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toegepast actie-onderzoek worden vertaald in praktische handvatten en sturingsinstrumenten.
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S A M E N VAT T I N G
“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen

De stad wordt steeds drukker en de eisen

in het Happy Street experiment tot een

die we aan de stad stellen veranderen.

ander gedrag en andere perceptie m.b.t.

Daarom is de gemeente Rotterdam in 2015

het gebruik van de openbare ruimte en

gestart om samen met vooruitstrevende

mobiliteit?”

Rotterdammers na te denken over de stad
van de toekomst en de rol van mobiliteit

Deze vraag is beantwoord door in te

daar in. Om de transitie richting duurzame

zoomen op 5 transitie ambities: mobiliser-

mobiliteit te versnellen is er ruimte ge-

end, grensverleggend, iconisch, katalyser-

maakt voor experimenten. In 2017 hebben

end en resultaat gericht. Deze ambities

er onder de naam Happy Streets twee

zijn een indicatie voor hoe verschillende

experimenten plaats gevonden: in oktober

actoren betrokken zijn in het proces en

aan de West-Kruiskade en in november

zich daar eigenaar over voelen, in hoev-

tot december in Cool-Zuid. Tijdens Happy

erre mensen anders over mobiliteit gaan

Streets 2017 zijn er op de West-Kruiskade

denken, of het project qua vormgeving de

een maand lang 9 parkeerplaatsen tijdelijk

aandacht trekt, andere werkwijzen voort-

opgeheven en ingevuld als terras of stad-

komen uit het experiment en wat meetba-

slounge versierd met plantenbakken, is er

re resultaten zijn.

een suggestieve fietsstrook door middel

Met deze evaluatie zijn lessen opgehaald

van gele stippen op de weg aangelegd en

over de twee transities waar dit experiment

zijn er verschillende activiteiten georgani-

betrekking op heeft:

seerd om mobiliteit onder de aandacht te
brengen en bewoners en ondernemers te

•

betrekken bij hun leefomgeving. In Cool-

anders denken over mobiliteit en de
openbare ruimte.

Zuid zijn er 10 parkeerplaatsen getrans•

formeerd tot een groen pocket park met

andere manieren van samen stad
maken.

zitgelegenheden, een paviljoen op het
plein, een suggestieve fietsstrook, bloem-

INZICHTEN UIT HAPPY STREETS
WEST-KRUISKADE

bakken om fout parkeren tegen te gaan en
de omgeving te vergroenen en een aantal
programmatische activiteiten om ontmo-

Het concept van Happy Streets West-

eting te stimuleren. Het doel van Happy

Kruiskade was ‘Het creëren van de

Streets is om de nieuwe werkelijkheid van

stadsstraat van de toekomst. Een straat die

morgen, vandaag al te ervaren en te leren

niet afhankelijk is van de auto wat betreft

wat wel/niet werkt om die andere realiteit

levendigheid en economisch succes. Een

te bereiken. De centrale vraag die daarbij

straat waar wordt ondernomen, gewoond

gesteld is:

en geleefd op het ritme van de mens door
het promoten van actieve mobiliteit’. Hierin
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zijn een aantal plekken en alternatieve

tere invulling aan te geven.

functies benadrukt zoals: het versterken

Het tijdelijk anders invullen van de par-

van een pleingevoel op het Tiendplein, een

keerplaatsen (met uitzondering van de

plek voor verblijf en ontmoeting aan het

fietsvlonders) heeft bij enkele winkeliers tot

pleintje tussen Richard Shoes en De IJssa-

weerstand geleid. De meerderheid van de

lon, het verbeteren van de toegankelijkheid

winkeliers heeft de overtuiging dat auto-

en de connectie van het Wijkpark Oude

mobilisten hun belangrijkste doelgroep is

Westen met de straat, bezoekers stimuler-

en dat parkeergelegenheid voor de deur

en gebruik te maken van de Kruispleinga-

daarvoor noodzakelijk is. Door de interven-

rage in combinatie met het anders inricht-

ties van Happy Streets is deze overtuiging

en van parkeerplaatsen en het vormgeven

bij sommige winkeliers sterker geworden

van een ‘begin’ en ‘eind’ van de straat.

en geven ze aan dat voor de toekomst

Het tijdelijk opheffen en anders invullen

van mobiliteit op de West-Kruiskade meer

van de 9 parkeerplaatsen (zoals fietsvlond-

aandacht nodig is voor parkeergelegen-

er en groene stadslounge), de suggestieve

heid. Uit economisch onderzoek onder

fietsstrook en de verschillende activiteiten

winkelend publiek blijkt echter dat de

leidden tot gesprekken met ondernemers

werkelijkheid niet strookt met de percep-

en bewoners over verschillende percepties

tie die winkeliers hebben: automobilisten

op de straat in de huidige en toekomstige

vormen het kleinste percentage bezoekers

situatie, gewenste toekomstbeelden en wat

van de West-Kruiskade met slechts 10%

er nodig is om die te realiseren. De sug-

(UPT 2017, p. 15) en parkeergelegenheid is

gestieve fietsstrook heeft het meeste effect

nauwelijks een reden voor bezoekers om

gehad op het gedrag van de gebruikers

naar de West-Kruiskade te komen (UPT

van de West-Kruiskade. Uit observaties

2017, p. 15). Bovendien zijn voetgangers

van winkeliers, passanten en trambestu-

en reizigers met openbaar vervoer samen

urders blijkt dat automobilisten door de

verantwoordelijk voor 80% van de weke-

fietsstrook meer rekening hielden met

lijkse bestedingen tegenover slechts 8%

fietsers en er meer ruimte voor de fietser

van automobilisten (UPT 2017, p. 18). De

was. De fietsvriendelijkheid van de straat

evaluatie van Happy Streets was een goede

is hierdoor gestegen. Ondanks dat de geb-

aanleiding om met winkeliers in gesprek te

ruiksvriendelijkheid voor fietsers is toege-

gaan over deze inzichten en welke rol een

nomen, vindt nog steeds een meerderheid

andere invulling van mobiliteit kan spelen

van de ondervraagden de West-Kruiskade

in de economische vitaliteit van de straat.

niet gebruiksvriendelijk voor fietsers. Door

Naar aanleiding van Happy Streets hebben

het testen van de suggestieve fietsstrook

winkeliers aangegeven dat ze graag willen

geven alle betrokkenen (bewoners, pas-

dat er een echt fietspad komt en dat ze

santen, ondernemers en gemeente) aan

zich willen inzetten voor het opvrolijken en

dat er behoefte is om hier een permanen-

vergroenen van de straat.
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Het vergroten van de verblijfsruimte op de

benadrukt Happy Streets de complexiteit

West-Kruiskade door de toevoeging van

van ‘samen stad maken’ waarin verschillen-

terrassen en lounges op de parklets en het

de betrokkenen niet alleen verschillende

realiseren van het bos op het Tiendplein

ideeën hebben over de toekomst, maar

hebben weinig effect gehad op een ander

ook verschillende werkwijzen. Met de

gebruik van de openbare ruimte. Door het

ambitie om Happy Streets in co-creatie met

seizoen waarin Happy Streets plaatsvond,

verschillende betrokkenen vorm te geven,

is er weinig gebruik gemaakt van deze

kwam het proces onder tijdsdruk te staan.

interventies. De invulling van de parklets is

Om co-creatie mogelijk te maken is veel

in co-creatie vormgegeven door bezoekers

tijd nodig voor het betrekken van geïnter-

tijdens Parking Day te laten stemmen over

esseerden, het opbouwen van vertrouwen

de interventies. Hieruit is meegenomen om

en de mogelijkheid te geven om mee te

de parklets dezelfde invulling te geven (met

werken aan het ontwerp. Ook de commu-

groen en zitruimte). Tijdens de evaluatie

nicatie over het evenement en de co-cre-

gaven winkeliers en bewoners aan dat de

atie was lastig omdat de programmering

interventies beter hadden kunnen aansluit-

van het experiment niet vast stond omdat

en bij de belevingswereld van de bezoekers

die juist bepaald werd door de bewoners

en winkeliers aan de West-Kruiskade als er

en ondernemers naar aanleiding van de

meer tijd was geweest voor de co-creatie.

co-creatie. Dit heeft geresulteerd in een

Uit de evaluatie is gebleken dat, naast de

intensief traject waar veel geleerd is over

co-creatie van het creatief concept en de

samenwerking intern binnen de gemeente

co-productie van de interventies met een

en extern met de stad.

selecte groep winkeliers en bewoners, het

Hoewel voor sommigen het tijdelijk ophef-

belangrijk is om alle direct betrokkenen te

fen van de parkeerplaatsen al heel extreem

betrekken, zoals een winkelier waar een

en onwenselijk was, mag het volgens

parklet voor de deur geplaatst wordt. Ook

anderen de volgende keer nog radicaler

is vanuit de ondernemers meer flexibiliteit

door de straat voor een bepaalde tijd

gewenst wat betreft de interventies, wat

volledig autovrij te maken. Deelnemers van

op de ene plek in de straat werkt hoeft

de reflectiesessie zien de tijdelijkheid van

op een andere plek in de straat niet te

interventies als legitimatie om radicale(re)

werken. In de gevallen waar met winkeliers

ideeën te testen en daarvan te leren voor

is samengewerkt over de invulling van de

toekomstig beleid. Zo staat de herinricht-

parklet, werd de interventie meer ge-

ing van de West-Kruiskade gepland voor

waardeerd en leek de interventie beter aan

2021 en blijkt uit Happy Streets dat meer

te sluiten bij de beleving van de straat dan

ruimte voor de fiets wenselijk is. Samen

op de plekken waar dat niet het geval was.

met het economische onderzoek waaruit

Als onderdeel van een grotere mobilite-

blijkt dat vooral winkelend publiek dat met

itstransitie die in Rotterdam gaande is,

openbaar vervoer, de fiets of lopend komt
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gunstig is voor winkeliers, biedt Happy

over de toekomst van mobiliteit in Rotter-

Streets een ander perspectief op de relatie

dam, en in dit geval een stadstraat zoals de

tussen mobiliteit en economische vitaliteit

West-Kruiskade, voort te zetten en samen

van de winkelstraat. Hiermee heeft Happy

met bewoners en ondernemers samen

Streets mobiliteit op de agenda gezet bij

te werken aan vervolg experimenten en

winkeliers en omwonenden van de West-

interventies.

