teitsstrategie is zelfs een afname van 
het aantal autoritten nu mogelijk: van 
230.000 ritten voor de 100.000 wo-
ningen in Nieuw- en Oud-West nu naar 
196.000 autoritten per etmaal, mét 
20.000 woningen meer.

Oud-West: Reductie aantal autorit-
ten per huishouden per etmaal van 
1,75 naar circa 1,13. Te realiseren in 
drie  delen: 1/3 met 20% ambitieuzere 
parkeernorm, 1/3 parkeervraag: deel-
mobiliteit en 1/3 parkeervraag: op 
afstand.

Ringzone: Streven is circa 0,80 auto-
ritten per huishouden per etmaal. Te 
realiseren door nieuwe parkeernorm 
cf. Oud-West, 0% eigen parkeren bij 
 woning, 2/3 parkeervraag: deelmobili-
teit en 1/3 parkeervraag: op afstand. 

Nieuw-West: Reductie aantal auto-
ritten per huishouden per etmaal van 
3,25 naar circa 2,78. Te realiseren in 
drie delen: 2/3 met 15% ambitieu-
ze  parkeernorm, 1/6 parkeervraag: 
 deelmobiliteit en 1/6 parkeervraag:  
op afstand. (Goudappel Coffeng, 2017).

Gesprekken werden 
door de inhoud 
bepaald waarbij 
het probleem niet 
leidend was, maar 
juist de ambitie.
Pieter Klomp 
Gemeente Amsterdam
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2018 – 
Verkeersonderzoek 
op A10 West

Goudappel Coffeng 

Goudappel Coffeng heeft in dit ver-
keersonderzoek onderzocht wat de 
verkeerskundige impact is van min-
der afslagen op de A10 West of een 
ander wegontwerp op de regionale 
stedelijke bereikbaarheid. 

De hypothese was dat door het 
aanpassen van de ontwerpsnelheid 
naar 80 km per uur de A10 West 
meer een stedelijke hoofdweg wordt 
en daardoor minder impact heeft 
op de omgeving. Het afsluiten van 
aansluitingen werkt positief voor het 
doorgaande verkeer omdat er minder 
weefbewegingen nodig zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat er een 
duidelijk netwerkeffect optreedt 
wanneer de ontwerpsnelheid wordt 
teruggebracht naar 80 km/u. Het 
doorgaande verkeer zoekt alternatie-
ve routes. De doorstroming op de A10 
verbetert bij beide varianten. Bij het 
afsluiten van aansluitingen zien we 
een groot effect op het stedelijk net-
werk. Het verkeer zoekt zich een weg 
via het onderliggend wegennet naar 
een andere aansluiting op de A10. 
Er is ook enige ruimtewinst te boe-
ken door het doorvoeren van deze 
varianten. Omdat er nog voldoende 
alternatieve routes beschikbaar 
blijven voor het autoverkeer veran-
dert de modal split in beide gevallen 
niet veel. Een grotere verschuiving in 
de modal split is naar verwachting te 
bewerkstelligen in combinatie met 
andere maatregelen zoals verhoogde 
parkeertarieven. Wel is er in de wij-
ken rondom de afgesloten aansluitin-
gen op de A10 West een verminderd 
aantal ritten waar te nemen.

17

Voor het verkeersonderzoek naar de 
A10 West zijn drie scenario's gebruikt: 
A) aanpassing van wegprofiel naar 
80 km per uur ontwerprichtlijnen, B1) 
afsluiting van een afrit en B2) afsluiting 
van drie afritten. Deze afbeeldingen 
tonen de verkeerseffecten van de 
afsluiting van een afrit (boven) en aan-
passing van het wegprofiel naar 80 km 
per uur ontwerprichtlijnen (Goudappel 
Coffeng, 2018). 

Afb. 1
Effecten afsluiten afrit S106 op HWN 
en A10 West
In dit scenario is een sterke afname van 
verkeer op de A10 West en geringe ef-
fecten op het netwerk elders. De afna-
me is zo'n 19% per etmaal per richting.

Afb. 2
Effecten afsluiten afrit S106 op OWN
Het onderliggend wegennet wordt 
drukker, maar lokaal rond de S106 
(Lelylaan) rustiger. Voertuigen kiezen 
alternatieve toe- en afritten naar de 
A10, waar het iets drukker wordt. Het 
afsluiten van de aansluiting S106 zorgt 
ervoor dat er een lagere verkeersdruk 
op deze oost-westverbinding komt. 
Hierdoor is mogelijk meer ruimte te 
geven aan andere modaliteiten.

