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INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG
‘De grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’ werd de pandemie
van het coronavirus genoemd. Het SARS-CoV-2 virus bracht de gehele
wereldeconomie tot stilstand en het nieuws over de gerelateerde
ontwikkelingen domineerde gedurende anderhalf jaar de voorpagina’s.
Het woord ‘pandemie’, een samenstelling van de Griekse woorden ‘alle’
(pan) en ‘mensen’ (demos), betekent dan ook inherent dat iedereen
met deze gezondheidscrisis mee te maken kreeg, besmet of niet. Het
virus was los van de wereldeconomieën juist voelbaar in ons dagelijks
leven. Wat we in en om het huis deden en waarom we naar buiten gingen
werd opnieuw gedefinieerd. Zoals onze leefstijl ook in het kader van
ontspanning veranderde, veranderde ook het gebruik van de openbare
ruimte. Lege binnensteden, overvolle natuurgebieden en nieuwe
gebruiksvormen van de buitenruimte zorgden ervoor dat we nu met een
nieuwe blik naar de openbare ruimte kijken.

natuurgebieden. Maar op deze manier hebben mensen ook nieuwe
plekken ‘ontdekt’ om te recreëren. Werkt het ‘nieuwe normaal’ in dit
opzicht ook verder door tot na de pandemie? De tijd zal het leren, maar
de mogelijkheid voor overheden om zich hierop voor te bereiden kan
wel benut worden. De Provincie Zuid-Holland is een van die overheden
die lessen kan trekken uit deze pandemie met betrekking op het gebruik
van de openbare ruimte, van de stoep tot nationaal park. Deze lessen
hebben niet alleen betrekking tot deze pandemie of op wanneer deze
voorbij is. Juist de mogelijkheid van een volgende pandemie of een grote
crisis biedt een mogelijkheid tot voorbereiding. De laatste eeuwen is er
gemiddeld om de 15 jaar een epidemie of pandemie voorgekomen, en de
kans op een volgende pandemie is daarmee ook reëel.[1] Crisisperioden
vragen om snel handelen en flexibiliteit, en daarbij hoort een degelijke
voorbereiding.

De eerste vraag daarbij is welke specifieke veranderingen er in het
gebruik van de openbare ruimte hebben plaatsgevonden tijdens de
coronapandemie. Zo is tijdens de pandemie de definitie van ‘te druk’
wel opgeschoven, waardoor de veiligheid en de capaciteit van die
ruimte onder druk kan komen te staan. Aan de andere kant bood de
opzet van de openbare ruimte juist een manier om de verandering
van leefstijl op te vangen. De buitenruimte werd zo een ‘alternatief’
voor veel activiteiten. Parken werden populairder en mensen spraken
vaker buiten af. Er is naast de verandering ook een versnelling te zien
van sommige ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals vaker de
fiets pakken en het opzoeken van openbaar groen. Sommige van deze
ontwikkelingen zijn gewenst, andere minder.

Wat zijn de gevolgen van de pandemie op het gebruik van onze openbare
ruimte, hoe kunnen we de wenselijke veranderingen vasthouden
of stimuleren en welke lessen kunnen we hieruit trekken voor een
veerkrachtige en gezonde openbare ruimte om zo beter voorbereid te
zijn op een volgende pandemie? Deze vragen worden in dit ontwerpend
onderzoek behandeld.

Een andere vraag is: wat blijft er over van de verschuivingen in het
gebruik van deze ruimtes na de crisis? En kunnen we in het kader
van wat gewenst is bijsturen? En hoe kunnen we lessen trekken voor
een eventuele volgende pandemie? Veel drukte of leegte was het
gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. Gesloten cafés
betekende een afhaalkoffie in het park, en gesloten winkels en de
beperkte reismogelijkheden zorgden ervoor dat men uitweek naar
1.

van Bergeijk, P. 2021. Denk niet aan afschalen van pandemiezorg. Er komt straks weer een
pandemie, en ernstiger. Via https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/denk-niet-aanafschalen-van-pandemiezorg-er-komt-straks-weer-een-pandemie-en-ernstiger
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LEESWIJZER
Het belangrijkste doel van deze studie is om een ruimtelijk perspectief
te bieden op de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte
tijdens een pandemie. Allereerst wordt het veranderende gebruik
van de openbare ruimte onderzocht tijdens de coronapandemie van
2020-2021 aan de hand van een aantal observaties. Dit wordt gedaan
aan de hand van nieuwsberichten, interviews, raadplegen van bestaand
onderzoek en het verzamelen van (GIS)data. De observaties geven een
indruk van de veranderingen die hebben plaatsgevonden en zijn een
beeldende impressie, nadrukkelijk geen wetenschappelijk rapport. Aan
de observaties worden een aantal kansen gekoppeld. De kansen laten
zien welke mogelijkheden er zijn voor een veerkrachtigere openbare
ruimte, met verschillende accenten met betrekking tot het bevorderen
van de gezondheid en welzijn. In het tweede deel wordt aan de hand
van de kansen een strategie voor een veerkrachtige openbare ruimte
ontwikkeld. Hierin wordt ook de samenhang tussen de kansen tijdens
een pandemie en de kansen op een langere termijn geduid. In het
derde deel wordt de strategie voor een veerkrachtige openbare
ruimte uitgewerkt op een aantal exemplarische openbare ruimtes
straat, groenstructuur, park en buitengebied. In de uitwerkingen wordt
inzichtelijk wat de ruimtelijke uitwerking en interventies kunnen zijn op
de verschillende soorten en schalen van openbare ruimtes.
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I

OBSERVATIES
In de analyse wordt aan de hand van nieuwsberichten, interviews, wetenschappelijk onderzoek
en (GIS)data onderzocht wat de grootste veranderingen zijn in het gebruik van de openbare
ruimte. De gevolgen van de coronacrisis vergelijken met een situatie voor of na de pandemie gaat
vanuit een wetenschappelijk oogpunt lastig. Daarom worden de gevolgen van de coronacrisis
voor de openbare ruimte onderzocht middels verschillende benaderingen. We putten uit eigen
ervaring, nieuwsartikelen, verkoopcijfers, opinieonderzoeken en experts. We definiëren acht
‘observaties’ die zijn opgevallen in de openbare ruimte. Deze observaties verfijnen we met
onderzoeken van verschillende (overheids)instanties, zoals de resultaten van het seminar ‘Public
outdoor spaces and Covid-19’ van de WUR gehouden op 24 en 25 juni 2021 en een onderzoek
van PBL.[1] De observaties zijn wel zeer verschillend van aard, waardoor ook hun onderbouwing
sterk kan verschillen. Ook zijn de observaties niet altijd negatief: ze kunnen ook een duurzame
ontwikkeling zijn, en in specifieke gevallen zelfs teveel van het goede.
Aan de hand van de acht observaties wordt in het volgende hoofdstuk een gelijk aantal kansen
geformuleerd. Deze kansen zijn de vertalingen van de geobserveerde ontwikkeling naar een
ambitie voor een functionele, inclusieve en gezonde openbare ruimte.

1.

Planbureau voor de Leefomgeving, 2021; Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit; Op zoek naar
trends, trendbreuken en kansen als gevolg van corona. Den Haag.
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1.

Herontdekking van de
groene buitenruimte

NRC Handelsblad, 5 april 2021

RTV Rijnmond, 30 maart 2021

Tijdens de lockdownperiodes vervielen voor veel mensen
de uitjes die doorgaans zo in de routine zaten. Horeca,
winkelstraten, bioscopen en musea waren grotendeels dicht.
Dit was voor veel mensen een reden om de groene buitenruimte
op te zoeken, zowel binnen als buiten de stad. Reisrestricties
zorgden ervoor dat vakantie in eigen land voor de hand lag.
Maar ook de groene buitenruimte dicht bij de deur werd
populairder. Thuiswerkers vonden heil in hun dagelijkse
wandelrondje en stadsbewoners konden elkaar ontmoeten in
het park. Parken en buitengebieden werden dusdanig populair
dat er door beherende instanties regelmatig werd opgeroepen
om niet meer te komen. Recreanten die buiten de paden de
natuur kapot liepen en spontane feesten in de parken zorgden
ervoor dat deze buitenruimtes bijna bezweken onder hun
nieuw gevonden populariteit.

Nederlandse Omroep Stichting, 31 januari 2021

Het Park in Rotterdam begin april 2021. Bron: RTV Rijnmond, Marco de Swart
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HET BELANG VAN GROENE PLEKKEN
Dit was zeker zichtbaar in grote natuurgebieden buiten de stad.
Natuurmonumenten meldde op alle fronten een toename van interesse
in hun natuurgebieden.[1] De jaarlijkse bezoekersaantallen lagen
ongeveer 30 procent hoger. Lidmaatschappen en bezoekers van de
website stegen respectievelijk met 27 en 40 procent.[2] En dan zijn er
nog de piekdagen toen veel gebieden overvol waren wegens mooi weer
en overheidsmaatregelen, waarbij de bezoekersaantallen nog verder
opliepen.

70%

De stijging in bezoekersaantallen ging gepaard met een hervonden
waardering voor de Nederlandse natuur. Uit een groot opinieonderzoek[3]
blijkt dat dat ongeveer twee derde van de ondervraagden vindt dat
de coronacrisis het belang van de natuur heeft onderstreept. En het
gaat daarbij om natuur in de breedste zin van het woord: zowel een
wandeling naar het buurtpark als naar een groot natuurgebied buiten
de stad. 23% van de ondervraagden is vaker de natuur ingegaan sinds
de pandemie. Daarbij was voor stedelingen zonder tuin het gemiddeld
5% belangrijker de natuur in te gaan dan het Nederlands gemiddelde en
had 43% van de stedelingen ten opzichte van 33% van de Nederlanders
vaker de natuur in gewild. Tijdens de pandemie bleek dan ook dat op
plekken met meer groen ook meer werd gerecreëerd.[4]

62%

De vraag is nu of het gebruik van het groen in en buiten de stad ook
zo hoog blijft als de maatregelen verdwijnen. Twee derde van de
ondervraagden vindt ook dat er meer groen nodig is dichtbij huis en
dat de kwaliteit beter moet. Driekwart vindt dan ook dat natuur (in de
breedste zin van het woord) een plek moet krijgen in de herstelplannen
van de regering.[3] De populariteit van recreëren in het groen blijft
waarschijnlijk toenemen door een langdurige ontwikkeling waarbij
mensen meer vrije tijd krijgen, maar dit wordt ook een uitdaging door
de vraag naar nieuwe woningen en het verdichten van steden. Hoewel
de ontwerpopgave voor een robuuste inrichting van deze plekken van
belang is, is er ook een vergroting van het groene areaal en het aantal
bestemmingen nodig.

23%

Natuurmonumenten (2020) Massaal op zoek naar natuur tijdens
coronacrisis(https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/massaal-op-zoeknaar-natuur-tijdens-coronacrisis)

3.

Vogelbescherming (2020) Samen herstellen, een publieksonderzoek naar het
belang van natuur tijdens de coronacrisis in Nederland

4.

Francisco Macedo, Kevin Raaphorst, Erwin van der Krabben; 2021; Public
outdoor spaces, health and wellbeing during the pandemic. Lezing tijdens
seminar Public Outdoor Spaces and Covid-19. Wageningen University, 24-25
juni 2021. Cultural Geography Group, Wageningen University

vindt dat men de eerste lockdown
beter doorkwam doordat het mogelijk
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Bronnen:
1.
Ana Aceska; 2021; Wider perspective: How is the pandemic changing our
use and perception of public outdoor spaces.. Lezing tijdens seminar Public
Outdoor Spaces and Covid-19. Wageningen University, 24-25 juni 2021.
Cultural Geography Group, Wageningen University
2.
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2.

Buitenruimtes als
sportschool en speelplaats
Het nieuwe coronavirus slaat harder toe bij mensen die te weinig
bewegen, waarbij de kans voor hen groter is om opgenomen te
worden in het ziekenhuis.[1] Bewegen en sporten speelt ook
een rol in het voorkomen en beter doorkomen van andere
aandoeningen. Hoewel dit misschien niet de directe reden
was, probeerden veel mensen actief te blijven tijdens de
coronamaatregelen. Waar sommigen de yogamat uitrolden
in de woonkamer of hometrainers aanschaften, gingen veel
mensen juist naar buiten om een rondje te hardlopen of om
op gepaste afstand een bootcampklasje te volgen. Maar een
korte wandeling of even lekker fietsen was ook een welkome
afwisseling van het thuiszitten. Dat geldt ook voor kinderen; in
de rustige straten konden zij prima buitenspelen. In beweging
blijven was wel een uitdaging; de routine omtrent sporten
en bewegen viel voor velen weg. Sportscholen en sportclubs
waren dicht, mensen mochten niet in te grote groepen bij
elkaar sporten en mensen stapten minder vaak op de fiets naar
school of werk. Velen kregen dan ook het idee dat er heel wat
‘coronakilo’s’ bij kwamen.

Sporten in de buitenruimte. Bron: Fitclub Enjoy

Trouw, 11 augustus 2021

Omroep West, 3 september 2021

Parool, 18 mei 2021
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VERANDERENDE SPORT- EN BEWEGINGSGEWOONTEN

Bronnen:
1.