Kruiskade die voor het experiment hier

INZICHTEN UIT HAPPY STREETS
COOL-ZUID

niet expliciet mee bezig waren. Nu is het
zaak om daar een vervolg aan te geven.
Het Happy Streets experiment uit 2017 (en

Het Happy Streets experiment dat in

mogelijk een vervolg hierop in 2018) biedt

november en december 2017 in Cool-Zuid

een mooi platform om co-creatie tussen

rondom de Schiedamse Vest heeft plaats-

verschillende actoren verder te stimuler-

gevonden had als concept ‘Boomgaard in

en en een nieuwe realiteit voor mobiliteit

de stad: een nieuw hart met groene mobi-

samen vorm te geven en te realiseren. Bij

liteit en gemeenschapszin’ met als priorite-

een vervolg is het aan te bevelen meer

iten een ander gebruik van de Schiedamse

rekening te houden met de verschillende

Vest ter hoogte van het Landje, ander

werkwijzen zowel intern bij de gemeente

gebruik van het plein, het verbinden van

als extern in de stad. Het betrekken van

het groen, en een betere koppeling tussen

geïnteresseerde door een experiment te

de Witte de Withstraat en de rest van de

starten blijkt effectiever dan betrokkenen

buurt, het toevoegen van zit- en werkgele-

uit te nodigen voor co-creatie zonder

genheden en het organiseren van buurt-

dat vooraf zichtbaar is wat er met Happy

activiteiten. Dit heeft geleid tot het trans-

Streets bedoeld wordt. Voor de eerste

formeren van 10 parkeerplaatsen in een

keer is het daarom wenselijk om klein te

groen pocket park met zitgelegenheden,

beginnen om te laten zien wat er onder

een paviljoen op het plein, een suggestieve

Happy Streets verstaan wordt. Een andere

fietsstrook, bloembakken om fout parkeren

mogelijkheid is gefaseerd participatie op te

tegen te gaan en de omgeving te ver-

bouwen zodat men kan zien wat met Hap-

groenen en een aantal programmatische

py Streets bedoeld wordt. Hierin is duideli-

activiteiten om ontmoeting te stimuleren.

jke en tijdige communicatie belangrijk. Zo

In het gebied rondom de Schiedamse Vest

is er tussen het vaststellen van de uitein-

bevinden zich verschillende functies waar-

delijke interventie tijd nodig om bewoners

door de gebruikers van de straat erg divers

en winkeliers op de hoogte te stellen van

zijn. Sommigen komen van buiten het geb-

de interventies. Nu in de West-Kruiskade

ied voor het Oogziekenhuis of basisschool

het eerste experiment heeft plaatsgevon-

’t Landje terwijl bewoners uit de buurt

den, zal het betrekken van bewoners en

voorbij lopen, fietsen of gebruik maken van

ondernemers makkelijker op gang komen.

het plein met ruimte voor sport- en spel.

Dit is een kans om de opgestarte dialoog
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De verschillende gebruikers hebben ver-

om gezamenlijk na te denken over de

schillende behoeften als het om de functie

toekomst van het gebied. De aansluiting

en vormgeving van de straat gaat waar-

met Happy Streets was waardevol omdat

door het effect van de interventies zeer

met experimenten de lange termijn ideeën

divers is. De suggestieve fietsstrook levert

te testen in een tijdelijke setting. Door de

geen meetbare verbetering voor de straat

samenwerking met het Stadslab kreeg

en respondenten laten zich zowel positief

Happy Streets in relatief korte tijd een

als negatief uit over deze interventie. De

goed beeld van wat er speelt in Cool-Zuid

gebruiksvriendelijkheid is zowel door auto-

en bouwde een belangrijk netwerk op. Het

mobilisten als fietsers slechter beoordeeld

Stadslab vond het een gemiste kans dat

tijdens het experiment als ervoor. Tijdens

mobiliteitsgerelateerde interventies op

de evaluatiesessie gaf een aanwezige aan

de achtergrond zijn geraakt en daardoor

dat twee richtingsverkeer met de suggesti-

weinig nieuwe informatie is verkregen over

eve fietsstrook aan beide kanten van de

welke ingrepen in de toekomst kansrijk

straat niet meer mogelijk was en dit voor

zijn.

verwarring bij verschillende weggebruikers

Zowel uit de voorfase, het Stadslab en de

zorgde. Het Paviljoen met koffiebar op het

resultaten uit de enquête van de veldacad-

plein is door veel bezoekers gewaardeerd.

emie (Veldacademie 2018) blijkt dat de

Met name ouders van kinderen zijn blij dat

verkeerssituatie aan de Schiedamse Vest

ze rondom de school en het plein koffie

een actueel en urgent onderwerp is. Door

kunnen drinken en een plek hebben van

de verschillende functies en verschillende

waaruit ze de spelende kinderen in de

gebruikers van de straat bestaan er ver-

gaten kunnen houden. Het Paviljoen beant-

schillende behoeften en perspectieven op

woordt de behoefte voor een ontmoeting-

het gebruik en de beleving van de straat.

splek in de wijk voor buurtbewoners. Wel

Dit maakt het lastig om een ‘one solution

is geconstateerd dat het Paviljoen wellicht

fits all’ interventie te bedenken die de

niet op de juiste plek op het plein stond (te

wensen van elke weggebruiker dient en zijn

dicht bij woonhuizen) en er wellicht geen

toegestaan binnen de regelgeving.

horeca voorziening in hoeft te zitten (een
aantal respondenten heeft de zorg dat

Mobiliteitsgerelateerde interventies zijn

horeca voor overlast kan zorgen en het

minder radicaal uitgevoerd dan in eerste

moet een voorziening voor de buurt zijn,

instantie de bedoeling was. Het idee om

meer als een buurthuis). De ideeën die

de Schiedamse Vest autoluw te maken was

tijdens Happy Streets Cool-Zuid zijn getest

moeilijk te realiseren in verband met de

zullen verder opgepakt worden door het

noodzakelijke bereikbaarheid en veiligheid

Stadslab Cool-Zuid.

voor het Oogziekenhuis en de eisen van
de Brandweer. Vanuit Happy Streets zijn

Het Stadslab Cool-Zuid is al langer actief

ideeën als een Kiss&Ride voor schoolgaand

in de buurt en is een initiatief uit de buurt
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verkeer (om het verkeersprobleem rondom

die Happy Streets toont door mobiliteit te

de basisschool aan te pakken) en plaatseli-

agenderen in co-creatie met de stad (be-

jke wegversmallingen (om de snelheid van

woners, ondernemers, instellingen en de

autoverkeer te verminderen) niet door het

gemeente) wordt gewaardeerd. De vraag

beoordelingsproces van de gemeente ge-

die in Cool-Zuid meermaals naar boven is

komen. Redenen hiervoor waren bestaand

gekomen, is hoe bewoners nu zelf invloed

beleid waar niet van is afgeweken en een

kunnen uitoefenen/betrokken kunnen zijn

specifiek beeld over de vormgeving van

bij de beleidsvorming van de gemeente. Dit

straten in de binnenstad.

vraagt om een procesontwerp waarin ook
na-zorg is opgenomen.

Betrokken ambtenaren hebben tijdens de

HAPPY STREETS 2017:
LESSONS LEARNED

reflectie aangegeven dat radicalere experimenten wenselijk zijn om meer te kunnen
leren over het effect van interventies op

WAT LEERT HAPPY
STREETS ONS OVER DE
MOBILITEITSTRANSITIE?

mobiliteitsgedrag en in te zetten zijn als
instrument in de voorbereiding van een
herinrichting. In de huidige samenwerking
tussen Happy Streets en verschillende

•

Een experiment is effectief om de dis-

afdelingen binnen de gemeente is ruimte

cussie over de toekomst van mobiliteit

voor verbetering. Enkele ideeën die naar

met een breder publiek te voeren en

voren kwamen zijn dat ambtenaren eerder

zet daarmee aan tot ‘anders denken’

betrokken kunnen worden bij het beden-

over mobiliteit. Zo reflecteerde een

ken van oplossingen, hen mee te laten

bewoner op wonen in de binnenstad

werken aan het ontwerp en het oprichten

met een auto in eigendom en (de groe-

van een integraal uitvoeringsteam waar

iende on)mogelijkheid om de auto in

vertegenwoordigers van verschillende

de binnenstad te parkeren.

afdelingen samenwerken.