Afb. 3
Effecten aanpassing van wegprofiel 
naar 80 km per uur ontwerprichtlijnen 
op OWN
Het onderliggend wegennet wordt 
slechts beperkt drukker. Het aangepas-
te profiel zorgt voor ruimtewinst rond-
om de aansluiting S104, de ruimtewinst 
is daar 13,5 meter. Op andere locaties is 
een ruimtewinst van 2,5 tot 5,5 meter, 
die benut kan worden voor een extra 
rijbaan of voor betere inpassing.

Afb. 4
Effecten aanpassing van wegprofiel 
naar 80 km per uur ontwerprichtlijnen 
op HWN en A10 West
In dit scenario zorgt capaciteitsafname 
op de A10 West voor verschuiving van 
verkeer op het hoofdwegennet. Op 
alternatieve routes, zoals de A10 Oost 
en de A5 neemt de verkeersdruk toe.
De afname op de A10 West is zo'n 13%.

1

3

2

4
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2018 – 
Samen verder in de 
A20-zone

College van Rijksadviseurs  
(Rosa Stapel en Jan Top)

Op basis van het onderzoek van 
Maxwan is het gesprek tussen infra 
en stad in Rotterdam voortgezet met 
met ProRail, de gemeentes Schiedam 
en Rotterdam, Rijkswaterstaat en het 
Rijk aan tafel. Dit onderzoek stelde 
een aantal ingrepen voor rondom de 
fietsverbindingen dwars op de A20, 
zoals het opknappen van onderdoor-
gangen, het toevoegen van nieuwe 
verbindingen en het verbeteren van 
doorgaande routes stad in en uit. 

Dit is goed voor de stad - goede fiets-
verbindingen zijn cruciaal voor het 
verbinden van nieuwe woningbouw-
locaties ten noorden van de A20 met 
de stad binnen de ruit - en goed voor 
de infra - wie fietst zit niet op de ring, 
waardoor lokale verkeersbewegingen 
op de A20 afnemen. Samen leidt dit 
tot een betere inpassing van de A20 
in het Rotterdamse stedelijke gebied. 
Het is ook goed voor de gezondheid, 
de economie, de sociale veiligheid, 
de bereikbaarheid van groen en re-
creatie. Kortom, relatief bescheiden 
investeringen met een enorm maat-
schappelijk rendement. 

Het bleek echter niet makkelijk om 
deze verbeteringen te realiseren, 
omdat eigenaarschap en afstemming 
van beheer en onderhoud rondom 
de onderdoorgangen onduidelijk 
is. Men kent elkaars agenda's niet 
en stemt onvoldoende af, waardoor 
onderhoud blijft liggen. In de laatste 
gesprekken zijn we op zoek gegaan 
naar overlap tussen deze agenda's, 
om zo tot een prioritering van opga-
ven te komen en afspraken te maken 
over de aanpak. 

   goed 
  voor de infra
 
  goed 
  voor de stad

A20 zone Rotterdam
agenda’s overlappen, 
nieuwe verbindingen 
leggen en afspraken 
maken
20 maart 2018

Opknapbeurt fietsviaduct Schiedam
“Het vooroordeel dat Rijkswaterstaat vooral bezig is met het vormgeven 
van hun eigen agenda blijkt onwaar. Rijkswaterstaat is een betrouwbare 
gebiedspartner die bereid is om na te denken hoe wederzijdse belangen 
behartigd kunnen worden,” zegt Bert Vos van de gemeente Schiedam. “De 
opgave rondom de Parkwegtunnel in Schiedam is een mooi voorbeeld.”

De Parkweg is een weg die van de wijk Nieuwland naar het Prinses Beatrix
park voert. Wanneer men op deze weg fietst gaat men onder een aantal 
viaducten door, onder andere het viaduct waar de A20 overheen raast. 
Deze onderdoorgangen waren onaantrekkelijk en onveilig. De fietsende 
Schiedammer vermeed deze verbinding tussen twee stadsdelen. Samen 
met Rijkswaterstaat is de gemeente Schiedam tot een ontwerp gekomen 
om deze aaneenschakeling van viaducten aantrekkelijker en veiliger vorm 
te geven. Dit ontwerp bevindt zich nu in de ontwikkelfase om ook daad
werkelijk te worden uitgevoerd. Het doel is om op deze manier een hoog
waardige langzaamverkeerverbinding tussen Nieuwland en het park te 
maken die vaker gebruikt gaat worden en wellicht ook lokaal verkeer van 
de A20 af haalt. 
 