Sallis R, Young DR, Tartof SY, et al. (2021) Physical inactivity is associated with
a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients
British Journal of Sports Medicine; 55:1099-1105

Er is een tegenstrijdig beeld te zien; terwijl er van de gelegenheid
gebruik werd gemaakt om in de buitenruimte te bewegen,
hadden Nederlanders zelf vooral het idee dat men minder
actief was. Die gedachte wordt bevestigd door een onderzoek
van het RIVM.[2] Hoewel 30 tot 50 procent van de Nederlanders
zegt minder te zijn gaan bewegen in 2020 (t.o.v. 15 procent die
zegt meer te zijn gaan bewegen), voldoet 53 procent aan de
bewegingsrichtlijnen van het RIVM ten opzichte van 49 procent
in 2019. Nederlanders zijn dus meer gaan bewegen zonder het
zelf door te hebben.

2.

RIVM Duijvestijn, M., Schurink, T., van den Berg, S., Euser, S., & Wendel-Vos, W.
(2021). Sport-en Beweeggedrag in 2020.

3.

Vogelbescherming (2020) Samen herstellen, een publieksonderzoek naar het
belang van natuur tijdens de coronacrisis in Nederland

4.

NOS, 2021, De fiets beleeft een topjaar, ondanks de coronacrisis. via https://
nos.nl/artikel/2372013-de-fiets-beleeft-een-topjaar-ondanks-en-dankzijde-coronacrisis

5.

Bovag; 2021; 30 procent meer recreatieve fietskilometers in 2021. https://www.
bovag.nl/nieuws/30-procent-meer-recreatieve-fietskilometers-in-2020

6.

Mulier Instituut, 2021, Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona. via
www.kennisbanksportenbewegen.nl

Het ging daarbij niet altijd om intensief sporten. Mensen waren
actiever in klusjes rond het huis, maar zijn ook meer gaan
wandelen. Het onderzoek voor de Vogelbescherming geeft
ook aan dat 42 procent van de ondervraagden vaker is gaan
wandelen.[3] Ook voor de fiets was het een goed jaar: er zijn
vrijwel een derde meer nieuwe fietsen verkocht in 2020 dan het
jaar ervoor volgens de branche.[4] Er werden ook 30% meer
recreatieve fietskilometers gemaakt.[5] De coronacrisis laat zien
dat zelfs in een jaar waar veel sportfaciliteiten gesloten waren
is men dus gemiddeld meer gaan bewegen. Dit strookt met een
langduriger trend waarbij mensen minder vaak sporten bij clubs
en vaker individueel.[2] Kinderen zijn juist wel afhankelijk van
georganiseerde sportmomenten, en volgens hun ouders zijn
kinderen dan ook minder gaan bewegen sinds het begin van de
pandemie. Wel konden kinderen over het algemeen veel blijven
buitenspelen.[6]
Actief zijn hoeft niet altijd een abonnement op een sportschool
of sportclub te betekenen. Kiezen voor fietsen of wandelen in
plaats van de auto, of thuis bezig zijn met klussen, in de tuin
werken of buitenspelen kan ook juist de beweging zijn die we
nodig hebben. De manier waarop we onze buitenruimte inrichten
en onze steden vormgeven kan een aanzienlijk effect hebben
op activiteit en gezondheid door ze bewandelbaar te maken en
ruimte geven aan fietsers. Tegelijkertijd kan de openbare ruimte
de mogelijkheid bieden om intensief sporten toegankelijk en
laagdrempelig te maken. Openbare sporttoestellen installeren,
ruimte reserveren voor sportklasjes in de buitenruimte en
infrastructuur de ruimte geven om ook hardlopers, skaters en
wielrenners te bedienen zijn allemaal mogelijkheden om de
volksgezondheid de verbeteren, met de openbare ruimte als
middel.

Percentage inwoners dat voldoet aan
de RIVM bewegingsrichtlijn
2016

44,2

2017

46,5

2018

46,8

2019

49,0

2020

52,7
1,3 miljoen

1 miljoen

+30%

42%
2019

Heeft sinds de pandemie
vaker een wandeling
gemaakt dan gewoonlijk

Leiden

2020

Jaarlijkse verkoopcijfers
nieuwe fietsen in Nederland
Den Haag
Gouda

Delft

Percentage inwoners dat voldoet aan de RIVM
bewegingsrichtlijn van

2½ uur per week matig
intensief bewegen
27 - 41%
41 - 46%
46 - 50%
50 - 53%
53 - 56%
56 - 60%
60 - 58%
stad
N

0

gemiddelde

10km

52,7%

Rotterdam

Dordrecht

Observaties

13

3.

De leefwereld wordt
kleiner en collectiever
‘Blijf thuis’ was het dringende advies vanuit de overheid in
maart 2020. En we hielden ons er dan ook aan vanuit een golf
van solidariteit en gemeenschapszin. Na weken en maanden
kwamen bij velen de muren dan toch op ons af. Maar naast het
opzoeken van groen buiten de deur, grepen ook velen de kans
om hun woning en tuin op te knappen. Als we dan toch thuis
moesten blijven, dan konden we het maar beter gezellig maken.
Het huis was soms wel te klein voor meerdere thuiskantoren en
een thuisklaslokaal. Het enige uitstapje verkleinde zich tot een
wandelrondje in de buurt of naar de supermarkt om de hoek.
Van meerdere reisbewegingen naar werk, scholen, familie
en winkels kromp de bewegingsradius van veel mensen naar
de paar straten in de buurt. Zo leerden veel mensen opeens
bepaalde dingen over hun buurt die ze nooit eerder hadden
opgemerkt.

NRC Handelsblad, 19 juni 2020

Nederlandse Omroep Stichting, 26 maart 2021

NRC Handelsblad, 22 mei 2020

Een koffieconcert voor ouderen. Bron: Twittergebruiker @Raymondaarsman1
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MEER AANDACHT VOOR DE DIRECTE WOONOMGEVING
Dat mensen flink aan de slag gingen met hun eigen binnen- en
buitenruimtes, blijkt wel uit omzetcijfers die over 2020 tot wel 20
tot 30 procent hoger lagen bij respectievelijk bouwmarkten[1]
en tuincentra.[2] Ook sloopcontainers waren in veel steden
niet aan te slepen. En alhoewel thuisblijven in Nederland nooit
formeel een onderdeel is geweest van de coronamaatregelen
(het bleef een dringend advies), bleven mensen wel meer en
een langere tijd thuis.[3] De mate waarin was afhankelijk van de
aanscherpingen of juist ontspanning van de maatregelen, maar
het thuisblijven bleef ook aanhouden in de zomermaanden.
Sommige gemeenten boden zelfs de mogelijkheid om samen
met buren een ‘vakantiestraat’ te realiseren door de straat
tijdelijk autovrij te maken.

Bronnen:

800*

1.

Retailinsider, 2021, Jaaromzet Bouwmarkten en winkels met een algemeen
assortiment via retailinsiders.nl/branches/huis-tuin/bouwmarkten-enwinkels-met-algemeen-assortiment/

2.

NOS, 2021, Recordjaar voor tuinbranche, consumenten massaal de tuin
in tijdens corona via https://nos.nl/artikel/2374169-recordjaar-voortuinbranche-consumenten-massaal-de-tuin-in-tijdens-corona

3.

Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”.https://www.
google.com/covid19/mobility/

4.

TNO; 2021; Bijna een kwart van de thuiswerkers wil ook na corona grotendeels
thuis blijven werken; https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/2/kwartthuiswerkers-na-corona-deels-thuis-blijven-werken/

620*

4.300*

+29%

3.600*

2019 2020
Netto
jaaromzet
tuincentra

Genieten van het lekkere weer in de tuin tijdens deze crisis kon
niet iedereen doen, door het gebrek aan een tuin of balkon.
Ook de straat is niet voor iedereen een goede verblijfplek;
veel autoverkeer, weinig plek voor voetgangers en het gros
van de ruimte wordt door parkeerplekken ingenomen. Per
slot van rekening gingen veel van die auto’s in het begin van
de coronacrisis helemaal nergens heen. Wanneer we thuis
zoveel tijd doorbrengen lijkt het absurd dat zoveel van onze
directe leefomgeving door autoverkeer wordt bepaald, dat we
nauwelijks op groen kunnen uitkijken en dat we onze directe
buren niet eens zo heel goed kennen. Met het gegeven dat veel
mensen ook na deze pandemie veel thuis blijven werken[4]
brengt dat een noodzaak met zich mee voor meer aandacht
voor de kwaliteit van mensen hun huis en de straat waarin ze
wonen.

+20%

2019 2020
Netto
jaaromzet
bouwmarkten

* x 1 miljoen

Verschil van verblijfsduur thuis
t.o.v. pre-covid in Zuid-Holland
Op basis van Google Data (Google Community Mobility
Report) ten opzichte van een baseline van 3 januari t/m 6
februari 2020

+20%
+10%
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-10%
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22/3/20
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Formalisering van de
buitenruimtes
Geen andere coronamaatregel heeft het zo lang volgehouden
als de ‘anderhalve meter afstand’. Daarmee was het ook de
maatregel die de meest directe invloed had op de ruimte in
de stad. Een stoep leek al snel te smal om elkaar fatsoenlijk
te passeren, winkelstraten werden gemeden. Plotseling werd
iedereen zich bewust van hun persoonlijke ruimte en een
collectieve pleinvrees zorgde voor een andere omgang met de
stad. Omdat men in de loop van tijd wat losser met de regel om
ging, zorgden gemeenten ervoor dat alles in de binnensteden
letterlijk en figuurlijk in goede banen werd geleid. We werden
nauwlettend begeleid door wachtstickers, looprichtingen en
stadsstewards. En ook als we neer wilden ploffen in het park of
op een terras werd er gevraagd of we dat wel binnen de lijntjes
deden.

Looprichtingen in de Koopgoot in Rotterdam. Bron: Vastgoedmarkt.nl

Nederlandse Omroep Stichting, 4 mei 2020

Indebuurt, 3 juni 2020

RTV Rijnmond, 7 mei 2020
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CROWD CONTROL OF VERBLIJFSPLEK?
Maar waar leidden die lijnen, matrixborden en gemeentewerkers ons
heen? Doorgaans naar winkelstraten, wachtstippen voor kassa’s en
entrees van winkels. De stedelijke ruimte werd tijdens de pandemie
op veel manieren gereduceerd tot een praktische infrastructuur voor
commerciële activiteiten.[1] Dat deze reductie al voor de pandemie
gaande was werd duidelijk toen de horeca sterk aan banden werd
gelegd; je kon immers nergens zitten met je afgehaalde koffie of
broodje. De getekende cirkels op grasvelden in stadsparken bood op
zich aanleiding tot zitten, maar niet tot andere activiteiten. Men wilde
naar de (binnen)stad als bestemming, maar veel maatregelen leken er
op gericht om iedereen er zo snel mogelijk weg te krijgen. Hoewel de
formalisering van de openbare ruimte vooral ging over doorstroming en
dichtheid, werd op plekken in Denemarken juist waargenomen dat de
openbare ruimte juist meer werd gebruikt als verblijfsplek voor spel,
ontspanning en bewegen.[2]
De verandering van routine voor veel mensen zorgde er ook voor dat
veel spontaniteit in hun dagelijks leven wegviel; een gesprekje tijdens
het forenzen, het koffiezetapparaat of met een winkelmedewerker. In
plaats daarvan bevonden we ons in de kilte van de digitale wereld, met
ongemakkelijke videovergaderingen en de mailbox en werktelefoon als
het enige communicatiemiddel met de buitenwereld. Een belangrijk
deel van de sociale interactie in mensen hun dagelijks leven viel hierdoor
weg.[1]
Dat veel plekken te weinig ruimte boden voor een veilig handhaven van
de anderhalve meter betekent niet dat we het gebruik van de openbare
ruimte puur moeten observeren als crowd control, of dat de digitale
wereld een volwaardige vervanging kan zijn. Dat een stoep te smal bleek
voor tweerichtingsverkeer zijn juist het soort inzichten die moeten
leiden tot een vergroting van die ruimte en daarmee meer ruimte voor
spontaniteit en flexibiliteit. Ook blijkt het bewaken van toegankelijkheid
van de openbare ruimte een belangrijk inzicht van deze pandemie, juist
ook voor groepen met beperkingen die het buiten de coronacrisis al
moeite hebben de openbare ruimte te gebruiken. Groepen die mede
daarmee kwetsbaar zijn voor eenzaamheid moeten de mogelijkheid
krijgen om in de buitenruimte anderen te ontmoeten. De mogelijkheden
voor spontane sociale interactie moeten dan ook in ruimtelijk opzicht
gegarandeerd worden in de openbare ruimte.
Bronnen:
1.
Edward H. Huijbens, 2021, Social Distancing and the Promise of Tourism. Lezing
tijdens seminar Public Outdoor Spaces and Covid-19. Wageningen University,
24-25 juni 2021. Cultural Geography Group, Wageningen University
2.

Stickers voor wachtrijen

Drukte in de Spuistraat in Den Haag. Bron: Telegraaf, ANP

Cirkels in het park

Looprichtingen

Informatieborden

Drukte in de Grote Marktstraat in Den Haag. Bron: Telegraaf, District8

Afplakken bankjes

Gehl, 2021, Public Space and Public Life during COVID-19

Voetgangersrotonde in de Koopgoot. Bron: AD, Jan de Groen

Schotten op terrassen
Observaties
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5.