•

Experimenteren werkt agenderend

Met het aangrijpen van de urgentie ron-

en mobiliserend. Onderwerpen waar

dom een binnenstad waar meer mensen

bewoners of winkeliers voorheen niet

komen te wonen, de bestaande parkeer-

mee bezig waren, zoals voor winkeliers

druk en de wens om meer mogelijkheden

het vergroenen van hun winkelstraat,

voor ontmoeting te creëren in Cool-Zuid

komen onder hun aandacht door het

was Happy Streets een welkom experiment

uitvoeren van Happy Streets en leiden

dat veel potentie heeft voor een vervolg.

mogelijk tot vervolgacties door hen

Zeker in combinatie met het Stadslab dat

zelf.

al bezig is om vanuit de buurt zelf toekom-

•

stplannen te maken en specifieke onder-

Het uitvoeren van een eerste experiment vergroot de ruimte om met

werpen te prioriteren. De commitment

radicalere interventies te experimen-
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teren, mits goed onderbouwd. De

van de straat. Aan de West-Kruiskade

relatieve onbekendheid van een Happy

gingen de discussies vaak over een

Streets experiment, zowel onder

hierarchie van weggebruikers (fietsers,

bewoners als ambtenaren, vergrootte

voetgangers, automobilisten en de

de drempel om bij te dragen en mee

tram). De verschillende weggebruikers

te gaan in onbekende interventies. Nu

hebben uiteenlopende ideeën over het

er bestaande beelden (zoals foto’s)

toekomstbeeld voor de straat: van au-

zijn is het makkelijker om over Happy

tostraat zoals het is tot autovrije winkel

Streets te communiceren. De ervaring

en ontmoetingsstraat.

die is opgedaan geeft inzicht in de

•

(on)mogelijkheden voor een volgend

om andere manier van positioneren:

experiment en heeft bij sommige

door tactical urbanism kunnen we

betrokkenen geleid tot het idee dat

leren voor hoe we de stad ‘samen kun-

er radicalere ingrepen getest kunnen

nen maken’, wat wel en niet werkt in

worden bij een vervolg.
•

dialoog met de stad. Experimenteren

Een eenmalig experiment zet in ve-

biedt de mogelijkheid om te leren hoe

randering in denken in gang. Om die

horizontale samenwerking, met de ge-

verandering in denken door te zetten

meente als partner, werkt. Met name

richting een daadwerkelijke transitie

voor ambtenaren is dit een spannend

is een vervolg of een zekere vorm van

proces waarin ze de grenzen van (on)

continuïteit nodig. Een experiment

mogelijkheden van alle creatieve

creëert een zeker momentum door

ideeen uit een co-creatie proces intern

aandacht op een onderwerp te vesti-

bij collega ambtenaren moeten verken-

gen. Als er geen vervolg plaatsvindt,

nen. De ervaringen uit Happy Streets

zakt de aandacht mogelijkerwijs weer

2017 (zoals de timing wanneer je colle-

weg.

ga ambtenaren betrekt in het ontwerpproces van interventies) vormen een

WAT LEERT HAPPY STREETS ONS
OVER NIEUWE MANIEREN VAN
STADMAKEN?
•

Het werken met experimenten vraagt

basis om op verder te bouwen.
•

Experimenteren vraagt om integraal
en gebiedsgericht samenwerken waar

Een transitie experiment legt verschil-

de gemeentelijke organisatie op het

lende perspectieven bloot. Samen

gebied van de combinatie fysieke

stad maken is een complex proces

ruimte en verkeer nog niet op ingericht

waarin verschillende perspectieven

was. De ervaring uit Happy Streets

botsen. Weerstand en confrontatie zijn

2017 heeft geleid tot ideeën voor inte-

onderdeel van dit proces. Waardering

grale werkteams, de vorm van betrok-

van de interventies hangt grotend-

kenheid van ambtenaren (onderdeel

eels samen met het type gebruiker
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•

van de oplossing en het ontwerp) en

denken en doen’ is een kwalitatieve

experimenten als instrument in het

evaluatie waardevol. Een kwantitatieve

reguliere werk (dus niet er boven op

evaluatie kan waardevolle inzichten

of extra, maar onderdeel van). Ook

opleveren over de ‘fysieke’ resultaten

leidt het tot ideeën voor uitzondering

die een experiment opleveren, zoals

of aanpassingen van Rotterdamse Stijl

luchtkwaliteit, autosnelheden etc. Het

voor experimenten.

is aan te bevelen deze aspecten in
een vervolg experiment te meten. Een

De verschillende stadsmakers die

kwalitatieve evaluatie is een inherent

in Happy Streets samenwerken (de

onderdeel van de monitoring van

ambtenaren, cultureel ondernemers,

experimenten om gezamenlijk te leren

bewoners, etc.) werken met verschil-

(zowel voor de vraagsteller als respon-

lende snelheden. Daarnaast kost

dent een moment van reflectie op het

samenwerking en co-creatie (de juiste

doel en de middelen).

mensen vinden, het opbouwen van

•

een netwerken en het ontwikkelen van

De centrale vraagstelling van Happy Streets

wederzijds vertrouwen) veel tijd, re-

dient aangescherpt te worden. De vraag:

serveer de tijd en capaciteit hier voor.

“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen in
het Happy Street experiment tot een ander

Het doen van een experiment werkt

gedrag en andere perceptie m.b.t. het geb-

activerend/mobiliserend: bewoners

ruik van de openbare ruimte en mobiliteit?”

of winkeliers raken betrokken omdat

was te breed en bleek lastig te beantwoor-

de interventies plaatsvinden in hun

den door de duur en het type monitoring

directe (leef)omgeving. Aangezien

en evaluatie. Een andere formulering van

een experiment een ontwikkeling in

de hoofdvraag kan leiden tot specifiekere

denken en doen in gang zet, is het een

inzichten:

effectief instrument om betrokkenheid
voor een vervolg te genereren. Kleine

“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen

ingrepen en ingrepen van korte duur

in het Happy Street experiment tot het:

kunnen opbouwen naar een langere

-

termijn experiment dat breder gedra-

door participatie van meerdere (typen)

gen is. Zo kan participatie beginnen

actoren

met een kleine en selectieve groep

-

betrokkenen, en kan juist door ‘zien is

openen discussie van het gebruik

van de openbare ruimte en rol van mobi-

geloven’ bredere participatie later op

liteit hierin

gang komen. Organiseer die verbred-

-

ing en reserveer tijd voor de co-creatie

testen van verschillende beleidsop-

ties

die later op gang komt.
•

verbreden van de mobiliteitstransitie

-

Om inzichten op te doen over ‘anders

agenderen van duurzame mobiliteit

(lange termijn)”
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INLEIDING

co-creatie met de verschillende gebruikers.

Dit document gaat in op de evaluatie van

met bewoners, ondernemers en gebruikers

Dat betekent dat Happy Streets2 samen
plannen maakt om de straat anders in te

de Happy Streets 2017 experimenten aan

richten geïnspireerd door een specifiek

de West-Kruiskade in oktober en in Cool-

toekomstbeeld waarin duurzame mobi-

Zuid in november en december. U leest

liteit centraal staat. Daar blijft het niet bij,

over de achtergrond van Happy Streets en

want tijdelijke experimenten bieden de

de resultaten van experimenteren met de

mogelijkheid om direct te testen of een

mobiliteitstransitie op twee locaties in de
binnenstad van Rotterdam.

interventie werkt en wat daarvan geleerd

De stad wordt steeds drukker en de eisen

vandaag al ervaren. Hierbij draait het om

kan worden. Zo wordt de stad van morgen

die we aan de stad stellen veranderen.

het experimenteren met oplossingen in de

Daarom is de gemeente Rotterdam in 2015

buitenruimte waarbij niet de auto maar de

gestart om samen met vooruitstrevende

mens centraal staat in de straat.