Dit heeft geresulteerd in een 
 gezamenlijke indiening van plannen 
voor de Korte Termijn Aanpak MIRT 
2019-2021.

Ook het onderzoek 'Ontwerpen aan 
Nederland Fietsland' van het College 
van Rijkadviseurs borduurt voort op 
bevindingen uit dit onderzoek.

Afb. boven
Agenda's overlappen
In de studie naar kansrijke fietsver-
bindingen in de A20-zone overlappen 
drie onderwerpen: de agenda's van 
stedelijke ontwikkeling van de gemeen-
tes, de beheer en onderhoudagenda 
van de infrapartijen en de kansrijke 
fietsroutes en verbindingen vanuit het 
onderzoek van Maxwan (College van 
 Rijksadviseurs, 2018).

Afb. onder
Vijf typen samenwerking bij 
 investeringen in de A20-zone
Bij de aanpak van een onderdoorgang 
kunnen op basis van deze matrix vijf 
typen samenwerkingen worden be-
schreven, afhankelijk van de mate 
van enkel- of meervoudig belang 
en of de klus door één instantie kan 
worden geklaard of dat er intensieve 
samenwerking nodig is (College van 
 Rijksadviseurs, 2018).

Rijkswaterstaat is 
een betrouwbare 
gebiedspartner 
die bereid is om 
na te denken 
hoe wederzijdse 
belangen behartigd 
kunnen worden.
Bert Vos 
Gemeente Schiedam
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Tijd voor oogst

We kunnen concluderen dat we de frictie tussen infra en stad het 
meest succesvol kunnen adresseren wanneer de verschillende partijen 
gezamenlijk om de tafel gaan en hun ambities en uitdagingen ventileren. 
Een dergelijke dialoog kan ervoor zorgen dat een diversiteit aan ambities 
samenvloeit tot één. Het uiteindelijk doel zou het antwoord moeten zijn 
op de vraag: ‘wat behelst een goede stad?’ Maar welke hobbels vinden 
we nog op onze weg? En welke kansen moeten worden opgepakt om 
uiteindelijk een goede stad te kunnen ontwikkelen?

1. Het kind moet leren fietsen
De lessen moeten blijven hangen bij de verschillende organisaties. Erik 
Verroen vreest voor de dominantie van de routine als mensen weer ach
terover gaan leunen. “Het kind moet leren fietsen. Het gezamenlijk for
muleren van opgaves moeten we centraal blijven zetten.” Jessica Göetjes 
(ProRail) voegt daaraan toe dat de kruisbestuiving tussen partijen en het 
aan elkaar koppelen van verschillende ontwikkelingen een goede insteek 
is. “Maar wie houdt hier regie op?”

Gebiedsprogramma’s zijn een goed middel, maar dekken niet alles. Denk 
aan dat beheer en onderhoud van een tunneltje dat cruciaal is voor de 
doorwaadbaarheid van de infrabundel. Gerard Snel (Ministerie I&W) doet 
daarom als voorstel om een netwerk van ambassadeurs in te schakelen. 
Die delen binnen de verschillende organisaties goede ervaringen. Dan heb 
je direct ook een vorm van stakeholdermanagement. De energie en aan
dacht voor de thematiek gaat volgens Snel dan niet verloren. 

Jos Arts pleit voor meer strategische denkers. “Verder kijken dan op pro
jectniveau en het centraal stellen van ambities vraagt om een andere ma
nier van werken.” Volgens Peter de Jong (ProRail) betekent dat dat er meer 
tijd en ruimte nodig is om van buiten naar binnen te werken. Daan Zand
belt: “Dit vraagt van het Rijk en de andere betrokken overheden dat zij in 
onderhandelingen over infrastructuur breder vertegenwoordigd zijn dan 
alleen de afdeling verkeer en dat de afweging tussen varianten eenzelfde 
brede afweegkader kent. Aanhaken van stedenbouwkundigen is stap één, 
bredere maatschappelijke en bestuurlijke doelen op het netvlies en als 
toetsingskader hebben is stap twee.”

2. Actie op het juiste moment 
Robert Hijman ziet een grote uitdaging in hoe strategische doelen moeten 
worden verbonden aan operationele doelen. Dat vraagt iets van alle orga
nisatielagen, van assetmanager tot beleidsstrateeg. 