Algemeen Dagblad, 28 september 2021

Beperkte mobiliteit en
bereikbaarheid
De samenleving kwam piepend tot stilstand in die maartdagen
van 2020. Deels letterlijk, want alle bestemmingen in onze
routine (werk, vrienden en familie, voorzieningen) vielen in
een keer weg waardoor we veel minder op pad waren. Er
verschenen beelden van lege snelwegen en treinstations waar
werd omgeroepen dat men alleen moest reizen als het écht
nodig was. Het gevolg was deels dat autobezit een zegen bleek.
Waar de snelwegen leeg waren, stroomden de parkeerplaatsen
van grote natuurgebieden vol. De andere groep was op de fiets
aangewezen, en dus ook een kleinere bewegingsradius. Hoewel
de restricties op OV wel op den duur enigszins los werden
gelaten, is mobiliteit voor veel mensen tijdens de pandemie
niet altijd even vanzelfsprekend.

NRC Handelsblad, 19 mei 2021

Algemeen Dagblad, 31 januari 2021

Drukte op de parkeerplaatsen bij Meijendel. Bron: AD, District8
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TIJDENS DE PANDEMIE WAS HET BUITENGEBIED MOEILIJK BEREIKBAAR
Aan het begin van de coronacrisis gaf men massaal voorkeur aan
individuele vervoersmiddelen over het OV.[1] Hoewel het hier ook de
fiets en wandelen betreft naast de auto, blijkt uit recordjaar van de
verkoop van tweedehandsauto’s[2] dat er wel degelijk een verschuiving
heeft plaatsgevonden. De groene bestemmingen buiten de stad,
of de binnenlandse vakantiebestemmingen waren dan ook vooral
voor hen bereikbaar. Mensen zonder auto moesten het groen vaak
dichter bij huis zoeken. Het is daarmee wel belangrijk te benoemen
dat deze groepen überhaupt een keuze hadden.[3] Mensen die lijden
onder vervoersarmoede hebben ook zonder coronacrisis weinig
mogelijkheden om zich makkelijk en ver te kunnen verplaatsen.
Vervoersarmoede betekent dat mensen niet voldoende deel kunnen
nemen aan de maatschappij door het gebrek aan betaalbare, snelle
en toegankelijke mobiliteit. Dat heeft ook te maken met woonlocaties
waar veel voorzieningen ver vandaan liggen. Voorzieningen zijn niet enkel
winkels met levensmiddelen, maar ook mogelijkheden tot ontspanning
in bijvoorbeeld het groen. Wanneer de stad steeds minder toegankelijk
wordt voor lage inkomens kan dat betekenen dat de vervoersarmoede
toeneemt doordat mensen voorzieningen niet meer kunnen bereiken.
Andersom is het ook belangrijk dat mensen goed de natuur in de
stad, maar ook buiten de stad kunnen bereiken ten behoeve van hun
welzijn. Toegang tot recreatie in het groen hangt niet alleen samen met
de plekken zelf maar ook de mobiliteit van de mensen die het willen
gebruiken.[5] Het is dus belangrijk om bereikbare groene bestemmingen
te maken én om deze plekken beter te ontsluiten voor toegankelijke
vormen van mobiliteit.

Instappers in het openbaar vervoer4

Autoverkeer (excl. vracht)t.o.v. 20194

Wandelen is dan misschien nog wel de meest toegankelijke vorm van
mobiliteit. Mensen zijn sinds de pandemie meer gaan wandelen en fietsen,
en verwachten dat ook nog na de crisis te blijven doen. In combinatie
met de ambitie om actieve, milieuvriendelijke manieren van mobiliteit
te stimuleren kan dit een kans zijn om onze leefomgeving dusdanig in te
richten. Meer groene plekken in de stad en deze toegankelijk maken, op
een grotere schaal dan de buurt alleen, is hier onderdeel van. Daarnaast
het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat natuur- en recreatiegebieden
toegankelijk zijn voor meerdere vormen van mobiliteit.

Bronnen:
1.
1. KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Rijkswaterstaat, 2020, Nieuwe
inzichten mobiliteit en de coronacrisis.
2.
2. BOVAG; 2021; Meer occasions verkocht dan ooit tevoren; via https://www.
bovag.nl/nieuws/meer-occasions-verkocht-dan-ooit-tevoren
3.
3. 1. KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Rijkswaterstaat, 2020, De
effecten van COVID-19 op mobiliteit: een analyse van de (wetenschappelijke)
literatuur
4.
4. CBS, 2021, Mobiliteit in Coronatijd. via https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/
welvaart-in-coronatijd/mobiliteit
5.
5. Ana Aceska; 2021; Wider perspective: How is the pandemic changing our
use and perception of public outdoor spaces.. Lezing tijdens seminar Public
Outdoor Spaces and Covid-19. Wageningen University, 24-25 juni 2021. Cultural
Geography Group, Wageningen University
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Grotere extremen
in gebruik
De openbare ruimte was een fotogeniek onderwerp van
nieuwsartikelen het afgelopen jaar. Óf normaal zo drukke
plekken waren uitgestorven, óf plekken die doorgaans matig
werden bezocht zagen zwart van de mensen. In de eerste
categorie ging het vaak om stadspleinen, toeristische plekken
en snelwegen. De drukke plekken waren juist de parken,
natuurgebieden, of winkelstraten toen er versoepelingen
kwamen in de relevante maatregelen. Niet alleen hoe of waar
we gebruik maakten van onze openbare ruimte veranderde,
ook de mate waarin we er gebruik van maakte.[1]

Stilte tijdens de eerste lockdown op de Markt in Delftl. Bron: AD, Peter Franken

NRC Handelsblad, 3 oktober 2021

RTL Nieuws, 23 januari 2021

Algemeen Dagblad, 31 mei 2020
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TE VEEL MENSEN OF TE WEINIG RUIMTE?
In het begin van de pandemie in Nederland zorgde de
piekbelasting van openbare ruimtes tot tegenstrijdige
situaties. Mensen werden aangemoedigd om drukke plekken
als binnensteden te vermijden door voor te stellen om de
natuur in te gaan. Vervolgens moesten parkeerplaatsen bij
natuurgebieden worden afgesloten wegens de drukte daar
en luidden boswachters de noodklok over de schade voor
de natuur dat een dergelijk massaal bezoek veroorzaakt. Het
vermijden van drukke situaties ontstond dus soms juist vanuit
een verspreidingsmaatregel. Gemiddeld hebben 30-50% van de
Nederlanders zich dan ook niet aan het advies gehouden om
bij het zich bevinden drukke situaties deze te verlaten.[2] De
noodzaak van crowd control, zeker met de anderhalve meter
maatregel in gedachten was dan ook ontzettend groot.[1] In
het geval van populaire stadsparken leidde dit zelfs meermaals
tot ontruiming. In gecompileerde Google-data valt ook af te
lezen dat het uitblijven van alternatieve recreatieplekken in
combinatie met mooi weer zorgde voor grote pieken in het
gebruik van parken en groene ruimte.[3] Wat daarmee als
‘teveel’ mensen in een gebied werd beschouwd verschoof ook
door de anderhalvemetermaatregel. Maar grotere extremen
in het gebruik van de openbare ruimte betekende niet alleen
drukte, maar ook leegte. Bij het begin van de pandemie en bij
de invoering van de avondklok was het volgens veel mensen
té stil op straat. In de media verschenen fotoreportages van

uitgestorven binnensteden die normaal gesproken zo druk zijn.
Alhoewel dit een zeer tijdelijke maatregel was
Wat we beschouwen als een ‘normaal’ drukteniveau staat dus
ter discussie op veel plekken. Het gebruik van data voor crowd
control is eventueel veelbelovend zoals de app ‘SpotRotterdam’.
Het gebruik van data heeft door onverwachte pieken wel zijn
beperkingen, waardoor de oplossingen ook kunnen liggen bij de
ruimte zelf.[1] Vergroten van die ruimte, of meer mogelijkheden
tot spreiding liggen voor de hand als mogelijke oplossingen. De
inrichting van de openbare ruimte zou eventueel oplossingen
kunnen bieden om te blijven functioneren bij verschillende mate
van gebruik met zowel extreme pieken als dalen. Hoewel schade
aan de natuur een risico is, kan groene ruimte vaak wel pieken
opvangen om vervolgens zichzelf te herstellen. Bij sommige
plekken zou méér ruimte ook een oplossing kunnen bieden,
zowel op kleine als grote schaal. Stoepen kunnen op langere
termijn verbreedt kunnen worden, en voetgangersgebieden of
toegankelijke natuur op grotere schaal.

Bronnen:
1.

Giulia Gualtieri & Boudewijn Boon; 2021; What lessons can we learn from
the current pandemic? Lezing tijdens seminar Public Outdoor Spaces and
Covid-19. Wageningen University, 24-25 juni 2021. Amsterdam University of
Applied Sciences

2.

RIVM; 2021; Onderzoek Nleven gedragsregels. via https://www.rivm.nl/
gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/naleven-gedragsregels

3.

Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”.https://www.
google.com/covid19/mobility/

Verschil in bezoek aan parken en natuurgebieden
t.o.v. pre-covid in Zuid-Holland2
Op basis van Google Data (Google Community Mobility Report) ten
opzichte van een baseline van 3 januari t/m 6 februari 2020
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7.

NRC handelsblad, 11 april 2020

Nieuw gebruik tussen
binnen en buiten
Ziektes die zich middels de lucht verspreiden maken binnen in
slecht geventileerde ruimtes meer kans om overgedragen te
worden. Veel maatregelen waren daarom niet alleen gebaseerd
op afstand, maar ook of ze binnen of buiten plaatsvonden.
Terrassen wel, tafels binnen niet. Groepen buiten, enkele
bezoekers binnen. Het gevolg was dat veel activiteiten die
eerder binnen plaatsvonden, naar buiten werden verplaatst.
De openbare ruimte als ‘huiskamer’ van de stad kreeg zo wel
een hele letterlijke betekenis. Over het blijvende effect valt te
speculeren, zeker met het oog op de seizoenen.

Telegraaf, 18 april 2021

NRC handelsblad, 29 mei 2020

Tijdelijke picknickbanken op de Nieuwemarkt in Rotterdam. Bron: Open Rotterdam
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TOEËIGENING VAN DE OPENBARE GROENE RUIMTE
Het gebruik van de binnenstad veranderde zichtbaar. Onderzoeken in
Deense steden door het bureau van Jan Gehl observeerden een grotere
diversiteit aan activiteiten in de openbare ruimte. Veel van die activiteiten
waren bovendien ‘stationair’, wat de functie van de openbare ruimte als
verblijfsplek benadrukt. Deze verblijfsfunctie is een contrast met het
enkel beschouwen van de openbare ruimte als infrastructuur.[1] Met name
in parken was er een grote verscheidenheid aan activiteiten zichtbaar.
Een picknickbank en ballonnen boden ruimte voor een kinderfeestje, een
krat bier en een kleedje op het gras een studentenkroeg en een serie
yogamatjes maakten een openluchtsportschool. De markeringen in het
gras in veel stadsparken hielpen daarbij om een plekje toe te eigenen.
Zo ontstonden er in parken allerlei kleine binnenruimtes die naar buiten
waren verplaatst. In binnensteden bleek op veel plekken een tekort aan
zitplekken die dit soort activiteiten zouden kunnen faciliteren, met name
toen de horeca geen zitgelegenheid meer bood. Tijdelijk geplaatste
stoelen en picknickbanken zorgden echter voor een goede vervanging
als plek om je afhaalkoffie of maaltijd te nuttigen. Toen de terrassen juist
wel weer open konden kan de openbaarheid wel in het gedrang komen
wanneer de uitstallingen van commerciële partijen in de binnenstad
steeds verder de straten en pleinen op kropen. Zowel commerciële,
recreatieve en sociale activiteiten hebben zich van binnen naar de
buitenruimte verplaatst.[2]
Veel binnenactiviteiten blijken dus ook prima buiten te kunnen. De vraag
is wel wat de langetermijneffecten zijn van deze ontwikkeling. Blijven we
massaal onze woonkamers naar de publieke ruimte verplaatsen? En hoe
gaan we daarmee in verschillende seizoenen om? Wat wel een gegeven is
dat, mede door de afbakening en de belangen voor commerciële partijen,
dat de mate toe-eigening van de publieke ruimte is veranderd. Het
waarborgen van zitplaatsen en verblijfsplekken in de stedelijke openbare
ruimte is dan ook van belang. Een mogelijkheid voor commerciële partijen
zoals de horeca is daarbij om te onderzoeken of grenszones tussen
gebouw en buitenruimtes beter ontworpen kunnen worden zodat de
buitenruimte benut kan worden zonder dat dat buitenproportioneel ten
koste gaat van de openbare ruimte. Een bepaalde mate van flexibiliteit of
‘blurring’ van binnen- en buitenruimtes is wellicht kansrijk. Voorbeelden
zijn buitenruimtes die wellicht deels overkapt kunnen worden, of
gebouwen waarbij de gevels open kunnen om de buitenruimte naar
binnen te halen. Het onderzoeken van deze mogelijkheden is belangrijk
in relatie tot het gebruik van de openbare ruimte als democratisch recht,
wat bij onevenredige toe-eigening beschermd moet worden.

Bronnen:
1.