Rotterdammers na te denken over de stad

Het doel van Happy Street is Rotterdam-

van de toekomst en de rol van mobiliteit

mers uit verschillende doelgroepen te laten

daar in. Hiervoor is een visie ontwikkeld ,
1

ervaren hoe het is om straten anders te

waarin mobiliteit niet enkel een middel is

gebruiken en via dit experiment te ler-

om van A naar B te komen, maar juist zel-

en over participatie, tijdelijkheid en het

fontplooiing versterkt en waarin de open-

versnellen van transities. Dit kan worden

bare ruimte meer een plek is voor mensen
en ontmoeting in plaats van verkeer.

bereikt via de volgende doelen:

Vanuit het idee dat kleine stapjes een

•

Rotterdammers uit verschillende
doelgroepen laten ervaren hoe prettig

groot effect kunnen hebben, zijn concrete

het is om straten anders te gebruiken

ideeën en experimenten geformuleerd

en andere mobiliteitsoplossingen ter

om de mobiliteitstransitie in Rotterdam in

beschikking te hebben.

gang te zetten. Experimenten zijn tijdelijke opstellingen van een alternatieve

•

werkelijkheid om te testen welke ingrepen

Het anders gebruik van ruimte iets ‘van
de stad’ te maken i.p.v. als relatief ab-

wenselijk kunnen zijn om een bepaald doel

stract onderwerp voor professionals,

te bereiken. Een van die experimenten

oftewel Rotterdammers de toekomst

is Happy Streets. Onder de naam Happy
Streets wordt de publieke ruimte, die

2

normaalgesproken alleen voor automo-

uit de Mobiliteitsarena en is een initiatief van de

Happy Streets is één van acties voortkomend

biliteit wordt gebruikt, anders ingevuld in

Gemeente Rotterdam, DRIFT, Street Makers en
Street Events. In een publicatie over de voorfase

1

Zie Nieuwe wegen inslaan, gemeente Rotterdam

van Happy Streets kunt u meer lezen over de

2015

achtergrond
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laten meemaken.
•

verschillende gemeentelijke diensten om
de betrokkenheid en samenwerking vanuit

Via dit experiment leren over partic-

de gemeente te vergroten. DRIFT heeft

ipatie, tijdelijkheid en het versnellen

daarnaast de monitoring en evaluatie van

van transities.
•

de experimenten gecoördineerd, waarvan
dit rapport het resultaat is. In de monitor-

Rotterdam verder positioneren als

ing en evaluatie is samengewerkt met de

innovatieve stad op het gebied van

Veldacademie en het Erasmus Centre for

actieve mobiliteit en ander gebruik van

Urban, Port and Transport Economics.

publieke ruimte.

OPZET EVALUATIE HAPPY
STREETS

HAPPY STREETS ORGANISATIE
Happy Streets 2017 is een samenwerking

Een experiment is een middel om een nieu-

tussen de gemeente Rotterdam, DRIFT,

we werkelijkheid te testen en daar van te

Street Makers en Street Events. Happy

leren. Leren is dus een centraal onderdeel

Streets voert in opdracht van Bureau

van een experiment, zo ook in Happy

Binnenstad deze opdracht uit. In de

Streets. Happy Streets is een transitie-ex-

uitvoering is een gezamenlijk kernteam

periment. Een transitie-experiment heeft

opgezet, met vertegenwoordigers van

meerdere doelstellingen voor het creëren

de 4 partijen, die samen de overall coör-

van impact. Het gaat hier niet alleen om

dinatie op zich nemen om de voortgang

directe doelstellingen rondom mobiliteit,

bijhouden, het co-creatie proces vorm te

maar ook om het in gang zetten van een

geven en te organiseren en het creatieve

beweging. Het gezamenlijk ontwikkelen van

concept bewaken. Daarnaast is per gebied

nieuwe manieren van denken, organiseren

een coördinerend gebiedsduo gevormd

en doen in de stad zijn hier een onderdeel

waarin een vertegenwoordiger vanuit de
gemeente is gekoppeld aan één vertegen-

van.

woordiger vanuit de andere partners. Zij

De centrale vraag is:

coördineren de voorbereiding en uitvoer-

•

ing in het gebied. Per gebied verschilt de

In hoeverre leiden de tijdelijke ingrep-

verdeling van inzet tussen de gemeente en

en in het Happy Street experiment tot

de andere partners. De concrete uitvoering

een ander gedrag en andere perceptie

van de interventies en het programma is

m.b.t. het gebruik van de openbare rui-

door ‘het productieteam’ voorbereid. Het

mte en mobiliteit?

productieteam bestaat uit Street Events en

Met als subvragen:

voert taken uit zoals het organiseren van
activiteiten en het creëren van de tactische

•

Hoe veranderen de ervaringen en

interventies, zoals parklets. De vertegen-

handelingen van de mensen te voet/op

woordiger van Bureau Binnenstad in het

de fiets/met OV/met de auto (o.a. rijge-

kernteam zorgt voor korte lijntjes naar de

14
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•

drag, parkeergedrag, beleving, meer/

Het doel van de evaluatie is om te achterh-

minder voetgangers/fietsers, andere

alen in hoeverre Happy Streets de potentie

verblijfsduur)?

heeft om te leiden of heeft geleid tot een
verandering in:

Hoe verandert de uitstraling en functionaliteit van het gebied?

•

Gebruik en perceptie van de openbare
ruimte in relatie tot mobiliteit.

Deze vragen zijn in dit rapport beantwoord
door in te zoomen op 5 kenmerkende am-

•

bities (gebaseerd op de transitiekunde345

Beleidsvorming – interne werkwijze
gemeente

en ervaring) die bijdragen aan het versnel-

METHODOLOGIE

len van transities, mobiliteit in dit geval:
mobiliserend, grensverleggend, iconisch,

De evaluatie op de West-Kruiskade is in vier

katalyserend en resultaat gericht (figuur 1).

deelonderzoeken uitgevoerd:

Zie bijlage 1 voor het volledige evaluatier-

•

aamwerk.
3

door fysieke en programmatische

Luederitz, C., Schäpke, N., Wiek, A., Lang, D. J.,

interventies zijn geëvalueerd door De

Bergmann, M., Bos, J. J., ... & Farrelly, M. A. (2016).

Veldacademie. Dit is gedaan door mid-

Learning through evaluation–A tentative evaluative

del van enquêtes met passanten en

scheme for sustainability transition experiments.

observaties op de West-Kruiskade (zie

Journal of Cleaner Production.
4

bijlage 2 voor een uitgebreide opzet en

Van den Bosch, S. (2010). Transition

volledig verslag van deze evaluatie).

experiments: exploring societal changes towards
sustainability. Erasmus University Rotterdam.
5

De beleving van de openbare ruimte

- Voorafgaand aan Happy Streets,

Taanman, M. (2014). Looking for transitions.

tussen 6- 14 september, zijn 103 straat

Erasmus University Rotterdam.

figuur 1
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•

enquêtes afgenomen.

op 13 juni 2017.

- Tijdens Happy Streets, tussen 11-28

- co-creatie sessie in augustus op 18

oktober, zijn 102 straat enquêtes afge-

augustus 2017.

nomen.

- 9 interviews achteraf (7 met ondernemers, 2 met bewoners).

De invloed van Happy Streets op lokale

- evaluatie sessie op 28 november

ondernemers en de verandering in de

2017 met winkeliers.

perceptie van ondernemers op mobi-

- evaluatie sessie op 24 januari 2018

liteit is geëvalueerd door het Erasmus

met bewoners.

Centre For Urban, Port and Transport

- actie onderzoek (participatieve obser-

Economics. Door middel van enquêtes

vaties) tijdens het wekelijkse kernteam-

en interviews onder ondernemers en

overleg van juni 2017 tot januari 2018.

winkelend publiek is hier een beeld
over verkregen (zie bijlage 3 voor een

•

In samenwerking met de afdeling Ver-

uitgebreide opzet en volledig verslag

keer & Vervoer van de gemeente Rot-

van deze evaluatie).

terdam zijn gegevens opgehaald over
de verkeersveiligheid en de invloed

•

- 115 interviews met bezoekers

van Happy Streets op het tramverkeer

20 interviews met ondernemers

in de West-Kruiskade. Zo heeft de RET
een enquête afgenomen onder tramb-

De manier waarop Happy Streets

estuurders. Als zijnde de ogen op de

bijdraagt aan systemische verandering

straat beschikken trambestuurders

en structuurverandering (hoe we als

immers over waardevolle informatie.

samenleving denken over mobiliteit
en hoe we ons daar op organiseren) is

- 44 trambestuurders hebben de

door DRIFT onderzocht. In verdiepende

enquête ingevuld.

interviews met lokale stakeholders
(ondernemers en bewoners) en bijeen-

Voor de evaluatie voor Happy Streets Cool-

komsten (aan de West-Kruiskade en

Zuid zijn twee onderzoeken gedaan:

intern bij de gemeente) is verkend in

•

hoeverre Happy Streets bijdraagt aan

De beleving van de openbare ruimte
door fysieke en programmatische

het creëren van een beweging voor

interventies zijn geëvalueerd door De

verandering.

Veldacademie. Dit is gedaan door middel van enquêtes met passanten en

- verkennende gesprekken met Allian-

observaties in Cool-Zuid (in bijlage 2 is

tie WKK en betrokken ambtenaren in

de uitgebreide opzet te vinden en een

het gebied tijdens de voorfase.

volledig verslag van de evaluatie waar

- 5 interviews tijdens voorfase.

ook is aangegeven op welke plekken

- creatieve sessie tijdens de voorfase

de enquêtes zijn afgenomen).
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- evaluatiesessie met bewoners op 7

•

- Voorafgaand aan Happy Streets,

februari 2018.

tussen 6- 14 september, zijn 67 straat

- 2 interne reflectie sessies (op 13 de-

enquêtes afgenomen.

cember 2017 en 17 januari 2018) met

- Tijdens Happy Streets, tussen 11-28

betrokken beleidsmedewerkers van

oktober, zijn 159 straat enquêtes afge-

diverse gemeentelijke afdelingen.

nomen.