Ook Marije ten Kate en Martin Guit van de gemeente Rotterdam onder
strepen dat. Hoe worden kennis en onderzoek gekoppeld aan de praktijk? 
Rients Dijkstra geeft hierbij aan dat het initiatief in de praktijk moet lig
gen. De uitdaging is om de juiste vragen te stellen en ervoor te zorgen dat 
op het juiste moment de verbinding wordt gelegd. Dat juiste moment is 
lastig te bepalen. Worden vragen te vroeg gesteld, dan zijn er geen con
crete projecten die het vehikel kunnen zijn om het antwoord te kunnen 
formuleren. Maar worden vragen te laat gesteld, dan is een project al te ver 
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in voorbereiding. We zagen dat bijvoorbeeld rondom station Rotterdam 
Noord. Daar waren al concrete plannen vanuit ProRail om de toegankelijk
heid van het station te verbeteren. Deze plannen waren te ver gevorderd 
om ook nog kansen voor de stad te verzilveren. Daan Zandbelt geeft aan 
dat ondanks dat het  moment om de verbinding tussen strategie en uit
voering te leggen lastig te bepalen is er wel tijd en (mentale) ruimte moet 
worden ingebouwd om dit te bewerkstelligen.  

3. Het verhaal blijven vertellen 
Het ‘verhaal’ moet verteld blijven worden. Enerzijds om de urgentie levend 
te houden. Anderzijds om de gezamenlijke opgaven en behoeften van par
tijen helder te krijgen. Door met elkaar om de tafel te gaan ontstaan nieu
we inzichten. Het was voor Marije ten Kate bijvoorbeeld een eyeopener dat 
Rijkswaterstaat geïnteresseerd was in het verhaal van de fiets. Rijkswater
staat leek altijd alleen aanspreekbaar voor de ruimte tussen de vangrails 
en niet thuis gaf voor oplossingen buiten de vangrail, terwijl die ook effect 
kunnen hebben op het functioneren van de weg. Nu zien we dat oplossin
gen om fietsverbindingen te verbeteren gezamenlijk door gemeente en 
Rijkswaterstaat gedragen worden.

Pieter Klomp en Ivo Frantzen van de gemeente Amsterdam benadrukken 
dat het verhaal ook verteld moet blijven worden met de brede samenwer
king in de regio voor ogen. Veel bewegingen met Amsterdam als centraal 
punt hebben hun herkomst en/of bestemming in de Metropool Regio 
Amsterdam. Het is de uitdaging om juist ook met de buurgemeentes met 
behulp van nieuwe mobiliteitsconcepten tot een gezondere relatie tussen 
infra en stad te komen.  Bijvoorbeeld het eerder afvangen van autoverkeer 
en de bevordering van collectief transport vanaf deze overstappunten. 

4. Radicaal als het moet 
De meest recente opgaven rondom ringwegen zijn goede voorbeelden 
van hoe de relatie tussen ringweg en stad kan worden vormgegeven. Dan 
gaat het om Leidsche Rijn, de ring Groningen, de A4 DelftSchiedam en de 
A2 Maastricht. Er is sprake van een mooie gebiedsopgave. Rients Dijkstra 
neemt in dat opzicht zeker een kentering waar bij Rijkswaterstaat. Wellicht 
ook ingegeven vanuit een pragmatisch oogpunt – wie zal het zeggen. Rijk 
en Rijkswaterstaat kochten tijd, versnelde het proces van een aanlegpro
ject, door een bredere opgave op te pakken en daardoor stakeholders 
sneller tevreden te stellen en minder bezwaren in de hand te werken. Ste
den daarentegen mogen nog wel een stapje harder zetten. Steden zijn de 
motors van de economie. Dat betekent dat visies en strategieën voor een 
leefbare en bereikbare stad verder gaan dan alleen het grondgebied van de 
stad, ze doen ook uitspraken over de nationale infra.

Ook Pieter Klomp gunt de steden wat meer assertiviteit. Rients refereert 
aan de assertiviteit van steden over opgaven van andere publieke partijen 
die het belang van een stad raken. Pieter benoemt de assertiviteit van over
heden ten aanzien van haar ingezetenen. Er moet een onderscheid komen 
tussen wat incrementeel tot ontwikkeling kan komen en wat radicaal 
moeten worden doorgevoerd. Enkele duidelijke sturende keuzes zien we al 
terugkomen in het coalitieakkoord van Amsterdam waarin staat beschre
ven dat de parkeertarieven zullen worden verhoogd en dat het aantal par
keerplekken in de binnenstad zal worden verminderd. 