Gehl, 2021, Public Space and Public Life during COVID-19

2.

Giulia Gualtieri & Boudewijn Boon; 2021; What lessons can we learn from the current
pandemic? Lezing tijdens seminar Public Outdoor Spaces and Covid-19. Wageningen
University, 24-25 juni 2021. Amsterdam University of Applied Sciences
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Uitvergrootte verschillen
tussen wijken
Voor sommigen was het coronavirus een snotterig
griepje, voor anderen betekende het een opname op de
IC met een kans dat men het niet overleefde. Dat verschil
was sterk afhankelijk van de leeftijd en gezondheid.
Deze verschillen zijn op hun beurt weer terug te leiden
naar sociaaleconomische klasse en kwetsbaarheid,
en daarmee ook de woonlocaties. Zowel het virus zelf
als de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen
sloegen harder toe in kwetsbare wijken in Nederland.
De opeenstapeling van zowel de ziekte zelf als de
gevolgen ervan zorgde voor uitvergrootte verschillen
van leefbaarheid tussen de welgestelde en minder
welgestelde stadsdelen. En dat verschil dreigt te blijven,
of groter te worden in de komende jaren.

In de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam zijn de inkomens laag. Bron: NRC, Walter Herfst

RTL Nieuws, 9 maart 2021

NRC Handelsblad, 26 mei 2021

Trouw, 16 mei 2020
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WIJKEN MET STERKERE SOCIALE PROBLEMATIEK MEER GERAAKT IN PANDEMIE
Het coronavirus sloeg harder toe in deze wijken.[1] Ten eerste omdat
deze mensen sneller besmet raakten; ze wonen dicht op elkaar
en hebben vaker een baan waarbij ze niet kunnen thuiswerken.
Daarnaast hebben ze een grotere kans om op de IC te belanden en
aan het virus te overlijden, omdat mensen in deze wijken gemiddeld
een ongezondere leefstijl hebben.[2] De coronamaatregelen
hebben in deze wijken ook geen goed gedaan. De kleine woningen
waren vaak ook echt te klein om fatsoenlijk thuis te werken,
zowel voor werkenden als scholieren en studenten. Kinderen en
jongeren die het vaak sowieso al lastiger hebben op school in deze
wijken dreigen dan ook een grote leerachterstand op te lopen
dan leeftijdsgenoten in wijken waar het inkomen hoger ligt. Zowel
jongeren als ouderen waren vaker eenzaam en ongelukkiger door
de coronamaatregelen, met name de groepen die in deze wijken
wonen.2 Ontevredenheid met het leven, een factor die voor veel
mensen is gegroeid tijdens de coronacrisis, heeft een correlatie
met de tevredenheid over de woonomgeving.[3]

Tevredenheid met het leven t.o.v. de woonomgeving3

Hoewel de kwetsbare naoorlogse wijken doorgaans veel groene
openbare ruimte hebben, biedt deze vaak weinig aanleiding
tot gebruik ervan. Jongeren vervelen zich door het gebrek aan
programmering van de plantsoenen.[4] Er spelen ook vaak gevoelens
van onveiligheid doordat veel van deze groene ruimtes te groot zijn
en tevens te leeg. De vraag is wel in hoeverre deze leefomgeving
bijdraagt aan deze problemen, of juist kan helpen bij het oplossen
ervan. Betere sociale cohesie in de wijk zorgt doorgaans wel voor
minder eenzaamheid, en gelukkigere bewoners.[4]
Met name omdat de effecten van de coronacrisis hier zo groot zijn,
wordt er op veel plekken gepleit voor een ‘herstelplan’ voor deze
wijken. De ruimte aantrekkelijk maken voor gebruik zowel tijdens
als na deze pandemie kan daar een onderdeel van zijn. Het gaat dan
ook om een betere programmering van de ruimte in samenwerking
met de bewoners, en deze de handvatten daartoe te bieden daar
zelf invulling aan te geven.

Public outdoor spaces, health and wellbeing during the
pandemic.
Francisco Macedo, Kevin Raaphorst, Erwin van der Krabben
Department of Geography, Planning and Environment, Radboud University, Houtlaan 4, 6525 XZ
Nijmegen, The Netherlands

Bronnen:
1.

Francisco Macedo, Kevin Raaphorst, Erwin van der Krabben; 2021; Public
outdoor spaces, health and wellbeing during the pandemic. Lezing tijdens
seminar Public Outdoor Spaces and Covid-19. Wageningen University, 24-25
juni 2021. Cultural Geography Group, Wageningen University

2.

RTL nieuws; 2021: Corona slaat harder toe in armere wijken. https://
www.rtlnieuws.nl/onderzoek /artikel/5189278/corona-wijk-achterstandonderzoek-amsterdam-stadsdeel-cijfers

3.

CBS; 2018; Tevredener met het leven bij sterkere binding met buurt ;https://
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/tevredener-met-het-leven-bij-sterkerebinding-met-buurt

4.

SCP, Sociaal Cultureel Planbureau; 2021; Een jaar met corona: Ontwikkelingen
in de maatschappelijke gevolgen van corona
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INGREPEN TIJDENS EEN PANDEMIE BIEDEN KANSEN VOOR DE LANGE TERMIJN
Aan de acht observaties koppelen we acht kansen voor de openbare
ruimte. Een deel van de kansen gekoppeld aan de acht observaties
zijn ook los te zien van de pandemie. groene leefomgeving, een
democratische openbare ruimte waar veiligheid en bereikbaarheid is
gewaarborgd zijn inherente doelen aan het plannen en ontwerpen van
onze landschappen. Wat wel duidelijk is geworden tijdens de pandemie
is dat de urgentie van al deze doelen nog eens in benadrukt wordt
wegens het veranderend gebruik van de openbare ruimte. Ongelijkheid
in onze steden en de ruimtelijke manifestatie daarvan kwamen aan
het licht. Ook konden tijdens de crisis veranderingen die al langere
tijd een langdurige ontwikkeling waren opeens versneld plaatsvinden.
Thuis werken, meer bezoeken aan parken en natuurgebieden en meer
gebruik van de fiets is sinds 2020 alomtegenwoordig. De vraag is daarbij
wel wat de langetermijneffecten zijn. Is een algemene aanpak, los van
de pandemie, genoeg om de gewenste ontwikkelingen te versnellen? Of
dat er tijdens de pandemie een extra zetje nodig is om de gewenste
ontwikkeling op gang te brengen, bij te sturen en permanent te maken.
Daarbij is er een verschil op te merken tussen de acht observaties en
kansen: ontwikkelingen die algemener van aard zijn en ontwikkelingen
die een zekere tijdelijkheid of flexibiliteit in zich hebben.
De fysieke leefwereld is grotendeels niet veranderd door de coronacrisis,
in tegenstelling tot het gebruik. Langetermijnontwikkelingen zoals
het vraag om het vergroenen van de stedelijke ruimte, aanzetten tot
beweging, bereikbare voorzieningen en het reduceren van ruimtelijke
ongelijkheid zijn door de coronacrisis wel degelijk beïnvloed door
de coronacrisis. De coronacrisis heeft ook ontwikkelingen doen
ontstaan specifiek voor deze pandemie zelf; een kleinere levenssfeer,
een geformaliseerde buitenruimte, meer pieken en dalen in gebruik
en een veranderende relatie tussen binnen en buiten. Deze laatste
ontwikkelingen zijn directer gekoppeld aan het voorkomen van
besmettingen van een door de lucht verspreide ziekte.
De kansen zijn te verdelen in tijdelijke kansen en langetermijnkansen.
Beide categorieën zijn van belang in de openbare ruimte. Tijdelijke
kansen zijn vooral een aanpak of kans om veranderingen tijdens een
pandemie op te vangen, langetermijnkansen zijn te koppelen aan
langetermijnvisie voor een veerkrachtige en gezonde openbare ruimte.
De ‘tijdelijke kansen’ zijn kansen waarbij de mogelijkheid tot het
benutten ervan relevant zijn tijdens een pandemie of soortgelijke crisis.
De langetermijnkansen zijn ambities die ook buiten de crisis te benutten
zijn en vormen ook de stip op de horizon voor de tijdelijke kansen.

De kansen zijn te verdelen in tijdelijke en langetermijneffecten:
1.

Groene kwaliteit: Creëer goede, groene en bereikbare
openbare ruimtes voor frisse lucht, natuur, water en zonlicht.
Zorg voor een netwerk waarvan zowel groen in de stad als
natuurgebieden daarbuiten onderdeel van zijn.

2.

Uitnodigen tot bewegen: Geef meer aandacht voor het
faciliteren van sport en bewegen in de buitenruimte, door
bijvoorbeeld betere routes en rondjes die tevens een
sportfunctie hebben.

3.

Vergroten levenssfeer: Zet in op groene plekken met
verblijfskwaliteit en kansen voor gemeenschappelijkheid
dichtbij huis en in de buurt, bijvoorbeeld collectieve tuinen,
stoepen en straten.

4.

Ruimte voor spontaniteit: Ontwerp buitenruimte die uitnodigt
tot informele ontmoeting, interactie en contact. Wees
terughoudend met het afbakenen en definiëren van gebruik.

5.

Bereikbaar landschap: Vergroot de bereikbaarheid en creëer
meer mogelijkheden voor zachte mobiliteit om groengebieden
(buiten de stad) te bereiken, faciliteren van lokale rondjes
en het aaneenschakelen van groengebieden middels nieuwe
recreatieve netwerken.

6.

Bestendigen tegen piekgebruik: Ontwerp een openbare ruimte
die gedimensioneerd is om extreme pieken op te vangen, en die
zowel bij heel drukke als heel rustige momenten functioneert.

7.

Overgangszones: Ontwerp met de overgangszones: privé/
openbaar, binnen/buiten, rustig/druk en zet in op een
specifieke strategie tijdens pandemie.

8.

Urgentie bij kwetsbaren: Besteed extra aandacht aan
bevolkingsgroepen of wijken die al kwetsbaar zijn of beperkt
worden in hun gebruik van de openbare ruimte.
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1. Groene kwaliteit
Creëer goede, groene en bereikbare openbare ruimtes voor frisse lucht, natuur,
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voor een netwerk waarvan zowel groen in de stad als natuurgebieden daarbuiten
onderdeel van zijn.
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2. Uitnodigen tot bewegen3
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Geef meer aandacht voor het faciliteren van sport en bewegen in de buitenruimte, door
bijvoorbeeld betere routes en rondjes die tevens een sportfunctie hebben.

4
4

3. Vergroten levenssfeer

5
5

Zet in op groene plekken met verblijfskwaliteit en kansen voor gemeenschappelijkheid
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dichtbij huis en in de buurt, bijvoorbeeld collectieve tuinen, stoepen en straten.
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4. Ruimte voor spontaniteit
8
8

Ontwerp buitenruimte die uitnodigt tot informele ontmoeting, interactie en contact.
Wees terughoudend met het afbakenen en definiëren van gebruik.
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5. Bereikbaar landschap
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6. Bestendigen
tegen piekgebruik
3
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Ontwerp een openbare ruimte die gedimensioneerd is om extreme pieken op te vangen,
en die zowel bij heel drukke als heel rustige momenten functioneert.
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7. Overgangszones
Ontwerp met de overgangszones: privé/openbaar, binnen/buiten, rustig/druk
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8. Urgentie bij kwetsbaren
88

Besteed extra aandacht aan bevolkingsgroepen of wijken die al kwetsbaar zijn of beperkt
worden in hun gebruik van de openbare ruimte.