- actie onderzoek (participatieve observaties) tijdens het wekelijkse kernteam-

De manier waarop Happy Streets

overleg van juni 2017 tot januari 2018.

bijdraagt aan systemische verandering
en structuurverandering (hoe we als

De resultaten die beschreven zijn in dit rap-

samenleving denken over mobiliteit en

port zijn gebaseerd op beide onderzoeken.

hoe we ons daar op organiseren) en

Deze evaluatie is gestructureerd op basis

gedragsverandering (anders doen) is

van de 5 ambities van een transitie-ex-

door DRIFT onderzocht. In verdiepende

periment: mobiliserend, grensverleggend,

interviews (voorafgaand aan Happy

iconisch, katalyserend en grensverleggend

Streets tijdens de voorfase en nader-

(zie bijlage 1 voor een uitgebreide omschri-

hand met lokale betrokkenen (o.a. ba-

jving van deze begrippen). Door de korte

sisschool ’T Landje, de Waalse Kerk en

tijdsduur van Happy Streets, drie weken

enkele bewoners) en bijeenkomsten (in

(West-Kruiskade) en zes weken (Cool-Zuid),

Cool-Zuid en intern bij de gemeente)

is het lastig op basis van de statistische

is verkend in hoeverre Happy Streets

gegevens betrouwbare uitspraken te doen.

bijdraagt aan het creëren van een

Desondanks is het mogelijk op basis van de

beweging voor verandering.

verschillende data bronnen (enquête, interviews, participatieve observatie en reflectie)

- verkennend gesprek met lokale in-

een beeld te vormen over de effecten van

stellingen, ondernemers en betrokken

Happy Streets.

ambtenaren tijdens de voorfase.

LEESWIJZER

- 5 interviews tijdens de voorfase.
- creatieve sessie tijdens de voorfase

Dit document bevat een overzicht van en

op 21 juni 2017.

reflectie op Happy Streets 2017 en bes-

- co-creatie sessie in augustus op 23

chrijft daarmee een leerproces van exper-

augustus 2017.

imenteren (met mobiliteit). Daarom is het

- sessie tijdens het Stadsmakerscon-

lezen van het volledige document geschikt

gres 2017 op 11 november 2017 in de

voor stadsmakers die zelf van plan zijn

Waalse kerk.

experimenten te ontwikkelen. Bent u enkel

- 5 interviews achteraf (2 met lokale in-

geïnteresseerd in de hoogtepunten en be-

stellingen, 2 met bewoners en 1 lokale

langrijkste inzichten uit Happy Streets, dan

ambtenaar).

kunt u de samenvatting lezen.

17

HAPPY STREETS 2017

HAPPY STREETS
W E S T- K R U I S K A D E

Streets evenement1 , waaronder de West-

In oktober 2017 vond Happy Streets West-

Alliantie West-Kruiskade2 (onlangs overge-

Kruiskade. In de periode april-mei zijn
verkennende interviews gehouden met de
gaan in de Bedrijven Investeringszone –

Kruiskade plaats. Een maand lang zijn 9

BIZ) en enkele bewoners. Door de aan-

parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven en

wezigheid van de Alliantie bleek dat aan de

ingevuld als terras of stadslounge versierd

West-Kruiskade al veel organisatiekracht

met plantenbakken of loungebanken en

aanwezig was om evenementen te or-

twee fietsvlonders, is er een suggestieve

ganiseren wat een reden was om voor de

fietsstrook door middel van gele stippen op

West-Kruiskade als Happy Streets locatie te

de weg aangelegd, stoeltjes in het wijkpark

kiezen.

en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om mobiliteit onder de aandacht

Op 13 juni zijn in een creatieve sessie, waar

te brengen en bewoners en ondernemers

verschillende winkeliers en de Alliantie

te betrekken bij hun leefomgeving.
•

WKK aanwezig waren, de eerste ideeën uit
de verkenning besproken en is gezamenlijk

Opening Happy Streets op 5 oktober

nagedacht over een verdere invulling van

met een dansact en lichtshow bij het

•

lichtbos op het Tiendplein.

een Happy Streets aan de West-Kruiskade.

Ingang wijkpark met stippen versieren

konden niet aanwezig zijn. Dit heeft gere-

Bewoners waren wel uitgenodigd maar

met kinderen op 8 oktober.
•

sulteerd in een creatief concept waarin als
doel is geformuleerd:

18-22 oktober: Mobility weekend
- Koffie drive-through voor fiesters bij

Het creëren van de stadsstraat van de

De IJssalon

toekomst. Een straat die niet afhankelijk

- Bloemen bezorgservice met bakfiets

is van de auto wat betreft levendigheid en

bij Best West Flowers

economisch succes. Een straat waar wordt

- Fiets reparatie service

ondernomen, gewoond en geleefd op het

- Uitdelen fietslampjes
•

ritme van de mens door het promoten van
actieve mobiliteit.

Afsluiting Happy Streets op 28 oktober
met modeshow in samenwerking met
Krachtvrouwengroep en de IJssalon.

HET PROCES VAN HAPPY
STREETS AAN DE WEST KRUIS
KADE

1

In april 2017 is gestart met het verkennen

van Woonstad Rotterdam, de gemeente,

van verschillende locaties voor een Happy

gebiedscommissie en de winkeliersvereniging om de

Meer hier over kunt u lezen in de publicatie over

de voorfase van Happy Streets.
2

Dit was een samenwerkingsverband

WKK en de omliggende straten te upgraden.
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In het creatief concept zijn een aantal
plekken en alternatieve functies benadrukt
zoals: het versterken van een pleingevoel
op het Tiendplein, een plek voor verblijf en
ontmoeting aan het pleintje tussen Richard
Shoes en De IJssalon, het verbeteren van
de toegankelijkheid en de connectie van
het Wijkpark Oude Westen met de straat,
bezoekers stimuleren gebruik te maken
van de Kruispleingarage in combinatie met
het anders inrichten van parkeerplaatsen
en het vormgeven van een ‘begin’ en ‘eind’
van de straat.
De ideeën uit het creatief concept zijn
verder uitgewerkt door het Happy Streets
team in een eerste ontwerp dat op 18
augustus is gepresenteerd aan de buurt.
Hierbij waren ondernemers van de Alliantie
aanwezig en een ondersteuner van een
bewonersgroep. Tijdens deze bijeenkomst
konden de aanwezigen in een werksessie
dit eerste ontwerp verder invullen met
eigen ideeën en aangeven waar ze bij de
co-productie betrokken wilden zijn. Tijdens
Parkingday op 15 september, konden
geïnteresseerden bij de ingang van het Wijkpark stemmen op de ontwerpen van de
verschillende fysieke ingrepen die door het
Happy Streets team naar aanleiding van 18
augustus waren vormgegeven.
Begin oktober is begonnen met de opbouw van Happy Streets en op 5 oktober
is Happy Streets feestelijk geopend door
wethouder Langenberg in aanwezigheid
van omwonenden, winkeliers en geïnteresseerden.
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R E S U LTAT E N H A P P Y S T R E E T S W E S TKRUISKADE

transitie verschillende actoren (uit verschil-

De resultaten die in dit hoofdstuk zijn

verandering op systeemniveau betekent

lende domeinen en vanuit verschillende
rollen) betrokken zijn en hun (machts)
verhoudingen onderling veranderen. Een
immers dat de status quo vervangen wordt

beschreven komen voort uit het onderzoek

door een nieuwe status quo, aangejaagd

van de Veldacademie, Erasmus Centre for

door verschillende innovaties. Happy

Urban Port and Transportation economics

Streets wil in Rotterdam een verandering

(UPT), interviews met bewoners en onder-

op gang brengen richting een stad met

nemers en bijeenkomsten met de buurt en
de gemeente (zie methodologie).

duurzame mobiliteit. Om de verschillende

MOBILISEREND: ANDERS DOEN

atie en co-productie proces vormgegeven

betrokkenen mee te krijgen, is een co-cre-

Met deze ambitie is het de bedoeling dat

waarin lokale stakeholders konden mee

het experiment aansluit op de beleving-

denken over de Happy Streets interventies

swereld van betrokken bewoners, winke-

en daar ook actief aan konden bijdragen

liers en gebruikers en deze meeneemt in

door zelf programma onderdelen uit te

het proces. Dit is belangrijk omdat bij een

voeren. Mobiliserend betekent ook dat na
Happy Streets ideeën over mobiliteit en

Opening Happy Streets op 5 oktober met een dansact en lichtshow.
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gebruik van de openbare ruimte verder

regelmatig aanwezig geweest bij bijeen-

worden opgepakt of worden uitgevoerd

komsten van Aktiegroep Café om geluiden

door andere partijen.

en behoeften uit de buurt op te halen en
is er een oproep voor ideeën in de lokale

Betrokkenheid ondernemers en

Stadskrant geplaatst. Vervolgens zijn de

bewoners

interventies op basis van de verzamelde
input verder uitgewerkt en kon op 15

De ondernemers aan de West-Kruiskade

september, tijdens Parking Day, gestemd

zijn in eerste instantie betrokken via de

worden op de verschillende interventies.