Rotterdam, A20
Hofpleinviaduct
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5. Benut het momentum 
Erik Verroen weet het zeker. “Het momentum om meer gebiedsgericht te 
gaan leren werken is daar. Er is ruimte om aloude bestaande concepten 
kritisch tegen het licht te houden.” Een mooi voorbeeld is de aanzet van 
Rijkswaterstaat om een diversificatie ten aanzien van het hoofdwegennet 
te formuleren. Er zijn vier categorieën (ringwegen, internationale ver
bindingen, interstedelijke verbindingen, bovenregionale verbindingen) 
waarbij de functionele kenmerken en positie centraal staan. Er zijn ver
schillende kwaliteitseisen verbonden aan deze categorieën waar nu veel 
volwassener over gesproken kan worden. 

Martin Guit onderstreept de ontwikkeling van het gebiedsgericht 
werken aan de hand van vernieuwing MIRT. Dit traject heeft geleid tot 
bereikbaarheidsprogramma’s waarbij men verder kijkt dan alleen de 
NMCAknelpunten. 

Erik Verroen heeft wel een kanttekening. Hij geeft aan dat de program
maaanpak alleen kan werken wanneer er echt op gezamenlijk geformu
leerde doelen wordt gestuurd. “We moeten minder project gedreven gaan 
werken, we zien toch nog steeds dat de BO MIRT louter een projectenlijstje 
is.” Misschien zijn deze zorgen ongegrond. Hopelijk. Robert Hijman kijkt 
vooral naar voren en noemt de potentie van de gebiedsprogramma’s om 
een integraal platform te zijn. Naast mobiliteit en wonen, kun je ook kli
maat en energie bewust meenemen in de plannen.  

6. Blijf elkaar trouw
De ateliers zijn slechts momentopnames geweest. Rotterdam heeft echter 
behoefte aan continuïteit. Een structurele samenwerking waarbij partijen 
de dialoog met elkaar aangaan over de inhoud is erg gewenst. De dialoog 
voorbij de thematiek van de afgelopen ateliers maar wel naar analogie 
van deze ateliers. Een concrete aanbeveling zou kunnen zijn om deze 
samenwerking te laten plaatsvinden bij alle steden die zich verhouden 
tot een ringweg. Ook waar er geen MIRTbereikbaarheidsprogramma in 
het verschiet ligt. De lessen opgedaan bij de trajecten in Amsterdam en 
in Rotterdam kunnen dan als startpunt dienen. Bert Vos oppert dat ‘het 
omgevingsmanagement’ bij de verschillende organisaties wellicht een 
startpunt kan zijn voor structurele samenwerking. Dit betreft nadrukkelijk 
zowel de beheeropgave als de ontwikkelopgave. 

Robert Hijman adviseert daarbij om eerst en vooral te focussen op op
gaven met een betrekkelijk kleine scope. Op deze manier krijgt men een 
goed idee van de thematiek en zijn de kansen om het ‘fruit’ ook daadwer
kelijk te ‘plukken’ groter.  

Een van de ‘eyeopeners’ van Gerard Snel illustreert dit helder. In het tra
ject rondom de A20 – zone in Rotterdam en Schiedam stond met name de 
barrièrewerking van deze zone centraal. Volgens Gerard  heeft men tijdens 
de ateliers ontdekt dat we met relatief niet al te grootse maatregelen deze 
barrière kunnen slechten. Het opknappen van een tunneltje, en daarbij 
afspreken wie voor welk deel aan de lat staat, kan er al voor zorgen dat een 
route bedoeld voor langzaam verkeer frequenter wordt gebruikt. Goed 
voor de stad, goed voor de infra. “Het College van Rijksadviseurs zou zo 

af en toe de thermometer moeten steken in de thematiek van deze struc
turele samenwerkingen. Een dergelijke onafhankelijke en kritische blik is 
cruciaal,” zegt Marije ten Kate.

7. Kijk verder dan de auto en de weg
In het denken over nieuwe vervoers of mobiliteitsconcepten is een brede 
beschouwing nodig, betoogt Emile Revier. Het moet overduidelijk zijn 
dat de inzet en het gebruik van verschillende modaliteiten naast elkaar 
simpelweg noodzakelijk zijn. Het gaat niet alleen over OV of alleen over de 
auto. Jos Arts onderstreept dit en zegt dat we niet moeten afstevenen op 
een ‘verelendung’ van de maatschappij. De menselijke maat is belangrijk. 
De leefbaarheid van steden is niet alleen gebaat bij een bakfiets. De auto 
moet ook nog ‘in reach’ blijven.