Interventies tijdens pandemie

Lange termijn doelen
Strategie
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INGREPEN TIJDENS EEN PANDEMIE BIEDEN KANSEN VOOR DE LANGE TERMIJN
De combinatie van tijdelijke interventies met een oog op de lange termijn komt samen in
het concept van veerkracht, in het Engels ook wel ‘resilience’ genoemd. Deze term wordt
voornamelijk in het kader van klimaatadaptiviteit gebruikt: het vermogen om een natuurramp
te incasseren en ‘terug te veren’. Maar een crisismoment in de openbare ruimte zoals een
epidemie kan net zo goed veerkracht behoeven. Veerkracht biedt de kans om een klap op te
vangen door een robuust en toegankelijk netwerk van groene ruimte over verschillende schalen.
Veerkracht betekent ook de capaciteit om tijdens een periode van crisis snel te schakelen naar
andere soort en verdeling van gebruik. In het kader van openbare ruimte betekent dat een
flexibele aanpak; een ruimte kan in omvang worden vergroot, een ruimte kan veranderen van
gebruik of een ruimte kan beter gezoneerd worden om het gebruik ervan te faciliteren.
Veerkrachtige interventies moeten echter wel in verhouding staan ten opzichte van hoe vaak
ze nodig zijn. Hoewel de coronacrisis in zekere mate wel een uitzonderlijk grote crisis is, zijn
gezondheidscrises eigenlijk niet zo uitzonderlijk. De laatste drie eeuwen was er gemiddeld
elke 15 jaar een pandemie.[1] Dat zijn niet alleen ziektes waartegen nu vaccins bestaan zoals
tuberculose en tyfus, maar ook recenter zijn we enigszins de dans ontsprongen met de
Mexicaanse griep en SARS. De kans op een pandemie met de impact van corona is jaarlijks zo’n
3 procent. Er is dus over 25 jaar ongeveer 50 procent kans dat er een dergelijke pandemie
plaatsvindt.[2] Een dergelijke frequentie vraagt dus om een strategie om ons voor te bereiden.
Daarnaast hebben we afgelopen decennia crisissituaties van een andere aard gehad die ook
hun uitwerking hadden op de ruimtelijke ordening: financiële crises, terroristische dreigingen,
droogtes en hoogwater. De klimaatcrisis betekent bovendien dat de laatste twee veel vaker
gaan voorkomen komende decennia.
Veerkracht stelt echter wel de vraag wat de situatie is waar naar ‘terug wordt geveerd’. Als deze
status quo sowieso ontoereikend is om langdurige en frequente problemen aan te pakken, kan
veerkracht ook worden gezien als een mogelijkheid om een gewenste ontwikkelingen op lange
termijn te beschermen. Een strategie van veerkracht met daarbij de langetermijnontwikkelingen
en tijdelijke interventies zijn het meest van toepassing in meerdere crisissituaties in plaats van
enkele. Juist een achtereenvolgende crisissituaties bieden de mogelijkheid om investeringen
en leermomenten van veerkracht waar te maken. Daarbij zijn langetermijnontwikkelingen en
tijdelijke interventies complementair en moeten niet los van elkaar worden gezien zien; juist
tijdens crisissituaties, waarbij langetermijndoelen onder druk staan, kan middels het slim
inzetten van tijdelijke interventies ervoor gezorgd worden dat de openbare ruimte de kans
krijgt om een hogere kwaliteit te krijgen. In een crisismoment kan door snel en gericht ingrijpen
een ambitie op de lange termijn soms een versnelling krijgen.
De kansen die we in deze verkenning identificeren laten min of meer doelstellingen zien,
maar het is niet altijd even duidelijk op welke manier deze kansen benut kunnen worden.
Daarom zijn er drie strategieën gedefinieerd voor tijdelijke kansen die laten zien op welke
manieren er flexibeler kan worden omgegaan met de buitenruimte. De drie strategieën voor
langetermijnkansen verscherpen juist nog een keer de functies die een gezonde openbare
ruimte dient te hebben.
1.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/denk-niet-aan-afschalen-vanpandemiezorg-er-komt-straks-weer-een-pandemie-en-ernstiger

2.

cgdev.org/blog/the-next-pandemic-could-come-soon-and-be-deadlier
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KOPPELEN
KOPPELEN

KOPPELEN

INTERVENTIES TIJDENS
PANDEMIE

LANGE TERMIJN
DOELEN

INTERVENTIES TIJDENS
INTERVENTIES
TIJDENS
PANDEMIE
PANDEMIE

NORMALE SITUATIE

NORMALE SITUATIE
NORMALE SITUATIE

LANGE TERMIJN
LANGE
TERMIJN
DOELEN
DOELEN

PANDEMIE

LANGE TERMIJN DOELEN

PANDEMIE
PANDEMIE

LANGE TERMIJN DOELEN
LANGE TERMIJN DOELEN

Huidig: openbare ruimte staat onder druk bij piekbelasting gedurende een pandemie

NORMALE SITUATIE

NORMALE SITUATIE
NORMALE SITUATIE

PANDEMIE

LANGE TERMIJN DOELEN

PANDEMIE
PANDEMIE

LANGE TERMIJN DOELEN
LANGE TERMIJN DOELEN

Voorstel: Interventies in de openbare ruimte hebben het vermogen om piekgebruik op te vangen
tijdens een pandemie maar ook een impuls te geven aan lange termijn doelen.

STRATEGIE VOOR EEN VEERKRACHTIGE OPENBARE RUIMTE

LANGE TERMIJN DOELEN

CRISISINTERVENTIES

CRISISINTERVENTIES

CRISISINTERVENTIES
PANDEMIE

PANDEMIE

% BEREIKTE AMBITIE

PANDEMIE

TIJD

Terugkerende crisissituaties tijdens een pandemie bieden kansen voor lange termijn doelen voor een
leefbare, gezonde en duurzame leefomgeving.

Strategie
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INTERVENTIES TIJDENS PANDEMIE

UITKLAPPEN

FLEXIBILISEREN

TIJDELIJKHEID

Vergroting
van het areaal

Multifunctioneel maken van
recreatieve voorzieningen

Tijdelijke verandering tbv
het recreatieve areaal

Op veel plekken is tijdens corona de ruimte te beperkt
gebleken. Daarom is het tijdelijk vergroten van de groene
openbare ruimte een mogelijkheid om piekdrukte op
te vangen. Het toegevoegde areaal kan bestaan uit
parkeerplaatsen in de stad, of uit landbouwgebied
bij natuurgebieden. De tijdelijke vergroting zou ook
aanleiding kunnen geven tot een permanente vergroting
of hybride zones voor openbare ruimte.

Wanneer er geen ruimte is om het areaal uit te
breiden, kunnen sommige plekken wel een flexibeler
en multifunctioneler gebruik aannemen. Door tijdelijke
interventies kan een ogenschijnlijk monofunctionele
ruimte gebruikt worden door een grotere gebruikersgroep.
Daarmee kan de ruimte ook een testcase zijn voor een
permanent ander of secundair gebruik.

Als een plek niet meegenomen kan worden in een
uitbreiding van openbare ruimte of een multifunctioneel
gebruik toestaat, kan de functie ook volledig veranderen.
Bij met name infrastructuur is deze strategie relevant. De
ervaringen met veranderend gebruik levert bovendien
inzichten op om een weg op plek permanent te
veranderen.
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LANGE TERMIJN DOELEN VOOR EEN GEZONDE STAD

H2O
CO2
O2

VERGROENEN

BEWEGEN

Meer groen in de directe
woonomgeving

De openbare ruimte uitnodigend
maken tot sport en bewegen

De veelzijdigheid van wat de natuur ons te bieden heeft
werd maar al te duidelijk tijdens corona. Stressverlichting
en ontspanning stonden daarmee vooral in de
schijnwerpers, maar openbaar groen kan uiteraard
nog veel meer. Het koelt onze steden af, vergroot
de biodiversiteit, zuivert water en lucht en mitigeert
hoosbuien en droogtes. Een groene buitenruimte is
vrijwel altijd een no-regret maatregel.

Een gezondheidscrisis die al veel langer op de achtergrond
suddert is er een van overgewicht, diabetes en slechte
eet- en beweeggewoonten. De openbare ruimte moet
niet alleen de gelegenheid bieden, maar ook uitnodiging
om te bewegen. Dat kan actief, door ruimte te bieden
aan hardlopers, sportklasjes en fitnessmogelijkheden.
Maar nog wel belangrijker is plek geven aan de fietser en
voetganger, en voorzieningen voor hen bereikbaar maken.

CONTACT
Tegengaan van eenzaamheid
door sociaal contact te faciliteren
De openbare ruimte is ook een ontmoetingsruimte, zeker
in een pandemie. Het faciliteren van sociaal contact is
daardoor belangrijk bij het vormgeven van openbare
ruimte. Dit kan door het bieden van zitplaatsen, brede
paden om naast elkaar te lopen of om de ruimte te
programmeren op een manier die aanleiding geeft tot
gezamenlijke activiteiten.

Strategie

33

III

RUIMTELIJKE
UITWERKING
De voorgenoemde observaties, kansen, en strategieën zijn allemaal van toepassing op de groene
buitenruimte; deze kan echter grote verschillen vertonen in schaal en functie. Een achtertuin en
recreatiebos of een stadspark en een nationaal park verschillen nogal van elkaar. Het is daarom
van belang om de verschillende schalen van groene buitenruimte op verschillende manieren
te definiëren. Daarbij is het belangrijk om deze ruimtes in een overzichtelijke typologie samen
te vatten, waarbij wordt aangegeven van welke problemen als mogelijkheden in het kader van
korte- en langetermijninterventies mogelijk zijn. Daarnaast is het ook van belang om bepaalde
schaalniveaus nog eens nader te onderzoeken, waarbij duidelijk uiteen wordt gezet welke
observaties er worden gedaan, van welke kansen er gebruik wordt gemaakt en hoe strategieën
worden toegepast. De nummers van de observaties en de kansen komen overeen met de
observaties op pagina 9 en de kansen op pagina 28-29.
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STRATEGIEËN IN DE CONTEXT
De strategieën op lange en korte termijn zijn allemaal gedefinieerd
vanuit het oogpunt van ontspannen, recreëren of bewegen in de
buitenruimte. Welke buitenruimte en hoe er gebruik van wordt gemaakt
is echter wel van belang. Sommige strategieën lenen zich immers beter
voor bepaalde strategieën. Ook zijn er in zowel Nederland als Europa
meerdere voorbeelden te vinden waar de strategieën op bepaalde
plekken landen. De strategie van uitklappen zien we bijvoorbeeld in het
maken van recreatieve verbindingen in de polders van de Noordas bij
Rotterdam.1 DaF Architecten onderzocht nieuwe verbindingen dwars
door de polders heen door middel van een verplaatsbare brug waarmee
ze de sloten over konden steken naar de kavels. Later werden daarmee
permanente bruggen aangebracht om recreanten niet alleen langs,
maar ook in het gebied te krijgen.
De strategie van flexibiliseren kent een voorbeeld in Berlijn, waar men
zich bij het ongebruikte vliegveld Tempelhof2 midden in de stad zich
afvroeg wat ermee te doen. De oplossing bleek de oude start- en
landingsbanen simpelweg open te stellen voor publiek. Het gebruik
van deze grote asfaltvlaktes vulden mensen vanzelf in door te fietsen,
skaten, windsurfen of in het gras ernaast te picknicken. Door juist niet
te programmeren werd er op allerlei manieren van de plek gebruik
gemaakt.
De strategie van tijdelijkheid is met name op te merken bij infrastructuur,
zoals het autovrij maken van bepaalde straten in de stad. Een succesvol
voorbeeld is de Vrijheidsbrug in Boedapest3, waar in de zomer de
brug enkele weekenden wordt afgesloten voor autoverkeer. De brug
veranderd daarmee in een podium over de Donau die ruimte biedt voor
picknicks, concerten en yogalessen.

Verplaatsbare brug tijdens de onderzoeksfase van de Noordas, en een permanente brug om te struinen na de uitvoering. Bron: DaF Architecten

De taxi- land- en startbanen van voormalig vliegveld Tempelhof in Berlijn bieden plek om actief te zijn of juist om te ontspannen Bron: Berlijn-blog.nl

De verschillen tussen de strategieën zijn vaak niet heel groot, maar
de context waarin ze worden toegepast wel. Uitklappen is vaak niet
even makkelijk in een dichtbebouwde stedelijke omgeving, en tijdelijke
verandering is niet altijd toepasbaar in grote natuurgebieden. Het
toepassen van de strategieën hangt daarom samen met de schaal en
context van de plek waar ze gebruikt worden.
Bronnen:
1.

DaF Architecten, 2012, Belevenisverbinding Noordas. https://www.dafarchitecten.nl/nl/
daf-23/publiek/Belevenisverbinding-Noordas.html

2.

The Guardian, 2015, How Berliners refused to give Tempelhof airport over to developers.
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/05/how-berliners-refused-to-givetempelhof-airport-over-to-developers

3.

City and River Association (Valyo), Szabihíd. https://szabihid.hu/
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De Vrijheidsbrug in Boedapest biedt zonder auto’s een extra waterfront aan de Donau voor verschillende soorten recreatie Bron: TheSpaces.com/Reuters

REEKS VAN INTERVENTIES VOOR EEN VEERKRACHTIGE BUITENRUIMTE
Wanneer we gebruik maken van groene buitenruimte, spelen schaal, nabijheid, tijd en mogelijkheden een rol. Het is immers
van belang welke activiteiten plekken kunnen bieden (in relatie tot de grootte). of dat bereikbaar en onderhoudend is. Zo zou
men kunnen stellen dat het gebruik maken van de buitenruimte een kwestie van kosten en baten is. Voor het lezen van een
boekje, koffiedrinken of buitenspelen is de tuin, balkon of stoep al genoeg, en zijn zowel kosten als baten klein. Wanneer men
op vakantie gaat of een nationaal park wil bezoeken, is het van belang dat de baten (plezier, ontspanning) daarvan wel opwegen
tegen de kosten (tijd/geld/middelen) om daar te komen en te zijn. Tussen deze twee uitersten liggen een hele serie van groene
buitenruimtes die verschillen in het bovenstaande.

balkon

buurtplein

tuin

buurtpark

recreatiegebied

stoep/voortuin

straat

groenstructuur

stadsplein

nationaal park

binnenhof

stadspark

agrarisch gebied

Ruimtelijke Uitwerking
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NETWERK VAN GROENE RUIMTES
De typologie van (groene) buitenruimten die hieruit voortkomt kan in
een serie worden gezet van oplopende schaal en context, van het huis
in de stad naar een natuurgebied daar ver buiten. Zo heeft iedereen
een persoonlijk groen netwerk van plekken die graag bezocht worden
gecentreerd rond het huis: het plantsoen in de buurt, en stadspark even
verderop, het recreatiebos aan de stadsrand. In elk van deze plekken,
zoals gezien in de analyse, kwamen specifieke ontwikkelingen voor
tijdens de pandemie, maar er ontstonden ook kansen. Middels deze
typologie illustreren we enkele mogelijkheden waarop zowel tijdelijke als
langetermijninterventies toegepast kunnen worden op al deze plekken.
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INTERVENTIES
STRATEGIE KORTE
TERMIJN

STRATEGIE LANGE
TERMIJN

Maak modulaire aanpassingen voor het balkon
mogelijk zoals een serre of een groene wand.