Alliantie WKK (tegenwoordig BIZ). De

Vanuit Happy Streets was het idee om

Alliantie vormde een concreet startpunt

elke parklet een andere invulling te geven,

voor Happy Streets om in contact te komen

maar op basis van de stemmen is er voor

met winkeliers door het reeds opgebou-

gekozen om elke parklet hetzelfde in te

wde netwerk en de ervaring met organ-

vullen: met groen en zitruimte als resulta-

iseren van verschillende activiteiten op

at. Op een aantal plekken is een verdere

de West-Kruiskade. Hierdoor kon Happy

invulling van de parklets in overleg gegaan

Streets gebruik maken van een bestaand

met de winkeliers. Op de plekken waar de

netwerk en een bestaande infrastructuur

parklet niet in overleg met de winkeliers

om op verder te bouwen. Dit bracht het

is vormgegeven, was het gebruik en de

nadeel met zich mee dat ondernemers

tevredenheid over de parklet lager. Zo trok

die niet aangesloten zijn bij de Alliantie,

een parklet bij een juwelier voor de deur

niet vanaf het begin betrokken werden. En

hangjongeren aan wat tot klachten over

zelfs ondernemers die wel zijn aangesloten

gevoel van onveiligheid leidde.

bij de Alliantie waren niet altijd goed op
de hoogte omdat ze niet altijd even actief

Hoewel flexibel is omgegaan met de

en/of geïnteresseerd zijn. Daardoor zijn

invulling van de parklets door op elke

sommige ondernemers verrast door Happy

locatie een andere functie te realiseren lijkt

Streets op het moment dat de opbouw

co-creatie met de winkeliers wat betreft de

begon. De weerstand die hieruit ontstond

invulling doorslaggevend in de waardering

heeft er toe geleid dat tijdens de opbouw

en het succes. De winkeliers beschikken

van Happy Streets eind september/begin

over de lokale kennis over wat wel en niet

oktober intensiever contact is gezocht met

aansluit op de beleving en de identiteit van

ondernemers.

de straat. Dit gold ook voor het bos op het
Tiendplein dat is gerealiseerd. Het idee

Omdat de opkomst van de bewoners

om op het Tiendplein meer verblijfsruimte

tijdens de creatieve sessies laag was (de

te creëren kwam voort uit de co-creatie

tweede sessie vond plaats tijdens de

sessies en speelde in op een behoefte uit

zomervakantie), is via het buurthuis Ak-

de buurt. De uiteindelijke uitwerking van

tiegroep Oude Westen meer contact met

dit idee in een bos werd echter niet door

bewoners gezocht. Het productieteam is
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iedereen begrepen. Hoewel sommigen

niet genoeg capaciteit kon reserveren voor

het bos een leuke interventie vonden, viel

de communicatie en informatieverschaff-

volgens anderen de uiteindelijke vorm-

ing. Happy Streets heeft de communicatie

geving tegen. Zo had volgens een van de

grotendeels op zich genomen en hiervoor

geïnterviewde de boomkeuze exotischer

na de co-creatiesessies een communicati-

gekund (bijvoorbeeld Palmbomen in plaats

estrategie gemaakt. Ondernemers zijn via

van Berken) wat meer bij het karakter van

de Alliantie West-Kruiskade geïnformeerd

de West-Kruiskade past en zorgde de ma-

en bewoners zijn via een bewonersbrief op

teriaalkeuze van de boombakken (metaal)

de hoogte gesteld. Doordat dit al vrij laat

er voor dat het niet uitnodigend was om op

in het proces was (ongeveer een maand

te zitten. Dit zorgde er voor dat het bos op

voor de productie van start ging) hebben

het Tiendplein niet tot de verblijfsfunctie

bewoners en ondernemers zich weinig

leidde die met het bos werd nagestreefd.

betrokken gevoeld.

Ook hier speelde het seizoen een rol,

Reflectie

maar had de vertaalslag van het idee van
ontmoetingsruimte naar een bos geveri-

De korte tijd waarbinnen Happy Streets

fieerd kunnen worden bij de buurt zodat

groen licht kreeg en gerealiseerd moest

het meer kon aansluiten op de identiteit en

worden heeft druk gelegd op de communi-

beleving van de West-Kruiskade. Door de

catie en informatie verschaffing. Hierdoor

tijdsdruk tussen het creatief concept (eind

is slechts een kleine groep winkeliers en

augustus) en de start van Happy Streets (5

bewoners betrokken en is weinig ver-

oktober) was er weinig tijd om de ontwer-

breding geweest buiten de bestaande

pen nog met de buurt te delen en op tijd

netwerken zoals De Alliantie en Aktiegroep

de vergunning aan te vragen. Het lijkt dat

het Oude Westen. Voor vervolg experi-

de mate van waardering en het gebruik

menten is het aan te bevelen meer tijd

van de interventies samen hangt met de

te nemen om betrokkenen, en specifiek

betrokkenheid van de winkeliers en of de

bewoners of winkeliers waar in de directe

interventies aansluiten op de functie en de

omgeving interventies plaatsvinden, te

kenmerken van die plek in de straat.

informeren en verleiden om betrokken te
zijn.

Communicatie over Happy Streets

Tijdens de evaluatie sessie met winkeliers

Verschillende respondenten geven aan niet

op 28 november 2017 is gereflecteerd

of heel laat op de hoogte te zijn gebracht

op de interventies van Happy Street en is

over Happy Streets. Dit had meerdere oor-

gesproken over hoe Happy Streets een ver-

zaken. Ten eerste kreeg Happy Streets pas

volg kan krijgen. Hier is uit voortgekomen

laat groen licht waardoor het proces van de

dat winkeliers geïnteresseerd zijn om zelf

realisatie in relatief korte tijd plaatsvond en

te kijken hoe ze de straat kunnen opleuken

de communicatieafdeling van de gemeente

met bloembakken. Ze hebben verschil-
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lende ideeën hoe bloembakken rondom

het zien dat er een andere beleving van

bomen of aan lantaarnpalen geplaatst

de straat mogelijk is als er andere keuzes

kunnen worden. Ook heeft de weerstand

gemaakt worden. Deze combinatie van in-

over de opgeheven parkeerplaatsen er toe

terventies en het aangaan van het gesprek

geleid dat de winkeliers die ontevreden

(via de sessies, interviews, enquêtes en

waren bij een vervolg van Happy Streets

aanwezigheid Happy Streets team op

wel betrokken willen zijn zodat ze invloed

straat) heeft de potentie om mensen te

kunnen uitoefenen op de interventies.

verleiden anders te laten denken over

Dit impliceert dat, ondanks weerstand die

mobiliteit en de mobiliteitskeuzes die ze

kan ontstaan, een experiment een middel

maken.

kan zijn om tot co-creatie te komen. Het

West-Kruiskade autostraat?

uitvoeren of organiseren van een activiteit
of fysiek object kan een concrete aanleid-

Kenmerkend voor de West-Kruiskade is de

ing vormen om een gesprek te starten, te

levendigheid en het multiculturele karak-

participeren of op een afstandje ontwikke-

ter van het winkelaanbod. De drukte in de

lingen te volgen. Mensen die in de eerste

straat, die voornamelijk gezien wordt als

instantie niet ingaan op een uitnodiging

autostraat, heeft zowel een positieve inv-

om mee te doen, kunnen wel op een later

loed op de levendigheid van de straat als

moment aanhaken en alsnog mee doen.

een negatieve invloed op de beleving door
de chaotische en onoverzichtelijke ver-

GRENSVERLEGGEND: ANDERS
DENKEN OVER MOBILITEIT

keerssituatie (Veldacademie 2018, p. 11).
Het beperkte straatprofiel waarin de tram,

Om een beweging richting duurzame

auto en fietser hetzelfde wegoppervlak del-

mobiliteit in gang te zetten is het nodig

en kwam in de gesprekken regelmatig naar

om mensen anders na te laten denken

voren met reflecties over welke weggebrui-

over mobiliteit en bewust te maken van

ker prioriteit heeft. Voor een groot deel van

onze huidige mobiliteitsgewoontes en op

de winkeliers hebben automobilisten nad-

welke manier deze niet duurzaam zijn. Om

rukkelijk prioriteit, al geven zij ook aan dat

mensen uit te dagen anders na te laten

er problemen zijn zoals verkeersveiligheid

denken over mobiliteit en de invloed daar-

en verkeersdrukte door ‘paraderende’ au-

van op onze openbare ruimte, heeft Happy

to’s. Zij zouden eerder een snelheidsverlag-

Streets als ambitie om fysieke ingrepen in

ing kiezen of parkeren in de parkeergarage

de buitenruimte te doen in co-creatie met

promoten terwijl passanten aangeven dat

betrokkenen. Een ingreep zoals het ver-

een wijziging van de verkeerssituatie, zoals

vangen van parkeerplaatsen door groen of

het creëren van een fietspad, de beste

het aanbieden van alternatief vervoer zoals

verbetering voor de straat zou zijn.

deelauto’s of deelfietsen is een aanleiding
een gesprek over mobiliteit te starten met