Het gaat over hoe de ketens worden vormgegeven en op welke stukken 
van het netwerk je wat toelaat. Een categorisering van het hoofdwegen
net zoals eerder beschreven zou een goed startpunt kunnen zijn. Ook is 
aandacht voor de interface tussen het hoofdwegennet, het onderliggend 
weggennet en andere modaliteiten uiterst belangrijk vindt Erik Verroen. 
“Tachtig procent van het bovenregionale verkeer gaat met de auto naar de 
stad, dat krijg je niet vandaag op morgen naar vijf procent. Dat vraagt om 
samenhang tussen de netwerken.”

Aandacht voor de ontwikkeling van mobiliteitsconcepten is nodig, vindt 
ook Pieter Klomp. De Ringzone West, Havenstad en Schinkelkwartier zijn 
perfecte locaties die als proeftuin en ontwikkellocatie kunnen dienen. In
teressant is de notie van Thomas Straatemeier dat de mobiliteitsconcepten 
van de toekomst wellicht niet altijd sneller zijn. Dit impliceert een andere 
waardering van reistijd wil deze gedachte een kans van slagen hebben. 
De reis van A naar B is misschien langzamer in tijd maar doordat de reis 
gezonder, prettiger, comfortabeler of waardevoller is maakt dat voor de 
reiziger niet uit. 
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Terugblik  

Tot slot
Dit essay begon met rode draad die het College van Rijksadviseurs 
 signaleerde: de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en  mobiliteit. 
Bereikbaarheid is daarbij een centraal begrip: in de zin van het aantal voor
zieningen en de kwaliteit van voorzieningen die je  binnen een bepaalde 
tijd kunt bereiken. Bereikbaarheid is zo een middel voor een leefbare en 
economisch florerende stad. Zo’n stad moet het uitgangspunt zijn voor de 
bereikbaarheidsopgaven. Kijken naar kwaliteit gaat dan vóór het simpel
weg doelmatig oplossen van knelpunten. Dit alles vereist een brede blik en 
de inzet van alle modaliteiten.

Een stapje dieper behelst het een zoektocht naar oplossingen in het 
krachtenveld tussen wonen, werk, scholing en mobiliteit. Anders gezegd: 
het vergroten van de bereikbaarheid door het creëren van nabijheid. Ver
geet daarbij niet de uitgangspunten in het ruimtelijk beleid: zorg dat wer
ken en wonen zo min mogelijk mobiliteit opleveren. Investeer in nabijheid 
en verblijfskwaliteit die het mogelijk maken om lopend je bestemming te 
bereiken. Maar ook slim ruimtelijk beleid over woon en werklocaties is 
onmisbaar.

Kortom, verschillende typen investeringen, in de infra, in de fiets, in het 
OV en in ruimtelijke ordening, dragen bij aan een betere bereikbaarheid. 
Dat kan alleen met een brede beschouwing waarbij je alle effecten op een 
rij krijgt en je een zorgvuldige afweging kunt maken. 

Amsterdam, A10 West
ter hoogte van S106
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De stad groeit en daarmee de mobiliteit. De stad 
is gebaat bij zowel een goede bereikbaarheid 
als een aantrekkelijke leefomgeving. Rondom 
de stedelijke ringwegen ontmoeten deze twee 
belangen elkaar, wat in de praktijk wrijving oplevert. 
De afgelopen jaren is een breder besef ontstaan 
dat de ringwegzone als één integrale opgave 
beschouwd moet worden, maar dit besef zorgde niet 
automatisch voor een vlotte samenwerking tussen 
infra en stad.

Onder de werktitel ‘goed voor de infra, goed voor 
de stad’ is het College van Rijksadviseurs de 
 afgelopen jaren opgetreden als moderator en 
verbinder in de opgave rondom de stedelijke 
ringwegen in Amsterdam en Rotterdam. Een meer 
kwalitatieve, inhoudelijk gedreven benadering 
waarbij de samenhang tussen infra en stad centraal 
staat, in plaats van de gevolgen van de wrijving 
tussen de twee. Dit proces, van idee naar onderzoek, 
van ateliers naar praktijk, heeft lessen opgeleverd.

Dit magazine presenteert acht lessen voor de 
toekomst en een terugblik op onderzoek en 
ervaringen van de afgelopen vijf jaar werken aan  
een betere relatie tussen infra en stad.