Flexibel gebruik

Vergroenen/bewegen

Zorg voor stimulerende maatregelen om tuinen
te vergroenen en het verhard oppervlak te
verkleinen.

Bied de mogelijkheid om bepaalde tuinen een
coöperatieve buurtfunctie te geven.

Flexibel gebruik

Vergroenen

Van de stoep in plaats van enkel te zien
als infrastructuur, er een extentie van de
woonruimte te maken en een verblijfsruimte
maken voor de straat (kans 1, 3).

Stimuleer vergroenen van de gevels, maak
parkeerplaatsen tijdelijk vrij voor fietsparkeren.

Stimuleer vergroening, het verbreden van
de stoep en waarborg toegankelijkheid door
fietsparkeren op autoparkeerplaatsen.

Uitklappen

Vergroenen/contact

Er is behoefte aan sociaal contact en
buitenruimte voor ontspanning of sport dicht
bij huis. De ruimte is beperkt door vele auto's.

Autoparkeren en gebruik te verminderen en de
cohesie van de straat te vergroten (kans 1, 3).

Experimenteer met tijdelijk minder
parkeerplaatsen en een knip in de straat.

Vergroen de straat flink door parkeerplaatsen
te vervangen door bomen.

Tijdelijke verandering

Vergroenen/contact

BINNENHOF

Er is behoefte aan collectiviteit en een
buitenruimte als extensie van de woonruimte
(observatie 3).

De sociale cohesie tussen bewoners vergroten,
de binnenhoven vergroenen en programmeren
(kans 3, 4, 7).

Maak het laagdrempelig om binnenhofjes te
vergroenen zodat bewoners deze toe kunnen
eigenen.

Vergroen de hofjes en verklein het oppervlak
voor autoparkeren.

Flexibel gebruik

Vergroenen/contact

BUURTPLEIN

Er is behoefte aan collectiviteit en een
buitenruimte als extensie van de woonruimte
(observatie 3).

De sociale cohesie tussen bewoners vergroten,
het buurtplein beter programmeren (kans 3,
4, 7).

Creëer mogelijkheden om binnenactiviteiten
naar buiten te verplaatsen middels modulaire
paviljoens.

Geef permanente, passende functies aan
buurtpleintjes die goed aansluiten bij wat de
buurt wil.

Tijdelijke verandering

Contact

BUURTPARK

Intensief gebruik omdat veel activiteiten naar
buiten worden verplaatst (observatie 1, 6, 7).

Beter zoneren en het park op den duur meer
klimaatadaptieve functies geven (kans 1, 4, 6, 7)

Zorg voor een extensiever maaibeleid en
maai tijdelijke paden uit bij een periode van
intensiever gebruik.

Creëer permanente klimaatadaptieve
maatregelen en zorg voor ecologische functies.

Uitklappen

Vergroenen/bewegen

Ongeprogrammeerd groen zorgt ervoor dat
er weinig gebruik wordt gemaakt (observatie
2, 4, 8).

Dit ongeprogrammeerde groen activeren. (kans
2, 4, 8)

Zorg voor meer tijdelijk programma behalve
alleen ‘kijkgroen’.

Neem nieuw ontstane plekken in de
groenstructuur mee in een bewandelbaar groen
netwerk voor de buurt.

Flexibel gebruik

Bewegen

STADSPLEIN

Weinig mogelijkheden om te verblijven, weinig
(niet-commerciele) zitplekken, zeker bij sluiting
horeca (observatie 1, 2, 7).

Pleinen een betere verblijfsfunctie geven (kans
1, 2, 7).

Zorg voor tijdelijke zitgelegenheden, zo nodig in
samenwerking met de horeca.

Maak het plein klimaatadaptiever en
toegankelijker met een grotere focus op de
verblijfsfunctie.

Flexibel gebruik/
Uitklappen

Vergroenen/contact

STADSPARK

Te intensief gebruik op veel momenten, veel
soorten gebruik die elkaar in de weg zitten
(observatie 2, 6).

De populariteit van parken verzilveren (kans
1, 2, 6)

Zoneer bij piekgebruik het park voor diverse
functies, en activeer daarmee ongebruikte
delen van het park.

Geef populaire activiteiten een meer
permanente plek en gebruik beplanting om die
plekken te definiëren.

Flexibel gebruik

Bewegen/contact

Gebieden zijn vaak lastig te bereiken door
ringwegen en stadswegen (observatie 5).

Het groene netwerk van de stad beter aan laten
sluiten op bestaande, grote groengebieden aan
de rand (kans 5).

Maak de gebieden toegankelijker door tijdelijk
autowegen van de stad naar deze gebieden in
fietsstraten veranderen.

Maak wegen in en uit de stad fietsvriendelijker
en tot ‘groene inprikkers’ die het groene
recreatieve netwerk verbeteren.

Tijdelijke verandering

Bewegen/Vergroenen

NATIONAAL PARK

Gebieden zijn zonder auto erg lastig te
bereiken. Het is er op bepaalde dagen ook vaak
te druk (observatie 5, 6).

De bereikbaarheid verbeteren middels
openbaar vervoer en dit afstemmen op de
drukte (kans 5, 6).

Zorg voor tijdelijke OV verbindingen/shuttle
services vanuit binnensteden en nationale
parken op rustige dagen.

Zorg dat nationale parken permanent
toegankelijker zijn voor meer vormen van
mobiliteit, zoals OV.

Nationale parken
tijdelijk vergroten,
uitbreiden

Bewegen/contact

AGRARISCH GEBIED

Er is veel vraag naar groene buitenruimte,
terwijl agrarisch gebruik sterk gescheiden is van
recreatieve functies (observatie 4, 5).

Agrarische functies en recreatieve functies
rondom de stad beter mengen (kans 4, 5).

Creëer een tijdelijk ‘right to roam’
(struinmogelijkheden) in weilanden door deals
met lokale boeren.

Breid de recreatieve infrastructuur uit op
basis van succesvolle bevinden met het ‘right
to roam’.

Uitklappen

Bewegen/contact

BALKON

TUIN

STOEP/VOORTUIN

STRAAT

GROENSTRUCTUUR

RECREATIEGEBIED

KNELPUNTEN ZICHTBAAR TIJDENS CORONA

KANSEN ZICHTBAAR TIJDENS CORONA

1. TIJDELIJKE INTERVENTIES

2. INTERVENTIES OP DE LANGE TERMIJN

Mensen zoeken meer ruimte in hun
appartement of buitenruimte op het balkon
waar ook de ruimte is voor sporten of
ontspannen (observatie 3).

Het balkon activeren als flexibele ruimte ter
vergroting van de binnenruimte, of als groene
buitenruimte (kans 3, 4, 7).

Stimuleer het gebruik van het balkon als
sportschool, of laat mensen de kans pakken om
hun balkon te vergroenen.

Veel tuinen hebben (te)veel verhard oppervlak
en niet iedereen beschikt over een tuin
(observatie 1, 3).

Tuinen activeren als groene ruimte, ook in
buurtverband. (observatie 1, 3).

Stoepen zijn vaak grote verharde oppervlaktes,
verrommeld door geparkeerde fietsen en
hebben weinig gebruikswaarde (observatie 1, 3).

Ruimtelijke Uitwerking

39

IN DE BUURT
1

1
1
2

balkon

1
2

1
2

2

tuin

stoep/voortuin

2

straat

binnenhof

Interventies tijdens pandemie

1

Stimuleer het gebruik
van het balkon als
sportschool, of laat
mensen de kans pakken
om hun balkon te
vergroenen.

1

Zorg voor stimulerende
maatregelen om tuinen
te vergroenen en het
verhard oppervlak te
verkleinen.

1

Stimuleer vergroenen
van de gevels, maak
parkeerplaatsen tijdelijk
vrij voor fietsparkeren.

1

Experimenteer met
tijdelijk minder
parkeerplaatsen en een
knip in de straat.

1

Maak het laagdrempelig
om binnenhofjes te
vergroenen zodat
bewoners deze toe
kunnen eigenen.

Lange termijn doelen

2

40

Maak modulaire
aanpassingen voor het
balkon mogelijk zoals
een serre of een groene
wand.

Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

2

Bied de mogelijkheid
om bepaalde tuinen
een coöperatieve
buurtfunctie te geven.

2

Stimuleer vergroening,
het verbreden van de
stoep en waarborg
toegankelijkheid door
fietsparkeren op
autoparkeerplaatsen.

2

Vergroen de straat flink
door parkeerplaatsen te
vervangen door bomen.

2

Vergroen de hofjes en
verklein het oppervlak
voor autoparkeren.

IN DE STAD
1
1

1

1

1

2
2

2

2

2

buurtplein

buurtpark

groenstructuur

stadsplein

stadspark

Interventies tijdens pandemie

1

Creëer mogelijkheden
om binnenactiviteiten
naar buiten te
verplaatsen middels
modulaire paviljoens.

1

Zorg voor een
extensiever maaibeleid
en maai tijdelijke paden
uit bij een periode van
intensiever gebruik.

1

Zorg voor meer tijdelijk
programma behalve
alleen ‘kijkgroen’.

1

Zorg voor tijdelijke
zitgelegenheden, zo
nodig in samenwerking
met de horeca.

1

Zoneer bij piekgebruik
het park voor diverse
functies, en activeer
daarmee ongebruikte
delen van het park.

Lange termijn doelen

2

Geef permanente,
passende functies aan
buurtpleintjes die goed
aansluiten bij wat de
buurt wil.

2

Creëer permanente
klimaatadaptieve
maatregelen en zorg
voor ecologische
functies.

2

Neem nieuw ontstane
plekken in de
groenstructuur mee
in een bewandelbaar
groen netwerk voor de
buurt.

2

Maak het plein
klimaatadaptiever en
toegankelijker met een
grotere focus op de
verblijfsfunctie.

2

Geef populaire
activiteiten een meer
permanente plek en
gebruik beplanting
om die plekken te
definiëren.
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BUITENGEBIED
1

1

1
2
2

2

recreatiegebied

nationaal park

agrarisch gebied

Interventies tijdens pandemie

1

Maak de gebieden
toegankelijker door
tijdelijk autowegen
van de stad naar deze
gebieden in fietsstraten
veranderen.

1

Zorg voor tijdelijke
OV verbindingen/
shuttle services vanuit
binnensteden en
nationale parken op
rustige dagen.

1

Creëer een tijdelijk
‘right to roam’
(struinmogelijkheden)
in weilanden door deals
met lokale boeren.

Lange termijn doelen

2

42

Maak wegen in en uit de
stad fietsvriendelijker
en tot ‘groene
inprikkers’ die het
groene recreatieve
netwerk verbeteren.

Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

2

Zorg dat nationale
parken permanent
toegankelijker zijn
voor meer vormen van
mobiliteit, zoals OV.

2

Breid de recreatieve
infrastructuur uit op
basis van succesvolle
bevinden met het ‘right
to roam’.

EEN GROEN NETWERK VOOR ZUID-HOLLAND
De som van de verschillende typen buitenruimten kunnen zoals eerder
gezegd gevat worden in een persoonlijk netwerk dat uitdijt in afstand en
schaal rondom de woonplaats. In een meer algemene zin kan er gesteld
worden dat deze groennetwerken vanuit woonwijken, via stadscentra
het buitengebied verbinden met betrekking tot groene buitenruimte.
Daarmee ontstaat de mogelijkheid om een kaart te maken waarmee de
diversiteit en verbondenheid van dit groene netwerk duidelijk wordt.
Daar is ook te zien waar er ‘schakels’ in dit netwerk missen of slecht
verbonden zijn. Op de schaal van de provincie is het ook mogelijk om
te bedenken hoe dit netwerk verstevigd moet worden voor deze en
mogelijk volgende pandemieën.

Door middel van deze reeks aan veerkrachtige buitenruimten worden
onderstaande kansen aangegrepen voor een weerbare en gezonde stad.

1+

+ +

Groene kwaliteit

2
Uitnodigen tot bewegen

3
Vergroten levenssfeer

4
Ruimte voor spontaniteit

5

Bereikbaar landschap

6
Bestendig tegen piekgebruik

7
Overgangszones

8
Urgentie bij kwetsbaren

Groene buitenruimten voor recreatie, zoals parken en
natuurgebieden, onderling verbonden in Zuid-Holland
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1.