Het tijdelijk anders invullen van de parkeer-

ondernemers en bewoners. Hiernaast laat

plaatsen heeft bij een aantal ondernemers
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tot veel weerstand geleid. In de verschillen-

een noodzakelijke voorziening is voor

de gesprekken in het kader van de evalu-

hun klanten. Enkele andere ondernemers

atie komt naar voren dat veel winkeliers

zien ook het promoten van de Kruisplein

waar de parkeerplaats voor de winkel is

parkeergarage of acties voor kortingen als

weggehaald de perceptie hebben dat auto-

klanten in de parkeergarage parkeren als

mobilisten hun belangrijkste klantengroep

mogelijkheden om klanten die met de auto

is. Door het tijdelijk wegnemen van de

komen te voorzien.

parkeerplaatsen en de ophef die daarom-

De onderzoeken van de Veldacademie (zie

heen is ontstaan, lijken sommige onder-

bijlage 2) en UPT (zie bijlage 3) laten echter

nemers zelfs versterkt in hun denken over

zien (zie afbeelding 1) dat het grootste

het belang van automobilisten. Nadenkend

gedeelte van de bezoekers lopend naar de

over de toekomst geeft een winkelier aan:

West-Kruiskade komt (respectievelijk 33%

“West-Kruiskade blijft een drukke straat,

en 38%), gevolgd door openbaar vervoer

het blijft een autostraat” en stelt een ander

(30% en 38%), de fiets (14% en 13%) en de

dat voor een verbetering van mobilite-

auto (12% en 10%) (Veldacademie 2018: p.

it meer parkeerplaatsen en goedkoper

11 ; UPT 2017: p. 15).

parkeren nodig zijn. Wat betreft aanbevelingen voor een volgend Happy Streets

Uit het onderzoek van UPT (2017: p. 13)

geeft een deel van de winkeliers aan dat

blijkt dat de 3 belangrijkste redenen voor

er dan geen parkeerplaatsen opgeofferd

winkelend publiek om naar de West-

moeten worden: “Zo door gaan, maar niet

Kruiskade te komen zijn: dichtbij huis,

winkelend publiek belasten. Wij moeten

compleetheid winkelaanbod en de sfeer/

het hebben van winkelende mensen” (win-

uitstraling. De 3 minst belangrijke redenen

kelier West-Kruiskade). Voor hen geldt dat

zijn: bereikbaarheid per auto, parkeermo-

parkeergelegenheid in de West-Kruiskade

Afbeelding 1, vervoersmiddel
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gelijkheden en parkeertarief (UPT 2017,

perspectief op mobiliteit in de straat. Voor

p. 13). Dit onderzoek laat ook zien dat auto-

hen zou de nadruk van de Happy Streets

mobilisten inderdaad per bezoek hogere

interventies meer op langzaam verkeer

bedragen uitgeven (UPT 2017, p. 17) maar

mogen liggen. Het feit dat het stopver-

als dit wordt afgezet tegen de frequentie

bod op de West-Kruiskade is opgeheven

van de bezoekers per week en hun beste-

en laden/lossen op het weggedeelte is

dingsduur, blijkt dat voetgangers voor 37%

toegestaan wordt als tegenstrijdig erva-

de omzet van winkeliers bepaalt, bezoekers

ren met het fietsbeleid dat de gemeente

die met het openbaar vervoer komen voor

hanteert. Hoewel tijdens Happy Streets de

43%, fietsers voor 12% en automobilisten

gebruiksvriendelijkheid van de straat voor

voor 8% (UPT 2017, p.18). Met deze resul-

fietsers is toegenomen met 17% (Veldacad-

taten geeft Happy Streets aanleiding om

emie 2018, p. 15), vindt de meerderheid

het gesprek met ondernemers te voeren1

van de ondervraagde nog steeds dat de

over een alternatief perspectief op mobi-

West-Kruiskade een fietsonvriendelijke

liteit aan de West-Kruiskade.

straat is. De suggestieve fietsstrook (vaak
”de gele stippen” genoemd) zijn een goede

Tijdens het mobility weekend zijn er

eerste stap in het fietsvriendelijker maken

verschillende activiteiten georganiseerd

van de West-Kruiskade omdat automobil-

zoals een bloemen bezorgservice met een

isten hierdoor meer rekening houden met

bakfiets, een fietsenwerkplaats, een fiets

fietsers. Desondanks geven de verschil-

drive through voor koffie en het uitdelen

lende gebruikers van de straat (bewoners,

van fietslampjes. De eerste winkelier die

ondernemers en passanten) aan dat op de

is benaderd voor een duurzame bezorg-

West-Kruiskade niet genoeg ruimte is voor

service gaf aan deze dienst zelf al aan

de tram, auto, fiets, parkeren en laden en

te bieden. Klanten die daar gebruik van

lossen. In verschillende gesprekken komt

willen maken, kunnen hun producten fiets,

de vraag naar boven wie er nou eigenlijk

scooter of steekwagen geleverd krijgen.

prioriteit heeft boven wie en dat daar een

De tweede ondernemer die benaderd is

keuze in gemaakt moet worden. Een van

voor de bezorgservice was een bloemist.

de respondenten geeft aan dat het exper-

Voor vier klanten is een bestelling met een

iment dit gesprek over prioriteiten van

bakfiets aan huis geleverd.

weggebruikers op gang heeft gebracht en
dat het nu nodig is omdat gesprek snel een

Prioriteit verschillende weggebruikers

vervolg te geven.

Bewoners (ook van de omliggende straten

De suggestieve fietsstrook heeft net als

van de West-Kruikkade) hebben een ander
1

dubbel parkeren en het laden/lossen

Tijdens de ondernemersbijeenkomst op

extra vertraging voor de tram opgeleverd.

28 november waren de resultaten nog niet zo

De Happy Streets interventies hebben

gedetailleerd uitgewerkt en zijn deze bevindingen

zowel bij de ondernemers, bewoners als

nog niet gedeeld.
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gebruikers de discussie aangewakkerd

verschillende ideeën over hoe de functie

over de keuzes die gemaakt dienen te

van de straat van de toekomst er uit ziet.

worden op het gebied van mobiliteit op

Een experiment zoals Happy Streets legt

de West-Kruiskade. Zo oppert een aantal

deze spanningen bloot en biedt de mogeli-

trambestuurders daarom het idee om de

jkheid om daar gezamenlijk over in gesprek

West-Kruiskade autoluw te maken, een 30

te gaan en gezamenlijk mogelijkheden te

km zone (en daarop te handhaven) of zelfs

verkennen. De interventies van het Happy

volledig autovrij.

Streets experiment hebben er minstens toe
geleid dat de ondernemers zijn gaan na-

Reflectie

denken over de toekomst van mobiliteit in
de West-Kruiskade. Bijvoorbeeld over elek-

Het verschil in perceptie tussen winkeliers

tronische vervoersmogelijkheden en park-

en bewoners (en ook trambestuurders)

eren in de stadsgarages in plaats van op

brengt de spanning naar voren die ontsta-

straat. Hoewel de interventies van 3 weken

at in het ‘samen stad maken’. Niet alleen

het gesprek met de ondernemers over

verschillende weggebruikers, maar ook

de mobiliteitstransitie heeft gestart heeft

verschillende belanghebbenden hebben

Afbeelding 2, herkomst en vervoerswijze bezoekers
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het nog niet geleid tot radicaal andere

vormgeving, productie en communicatie.

denkbeelden over mobiliteit aan de West-

In het onderzoek van UPT blijkt dat

Kruiskade. Sterker nog, naar aanleiding van

20% van het winkelend publiek dat is

de opgeheven parkeerplaatsen geeft een

aangesproken bekend was met Happy

meerderheid van de ondernemers aan het

Streets (UPT, p. 9). Een groot deel van de

Tiendplein aan meer aandacht te willen

bezoekers van de West-Kruiskade komt

voor parkeren en autovriendelijkheid van

uit omliggende wijken en gebieden (zie

de straat. Het onderzoek van UPT biedt

afbeelding 2).

goede aanknopingspunten om met de
ondernemers in gesprek te gaan en hun te

De mensen die bekend waren met Happy

wijzen op de onderzoeksresultaten die hun

Streets komen wekelijks of vaker naar de

perceptie weerleggen. Hiermee is reeds

West-Kruiskade (UPT, p. 9). Zoals bij mo-

een begin gemaakt tijdens de evaluatie-

biliserend al beschreven heeft er vooraf-

sessie op 28 november 2017. Tijdens deze

gaand aan Happy Streets weinig marketing

bijeenkomst gaven enkele ondernemers

plaatsgevonden omdat Happy Streets pas

aan zich (door middel van zelforganisatie)

laat een akkoord kreeg, maar ook omdat

meer in te willen zetten voor het promoten

Happy Streets een nieuwe term was naast

van de Kruisplein parkeergarage en hun

de reeds bestaande ‘places for people’,

marketing meer te richten op fietsers en

‘open streets’ en ‘parking day’. De commu-

voetgangers mocht uit het onderzoek

nicatie afdeling van de gemeente wilde

blijken dat dit een belangrijke klanten-

voorkomen dat met nog een nieuwe term

groep is. Bewoners geven aan dat Happy

‘Happy Streets’ verwarring zou ontstaan.

Streets meer in de kleine straatjes rondom

Des te meer omdat er geen materiaal (fo-

de West-Kruiskade moet organiseren om

to’s, video’s, en filmpjes) beschikbaar was

effect op bewoners te hebben.

om te laten zien wat het experiment zou
inhouden. Dit maakte het voor de commu-

ICONISCH: ANDERS
POSITIONEREN

nicatie afdeling van de gemeente moeilijk
om over Happy Streets te communiceren.