DE COLLECTIEVE STRAAT

44

Vooroorlogse wijken (1920-1940 woningbouw) in Zuid-Holland

45

KARAKTERISTIEK

Bewoning

Eigendom
koop

De opzet van straten zijn doorgaans afhankelijk van de tijdsgeest
waarin ze gebouwd zijn. De wijken gebouwd in de jaren ‘30 en
‘40 zijn niet op elk vlak toekomstbestendig gebleken. In ZuidHolland zijn veel van deze wijken gesitueerd in arbeiderswijken
niet ver van de binnenstad, zoals Korte Akkeren in Gouda of
Charlois in Rotterdam. Deze veelal vooroorlogse volkswijken
bestaan vaak uit kleine arbeiderswoningen die niet altijd in even
goede staat blijken. Mensen leven vaak in smalle rijtjeshuizen of
portiekwoningen waarbij er niet altijd een prettige buitenruimte
beschikbaar is. De straat zelf heeft veelal een smal profiel. Veel
van deze wijken zijn ontstaan voordat de auto het stadsontwerp
ging bepalen. Dit zorgt voor een prettige maatvoering qua
hoogte en breedte. De latere democratisering van autobezit is
tegenwoordig het smalle profiel gaan domineren. Aan weerzijden
is langsparkeren met een royale rijbaan. De veelal smalle
stoepjes bij de woningen bieden vrijwel geen plaats voor het
parkeren van een fiets of een geveltuintje. Dat laatste is mede
de reden dat deze straten vaak in weinig stadsgroen voorzien;
het volledige stenen profiel wordt heel soms onderbroken door
een kleine, veel te strak ingesloten en slecht onderhouden
boom.

54%

0.7%
39%

Bewoond

Onbekend
Huur-overig

97%

3%

Huur-cooperatie

Onbewoond

STOEP

Bouwjaar

Type woning
Eengezins

PARKEREN +
RIJBAAN

Vanaf 2000
68%

10%
32%

90%
Meeraezins

Voor 2000

Grootschalige groenvoorzieningen zijn meestal niet in deze
wijken te vinden. Historisch gezien wegens ruimtebesparing,
later ook wegens weinig investeringen in de openbare ruimte
in wijken met veel sociale huur. Enkele uitzonderingen zijn de
groene ruimtes in zogenoemde tuinwijken, dat initieel mee
ontworpen was met de stedelijke opzet. Veel van dit groen is
wegens gebrek aan onderhoud en verkeerskundige herinrichting
verdwenen.
Opwarming
verstening

door

hoge

mate

van

Smalle stoep voorziet geen ruimte voor
ontmoeting
Weinig ruimte om eigen te maken

Veel ruimte kwijt aan dubbel parkeren,
half op de stoep

2m

2m
9m

Profiel van de staringstraat, nagenoeg volledig verhard en weinig plek voor groen
of eigen invulling door bewoners
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Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

OPGAVE
‘EEN EIGEN GROENE STRAAT MET DE BUREN’
De opgaven voor de straat van de typische vooroorlogse
woonwijk zijn op veel plekken ook duidelijker geworden in de
coronacrisis. Missende langetermijnopgaven werden duidelijker
toen bewoners thuis zaten; weinig groen met een auto voor
de deur die nergens heen kan. Veel van deze arbeiderswijken
kampten bovendien al langer met gezondheidsproblemen. Te
weinig bewegen, door een gebrek aan tijd of faciliteiten is daar
bijvoorbeeld een oorzaak van. De opgave op de langere termijn
ligt dus in het realiseren van meer groen in de omgeving en het
faciliteren en uitnodigen tot bewegen. De langetermijnkansen
liggen hier dus op ‘groene kwaliteit’ (1) en ‘uitnodigen tot
bewegen’ (2). Op de kortere termijn waren meer mensen terug
aangewezen op hun directe woonomgeving en nodigde de
straat die was ingericht op autoverkeer en parkeren niet uit tot
sociale interactie of een vergroting van mensen hun leefsfeer.
De kansen die hier van toepassing zijn op de korte termijn zijn
‘vergroten levenssfeer’ (3), ‘ruimte voor spontaniteit’ (2) en
‘overgangszones’ (7). Juist door deze kortetermijnopgaves slim
te combineren met ingrediënten voor de lange termijn kunnen
tijdelijke situaties een gezonde langetermijnontwikkeling een
zetje geven.

KRO-NCRV, 26 oktober 2020

Trouw, 9 december 2020

Omroep West, 19 februari 2020
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COLLECTIEVE STRAAT | HUIDIGE SITUATIE
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Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

CONCEPT | VAN AUTOSTRAAT NAAR COLLECTIEVE ONTMOETINGSPLEK

0 | bestaande verharde en ongebruikte
straat met een grote ruimteclaim voor
autorijweg en parkeervoorzieningen.

1 | tijdelijke collectieve tuinen in de straat
verbonden met een buurtschuur als flexibele
gebruiksruimte. Verandering van mobiliteit
zorgt voor ruimte in het profiel met kansen
voor lokale moestuinen, speelplekken of een
kleinschalige buurt barbecue. Hierdoor ontstaat
een toegankelijk milieu met ruimte voor
laagdrempelige ontmoeting en spontaniteit.

2 | straat met zichtbare wateropvang, brede
stoepen voor spelen en verblijven, bomen voor
schaduw en ruimte voor voetgangers en fietsers.
De straat wordt getransformeerd naar een
groene woonstraat waarin ruimtelijke kwaliteit
en leefbaarheid vooropstaat en er gezocht
wordt naar nieuwe en duurzamere vormen van
mobiliteit. Hierin krijgen omwonenden een adres
aan de nieuwe collectieve straat.
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COLLECTIEVE STRAAT | INTERVENTIES TIJDENS PANDEMIE

50

Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

COLLECTIEVE STRAAT | LANGE TERMIJN DOELEN
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COLLECTIEVE STRAAT | INTERVENTIES TIJDENS PANDEMIE
3
Vergroten levenssfeer

4
Ruimte voor spontaniteit

8
Urgentie bij kwetsbaren
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COLLECTIEVE STRAAT | LANGE TERMIJN DOELEN
3
Vergroten levenssfeer

4
Ruimte voor spontaniteit

8
Urgentie bij kwetsbaren
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2.

HET GROENE
BUURTNETWERK

54

Naoorlogse wijken (1960-1970 woningbouw) in Zuid-Holland

55

KARAKTERISTIEK
openbare ruimte | OVERGANGEN
Waar veel stedelijke
ruimtes |juist
openbaar groen mist,
openbare
ruimte
OVERGANGEN

openbare ruimte | OVERGANGEN
openbare ruimte | OVERGANGEN

is
het er in bepaalde wijken juist in overvloed. Naoorlogse
nieuwbouwwijken zijn opgezet vanuit de overtuiging van licht,
lucht en ruimte. In Zuid-Holland zijn veel van deze wijken te
vinden in grote uitbreidingsprojecten van halverwege de vorige
eeuw aan de rand van de stad. Voorbeelden zijn Ommoord in
Rotterdam, de Escamp in Den Haag, of de Voorhof in Delft. In
de buitenruimte komt dat tot uiting door appartementen die
de ruimte hebben middenin het groen. Dit komt het uitzicht
en groene karakter ten goede, maar de ruimtelijke configuratie
van deze wijken hebben niet altijd het stedelijk functioneren
bevorderd.

De appartementengebouwen zelf hebben op maaiveld geen
aantrekkelijke plinten langs hoofdroutes en entrees zijn
gecentraliseerd bij grote parkeerterreinen. Functiescheidingen
Voordeur
directvoor
aan deweinig
straat weinig
ruimte voor
toeeigening
zorgen
activiteit
op straat
aangezien winkelpleinen
niet zijn geïntegreerd met de woongebieden. Het naoorlogse
Voordeur direct aan de straat weinig ruimte voor toeeigening
gedachtegoed komt ook tot uitdrukking door de dominantie
van de auto en verkeersaders, die zo veel ruimte innemen in de
opzet van de wijk. Deze verkeersaders en de focus op de auto
zorgen er in combinatie met de grootschalige opzet van deze
wijken dat de wijken slecht bewandelbaar zijn. Er is vaak geen
aantrekkelijke wandelroute naast de grote afstanden tussen
voorzieningen.
Het groen in de wijk zelf is bovendien gedateerd. Veelal bestaat
het uit makkelijk te onderhouden gazons met boomgroepen,
als bufferzones tussen verkeersaders en gevels. Dit type groen
heeft vrijwel geen ecologische waarde. Ook is deze groene
ruimte ongeprogrammeerd, het is voornamelijk ‘kijkgroen’.
Er zijn geen routes door het groen en biedt weinig tot geen
aanleiding tot sport, spel of ontspanning.

Blinde
gevels maken geen
contact
Groenvoorzieningen
zijn
sobermet
en groen
ongedefinieerd

Voordeur directverharding
aan de straat
ruimte voorerg
toeeigening
Hoeveelheid
enweinig
infrastructuur
dominant

Blinde gevels maken geen contact met groen

Voordeur direct aan de straat weinig ruimte voor toeeigening

Bergingen op de begaande grond van flatgebouwen

Deel van de woningen voorzien van achtertuin met schuttingen en hagen aan het openbaarBergingen
groen
op de begaande grond van flatgebouwen

Bergingen op de begaande grond van flatgebouwen

Deel van de woningen voorzien van achtertuin met schuttingen en hagen aan het openbaarBergingen
groen
op de begaande grond van flatgebouwen
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Westwijk Zuidbuurt

61

Westwijk Zuidbuurt
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Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

Achterkantsituatie aan de openbare ruimte

Aansluitingen
woning op de straat minimaal
61
Westwijk Zuidbuurt
61

Westwijk Zuidbuurt

OPGAVE
‘PLEKKEN DIE DE WIJK VERBINDEN’
Bij deze wijk ligt de opgave in het activeren van het juist
vele, maar ongebruikte groen in de buurt. Ook in deze
wijken wonen veelal kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals
mensen met lage inkomens en ouderen. In deze wijken zijn
gezondheidsproblemen vaak van belang. Op de lange termijn
liggen er dus uitdagingen in het stimuleren tot bewegen en
daarbij extra aandacht schenken aan de kwetsbare groepen
(8) die hiervoor lastig te bereiken zijn, maar wel gebaat zijn
bij het verbeteren van hun gezondheid (2). Deze opgaven
zijn te bundelen door gebruik te maken van de kans om
bereikbaar groen te realiseren (5). Hier gaat het niet alleen
om de bereikbaarheid van de groene ruimte zelf, maar ook
hoe groene ruimte juist gebruikt kan worden om andere
plekken bereikbaarder te maken. De groene ruimte kan
zo een netwerk worden van geactiveerde plekken waar
de buurt elkaar actief kan ontmoeten. De eerste stap kan
gemaakt worden door voor tijdelijke activiteiten te zorgen
tijdens bijvoorbeeld een lockdown. De kortetermijnopgaven
die relevant zijn is het creëren van meer grenszones (7)
die spontaniteit in het gebruik van de openbare ruimte
bevorderen (4).

Westwijk - Vlaardingen

Voorhof - Delft

Zuidwest, stadsdeel Escamp - Den Haag

Ommoord, Rotterdam
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HET GROENE BUURTNETWERK | HUIDIGE SITUATIE
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Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

CONCEPT : ACTIVEREN VAN ONGEBRUIKTE GROENE RUIMTES

0 | bestaande ongebruikte en anonieme
openbare ruimte met veel verharding en
sobere invulling van groenvoorzieningen.

1 | een instant parkprogramma als bouwpakket
in te voegen tijdens een pandemie. Deze
plekken activeren de openbare ruimte in de
buurt en stimuleert ontmoeting en beweging.

2 | een volwaardig parknetwerk met
een klimaatadpatieve inrichting. Betere
aansluiting gebouwen met actieve plinten,
buurtprogramma en rondjes in de wijk
zorgen voor een doorwaadbaar en
aantrekkelijke woonomgeving van dak via de
tuin naar het buurtplein.
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HET GROENE BUURTNETWERK | INTERVENTIES TIJDENS PANDEMIE
2
Uitnodigen tot bewegen

5

Bereikbaar landschap

8
Urgentie bij kwetsbaren
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HET GROENE BUURTNETWERK | LANGE TERMIJN DOELEN
2
Uitnodigen tot bewegen

5

Bereikbaar landschap

8
Urgentie bij kwetsbaren
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3.

HET ACTIEVE STADSPARK
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Stadsparken en plantsoenen in Zuid-Holland

63

KARAKTERISTIEK
Veel grote stadsparken in Nederland ontstonden eind 19e of
begin 20e eeuw. Toen begonnen als ‘publieke wandeling’ voor
de stadsbewoners, blijft het stadspark als toevluchtsoord
voor de drukke, overprikkelde stedeling ook vandaag de dag
nog relevant. Veel stadsparken, zoals het Zuiderpark in Den
Haag of Het Park in Rotterdam zijn dan ook inmiddels vrij oud
maar dienen hun functie nog. Het aanvankelijke ontwerp, in de
‘Engelse landschapsstijl’ was vooral gefocust op wandelen en
flaneren, maar tegenwoordig zijn de activiteiten in stadsparken
veel diverser geworden. Waar eerst het pad de leidende
structuur was om de wandelaar te leiden langs een serie
pittoreske scenes van lanen, weides en bosschages, vindt veel
gebruik vandaag de dag plaats op vrijwel oneindige gazons die
naast de paden liggen. In veel parken was de ondergrond vaak
veel diverser met hoger gras, kruiden en heesters. Tegenwoordig
is veel van deze beplanting vervangen door een robuust strak
gemaaid grasveld en de kiezelpaden door grijs asfalt. Afhankelijk
van de configuratie van deze grasvelden en boomgroepen is er
bij veel parken spraken van een oneven gebruik. Hier schuurt
de opzet van het park met de schaal en diversiteit van activiteit
die vandaag de dag plaatsvindt in parken, zoals festivals,
sportklassen en barbecues.
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Oorspronkelijke opzet en scenografie zijn verwaterd.

Gebruik in stadsparken vaak eentonig met wandelen en flaneren.

Nieuwe invullingen zijn niet in samenhang met oorspronkelijke opzet.

Oneven gebruik tussen publiek en semi-private voorzieningen.

OPGAVE
‘FLEXIBEL GEBRUIK IN EEN STEVIG RAAMWERK’
Tijdens de lockdownperiodes was het regelmatig te druk in
de stadsparken om de anderhalve meter afstand te bewaren.
Meermaals en in verschillende steden moest de politie dan ook
ingrijpen. Veel van deze massale toestroom was wegens mooi
weer of een spontaan openluchtfeest met drank en muziek.
Maar er kwamen tijdens de pandemie ook een heleboel nieuwe
gebruiksvormen bij. Sportklasjes, ontmoetingen van vrienden
die koffie kwamen drinken, oefensessies van muzikanten en
kinderfeestjes zijn maar enkele voorbeelden. Aan de hand
van de eerder genoemde onderzoeken en verdichting van
de stad gaat de druk op parken alleen maar toenemen. Om
mensen een kwalitatieve groene ruimte te kunnen bieden
(1) is het van belang dat we tijdens crises op de korte termijn
parken bestendigen tegen piekgebruik (4). Deze opgave kan
invulling krijgen door bijvoorbeeld slim te zoneren. Dat klinkt
tegenstrijdig met de kans om ruimtes van hun formaliteit te
ontdoen, maar in het geval van parken is de kwestie omgekeerd;
door slim activiteiten toe te wijzen kan het openbare karakter
van veel stadsparken beschermd blijven. Bovendien kunnen
veel activiteiten voor veel mensen een aanleiding zijn om deel te
nemen en hun gezondheid te bevorderen. Lockdownperiodes
kunnen een ‘test case’ zijn voor het alloceren van activiteiten
voor de langere termijn.

Den Haag FM, 19 april 2020

Sleutelstad, 31 maart 2021
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Naar een Veerkrachtige Openbare Ruimte

CONCEPT : EEN VERBETERDE ZONERING VOOR INTENSIEF PARKGEBRUIK

0 | stadspark met intensieve clustering
van programma afgewisseld met
afgelegen extensieve delen.

1 | een tijdelijke zonering in ruimte en tijd bij
piekbelasting gedurende een pandemie. Popup programma zorgt voor een afwisseling aan
mogelijkheden van een openlucht bioscoop tot
yogaklasjes en foodtrucks van lokale restaurants.

2 | permanente verbetering van ontsluiting en
zonering binnen het park waarin ruimte is voor
een breder aanbod aan parkprogramma. Dit
zorgt voor een betere spreiding van functies
en benut de volle potentie van stadsparken.
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HET ACTIEVE PARK | LANGE TERMIJN DOELEN
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HET ACTIEVE PARK | LANGE TERMIJN DOELEN
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HET VERBONDEN
BUITENGEBIED
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Stadsranden en aangrenzende landschappen in Zuid-Holland

73

KARAKTERISTIEK
Buitengebieden in Nederland nemen veel verschillende vormen
aan. Zo zijn er recreatiebossen uit halverwege de vorige eeuw,
aangelegd bij stadsranden. Maar er zijn ook grote natuurgebieden
en nationale parken zoals Meijendel of Tiengemeten. Ook
eeuwenoude agrarische cultuurlandschappen zoals de polders,
dijken en bloembollenvelden worden graag bezocht. Het
buitengebied is in Nederland ruimtelijk al vaak bijna niet meer
te onderscheiden van de metropolitane kolos die de Randstad
vormt, maar bij veel mensen leeft de dichotomie tussen stad en
land nog zeker in het kader van recreatie. De recreatiebossen
zijn veelal oude polders die naar deels zachthoutproductiebos,
deels recreatiegebied is omgevormd, al dan niet met
natuurlijke stukjes met grote grazers. Nationale parken en grote
natuurgebieden hebben juist een veel natuurlijker karakter met
een focus op biodiversiteit. Agrarische gebieden, alhoewel
cultuurhistorisch van belang, bieden op hun vaak industriële
schaal en functie weinig plek aan recreanten of biodiversiteit,
terwijl landbouw het meest omvangrijke landgebruik is van de
provincie. Op veel plekken met name in het westen verrommelen
de gebieden dicht bij de stad ook door infrastructuur en
logistieke ‘big box’ ontwikkelingen. Deze gebieden missen fijne
infrastructuur om te wandelen of te fietsen en veel van deze
semi-industriële omgevingen zijn onaantrekkelijk. Mensen
die aantrekkelijke natuur buiten de stad opzoeken zijn vaak
aangewezen op natuurgebieden die juist ver van de stad af
liggen of moeilijk bereikbaar zijn.
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1958: Hertenkamp is het enige recreatiegebied binnen de Noordpolder

1976: De Delftse Hout wordt uitgegraven. In Pijnacker vervangen nieuwe
woningen de open polder

2000: Merendeel van de polder wordt recreatiegebied. Grote mate van
bedrijf- en woningontwikkeling

2020: de hele omgeving is bebouwd

OPGAVE
‘ZO VAN DE STAD NAAR DE NATUUR’
Tijdens de pandemie wisten toch veel mensen populaire
natuurgebieden te vinden. De populariteit neemt ook
met de omliggende verstedelijking toe. De opgaven lijken
ogenschijnlijk vergelijkbaar met die van het park, ware het
niet dat veel natuurgebieden voor grote groepen niet of lastig
bereikbaar zijn. Daarom ligt er een opgave op de lange termijn
in het verbeteren van de bereikbaarheid (5) van deze groene
gebieden. Een manier om dat te doen is in plaats van de mensen
naar het buitengebied brengen, het buitengebied juist naar
de mensen in de stad te brengen in combinatie met goede
verbindingen van en naar de stad. Kortetermijnoplossingen
kunnen gebruikt worden om geschikte gebieden te vinden; zo
kan het bestendigen tegen piekgebruik (6) aanleiding geven tot
het aanwijzen van tijdelijke overloopgebieden voor recreanten
met een alternatieve functie.

Facebook Gemeente Delft, 21 mei 2020

Algemeen Dagblad, 16 januari 2021
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CONCEPT : NIEUWE RECREATIEVE NETWERKEN TUSSEN STAD EN LAND

0 | een ontoegankelijk buitengebied met vooral
agrarisch gebruik belemmerd de overgang van
stad naar het aangrenzende landschap.

1 | een pandemienetwerk voor skaters, fietsers
en wandelaars dat 2 keer zoveel paden toevoegt
en stad/land nog beter verbindt door nieuwe
entrees, bruggetjes en tijdelijke routes. Hierdoor
ontstaat de kans om dicht bij huis een rondje te
kunnen wandelen, hartlopen of fietsen.

2 | een structureel betere stad-landverbinding
met meer ruimte voor natuur en recreatie
die hand in hand gaan. Zo ontstaan er aan
de randen van de stad nieuwe plekken zoals
pluktuinen en landwinkels maar ook goed
verbonden recreatieve netwerken voor de
achterliggende natuurgebieden en dorpen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De periode van lockdowns en overheidsmaatregelen naar aanleiding
van corona heeft ongetwijfeld weerslag gehad op het gebruik van de
buitenruimte. En vice versa: de manier waarop mensen die ruimte wel of
niet, te weinig of te veel, goed of verkeerd gebruikten werd opgemerkt
als effecten op besmettingscijfers. Maar er zijn veel meer manieren
waarop de openbare ruimte ook al voor de coronapandemie effect had
op de volksgezondheid. Of we uitkijken op groen, of we buiten gaan
sporten of simpelweg gaan wandelen of fietsen zijn allemaal keuzes
die invloed hebben op onze gezondheid en een positief effect kunnen
hebben op het voorkomen van niet alleen een ernstig verloop van
Covid-19, maar bijvoorbeeld ook depressie, overgewicht met daar aan
gerelateerd diabetes en hart- en vaatziekten.

NRC Handelsblad, 19 juni 2020

Wanneer we een schok ondervinden door de verspreiding van een zeer
besmettelijk virus dat voor kwetsbaren dodelijk kan zijn, wordt dit ook
duidelijk. Een belangrijke les daarbij is dat pandemieën helemaal niet
zo uitzonderlijk zijn. Volgens experts hebben we tot voor corona de
dans ontsprongen, en dat er een aanzienlijke kans is dat in de komende
decennia een nieuwe pandemie zich zal voor doen. Niet alleen
pandemieën, maar ook crisis door schaarste, geweld en natuurrampen
door klimaatverandering hebben een aanzienlijke kans van gebeuren
komende eeuw. Dit benadrukt het belang van veerkracht met een
robuuste basis voor de openbare buitenruimte.

NRC handelsblad, 29 mei 2020
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Welke effecten op de buitenruimte zich alleen tijdens een dergelijke
crisis voordoen en welke effecten er blijven is een raadsel wanneer
men er middenin zit. Het is wel mogelijk om te definiëren welke
ontwikkelingen er wenselijk zijn en welke ontwikkelingen niet. Zo kan
er gestuurd worden om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren of te
ontmoedigen zodat ze blijven of juist verdwijnen na de desbetreffende
crisis.
Een uitdaging bij het identificeren van ontwikkelingen in de buitenruimte
is het moeten zoeken in de vele schalen en soorten waarin deze
voorkomt. Net zoals bepaalde interventies bij bepaalde schalen van
groene buitenruimte horen, is het soms ook nodig om de schaal van
focus op de buitenruimte te verschuiven om ontwikkelingen waar te
nemen. Met het oog op het bovenstaande bieden we verschillende
aanbevelingen aan.

1. De openbare ruimte heeft ook pandemiemaatregelen nodig
Het is gebleken dat tijdens de pandemie de openbare ruimte
onder druk kwam te staan. Ook werden op veel plekken
langdurige gebreken en ongelijkheid zichtbaar bij toegang en
gebruik van deze ruimte. Daarom is het van belang om tijdens de
pandemie een proactieve houding aan te nemen ten behoeve
van het waarnemen van knelpunten. Vervolgens is er noodzaak
om deze knelpunten op te lossen, en in sommige gevallen zelfs
om te zetten in kansen. Snel handelen kan in dat geval langdurige
ontwikkelingen in de openbare ruimte versnellen.

3. Zorg voor veerkrachtige openbare ruimte voor een volgende
pandemie

5. Een groen netwerk in de provincie

Door de koppeling van flexibele interventies tijdens pandemieën
aan ambities voor de openbare ruimte op de lange termijn,
ontstaat de kans om de openbare ruimte beter voor te bereiden
op een volgende pandemie. De kans dat er komende decennia een
vergelijkbare pandemie plaatsvind is reëel. Een crisis van andere
aard maar met evenals grote effecten op de openbare ruimte
behoort bovendien ook nog tot de mogelijkheden. Een robuuste,
maar ook veerkrachtige ruimte kan de gezondheidseffecten
van pandemieën mitigeren, maar biedt ook een raamwerk voor
tijdelijke interventies die grote veranderingen in gebruik kunnen
opvangen.

De buitenruimte komt in vele vormen en maten, die het soms
lastig maken het geheel te overzien. Maar dit is juist de uitdaging
die de Provincie moet oppakken. Alhoewel straten, tuinen
en parken niet direct tot de schaal van de provincie behoren,
vormen ze wel een onderdeel van een groen netwerk van
buitenruimtes dat zich uitbreidt op schaal van de hele provincie.
Het geveltuintje voor iemands huis is net zo goed een onderdeel
van het groene netwerk als een Natura-2000 gebied met tevens
een recreatiefunctie. De lokale levenssfeer staat zo in verbinding
met de recreatieve reiscirkel op regionale schaal. Het is daarom
van belang om van de groene buitenruimte een stevig netwerk
op de schaal van de provincie te maken die, alhoewel niet per se
direct, ook de kleine schaal in acht neemt.

4. De openbare ruimte als preventiemaatregel
Een groene en aantrekkelijke openbare ruimte zorgt voor
positieve gezondheidseffecten en is daarmee te zien als een
belangrijke preventieve maatregel. Omdat daarmee blijkt dat
de volksgezondheid ook een ruimtelijk vraagstuk is, dient de
provincie Zuid-Holland hier een rol te nemen in het bevorderen
ervan. De coronacrisis heeft mede laten blijken dat gezondheid
geen individueel, maar een collectieve verantwoordelijkheid is.
De buitenruimte kan daar een positieve bijdrage aan leveren door
kwalitatief groen te realiseren, buiten bewegen uitnodigend en
vanzelfsprekend te maken, en sociaal contact te faciliteren en
zo laagdrempelig mogelijk te houden.

2. Maak de koppeling met de lange termijn
Door tijdens de pandemie in te grijpen, kunnen crisisperioden
‘benut’ worden ten behoeve van een robuuste, gezonde
buitenruimte op de lange termijn. Langetermijndoelen vormen
op deze manier de stip op de horizon. In crisisperioden kan door
snel en flexibel handelen een eerste aanzet worden gemaakt
aan de hand van de tot kansen gemaakte ontwikkelingen
die zich voor doen in de buitenruimte. Door deze tijdelijke
interventies te zien als aanjager, test-case of accelerator van
een langetermijnontwikkeling, kan deze na de crisisperiode een
duurzame opvolging krijgen.
Conclusies en aanbevelingen
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