Een Happy Streets experiment dient com-

Daarom is tijdens Parking Day met het

municatief, zichtbaar en herkenbaar te zijn,

bankje ‘Stad van de Toekomst’ aan mensen

je wil immers niet dat het onopgemerkt

in de straat gevraagd hoe zij de toekomst

voorbij gaat. Om zoveel mogelijk mensen

van de straat zien. Hierbij is toen verteld

te bereiken is er gewerkt aan een helder

dat Happy Streets zou gaan plaatsvinden

concept dat makkelijk te communiceren

in oktober. Met de start van Happy Streets

is. Daarnaast is de ‘wow-factor’ belangrijk

heeft de gemeente een persbericht uit-

zodat het een blijvende herinnering ach-

gestuurd om Happy Streets aan te kondi-

terlaat bij bezoekers en het als een lopend

gen en nadat Happy Streets gestart was, is

vuurtje van mond tot mond door de stad

via de facebook pagina van de Binnenstad

verspreidt. Dit wordt meegenomen in de
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gecommuniceerd over evenementen die

In de vormgeving van Happy Streets is

plaatsvonden. Daarna is Happy Streets in

voor opvallende en expressieve kleuren

verschillende media verschenen (zie bijlage

gekozen. Veel respondenten gaven aan de

4 voor een overzicht). Het AD heeft er een

kleuren in de straat te waarderen omdat

nieuwsartikel aan gewijd, op de lokale

het de straat vrolijker maakte.

website Gezien 010 zijn een aantal posts

Op Instagram hebben individuele gebrui-

geweest, de Facebook pagina van Rotter-

kers afbeeldingen en filmpjes geplaatst

dam Binnenstad heeft meerdere posts

over Happy Streets. Met name de suggesti-

geplaatst om aandacht te genereren voor

eve fietsstrook werd geroemd en iemand

evenementen die gingen plaatsvinden en

maakte een post met #besteideevanned-

de Christen Unie SGP heeft een nieuws-

erland.

bericht over Happy Streets geplaatst.

Uit de media komt het beeld naar voren

Het nieuwsbericht van de Christen Unie

dat Rotterdam zich presenteert als een

SGP belicht het Places for People program-

stad die vooruitstrevend is en dat experi-

ma van Bureau Binnenstad Rotterdam en

menteren kan bijdragen aan vernieuwing.

stelt dat dit mede op gesteld naar aanleid-

In veel van de artikelen is benadrukt dat

ing van een initiatief van CU/SGP om te

Happy Streets een samenwerking is met de

verkennen welke straten in de binnenstad

stad en dat het experiment bedoeld is om

autoluw gemaakt kunnen worden. In het

meer ruimte voor fietsers, voetgangers en

artikel laat CU/SGP zich positief uit over het

ontmoeting te creëren. Hiermee dragen de

creëren van meer ruimte voor fietsers en

media berichten bij aan het grensverleg-

voetgangers door delen in de binnenstad

gende karakter van mobiliteitsexperiment-

autoluw of autovrij te maken en stelt dat

en.

experimenten kunnen leiden tot een nieuwe inrichting van de straat. Met dit artikel

KATALYSEREND: ANDERS
ORGANISEREN

draagt de CU/SGP bij aan het agenderen
van de mobiliteitstransitie van Rotterdam.

Een transitie impliceert een verandering

Op de website van mobiliteitsvakblad Ver-

van de huidige status quo. Dat betekent

keersnet is op 11 oktober 2017 een bericht

ook dat we ons anders gaan organiseren

geplaatst over Happy Streets en het exper-

en andere wet- en regelgeving nodig

imenteren waarin de fietser en voetganger

hebben om dat te ondersteunen. Happy

centraal staan. BNR nieuwradio heeft een

Streets heeft de ambitie om bij te dragen

item gemaakt waarin ze terugblikken op

aan (het leren over) structuur veranderin-

het weerbarstige verleden van de West-

gen binnen de gemeente en breder in onze

Kruiskade en vooruitblikt op een positieve

samenleving.

toekomst voor de straat met ruimte voor

Experimenten zoals Happy Streets gaan

een ander gebruik.

over ‘samen stad maken’. Dit vraagt om
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een flexibele houding van alle betrok-

In het geval van de suggestieve fietsstrook

kenen: de betrokkenen vanuit de verschil-

is de samenwerking met V&V succes-

lende diensten van de gemeente (zoals

vol geweest. Het concept dat begon als

verkeer en vervoer, landschap, uitvoering),

een kunstfietspad voldeed niet aan de

de betrokkenen vanuit de samenwerkende

voorschriften en werd uiteindelijk het ‘stip-

organisaties (zoals de RET, vervoersonder-

pen pad’. Met betrekking tot verkeersveil-

neming), de lokale Happy Streets teams (de

igheid heeft V&V een uitzondering gemaakt

project managers, communicatie, pro-

op een regel die stelt dat boven of langs de

ductie, creatief ontwerp en monitoring en

weg geen verwarrende elementen (zoals

evaluatie) en de lokale betrokkenen zoals

de stippen) aangebracht mogen worden

bewoners en ondernemers. Het uitein-

omdat cirkels binnen de trambaan voor

delijke resultaat van Happy Streets zijn

trambestuurders een betekenis hebben.

aaneengeschakelde compromissen waarin

Hier zijn verschillende ontwerpen voor

geen enkele interventie in zijn initiële

gemaakt, en door intern overleg en een

ontwerp is uitgevoerd. In dat opzicht is de

trekker vanuit V&V die zich hard heeft ge-

co-creatie groot geweest, maar in hoev-

maakt voor de uitvoering van een ontwerp

erre is dat proces onderhevig geweest aan

met stippen is dat doorgegaan. Doorslag-

botsende werkwijzen of ondersteund door

gevende factor hierin was, dat de betrok-

flexibele houdingen? En belangrijker nog:

ken personen van V&V de waarde van het

hoe worden deze lessen over wat wel en

experiment boven de waarde van de regel

niet goed werkte en ideeën hoe het in het

zagen. Deze waarde bestond namelijk ook

vervolg beter zou kunnen gaan, meege-

uit de mogelijkheid om te leren voor V&V

nomen in vervolg experimenten? De am-

zelf over welke ingrepen wel/niet werken.

bitie is om deze lessen niet alleen te delen

Dat de interventie een tijdelijk karakter

binnen het kernteam maar ook daarbuiten

had, was een belangrijke overweging om

met de eerder genoemde betrokkenen en

de stippen toe te staan. Een verbeterpunt

met andere stadsmakers in Nederland en

voor de samenwerking met V&V is om de

daarbuiten.

volgende keer V&V eerder mee te laten
denken met de ontwerpoplossing. Nu

Mogelijkheden creëren

werd V&V benaderd met een ontwerp en
is gevraagd wat wel/niet mocht. Om de be-

De uitvoering van sommige interventies

trokkenheid te vergroten kan in het vervolg

was niet mogelijk vanwege budget, veil-

V&V benaderd worden om mee te werken

igheid, wet en regelgeving of doorlooptij-

aan een creatieve oplossing. Het succes

den van vergunningen. Voor het realiseren

van de suggestieve fietsstrook op de West-

van bepaalde interventies is vooral de

Kruiskade heeft ertoe geleid dat het ook bij

samenwerking van de afdeling Verkeer &

Cool-Zuid (de andere Happy Streets locatie

Vervoer (V&V) van de gemeente doorslag-

van 2017) is toegepast en dat er ook wordt

gevend geweest.

nagedacht over een (semi-)permanente
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vorm en/of vervolg op de West-Kruiskade

aangewezen kunnen worden waar een

en andere locaties in de stad.

uitzondering gemaakt kan worden op de
Rotterdamse Stijl en er dus meer flexibilite-

Buiten de comfortzone van ambtenaren

it ontstaat voor een alternatieve invulling
van de straat vanuit de stad of dat er juist

Uit een inventarisatie onder gemeente

een Rotterdam Stijl voor tijdelijke ingrepen

ambtenaren en de interne reflectie sessie

ontwikkeld moet worden.

met ambtenaren van verschillende diensten op 17 januari 2018 zijn een aantal

Dat Happy Streets interventies afwijken

observaties te delen van ‘dingen die anders

van huidig beleid en de daarbij behorende

zijn gegaan dan normaal’.

normen is niet alleen vanwege het ‘lighter,
quicker, cheaper’ principe. De ontwerpen

Onder het mom van experimenteren zijn

zijn gemaakt met als doel te experiment-

de Happy Streets ontwerpen volgens het

eren om te leren over de toekomst van mo-

‘lighther, quicker, cheaper’ principe niet

biliteit. Deze toekomst is lange termijn en

uitgegaan van een vaststaande stijl die

nog onzeker en daarom nog niet aanwezig

robuust is en vele jaren meegaat (zoals de

in de huidige beleidslijnen.

Rotterdamse Stijl). In het experiment kon
niet altijd voldaan worden aan dezelfde

Voor de gemeente is het niet gebruikelijk

kwaliteit die gerealiseerd moet worden

om projecten te doen waarbij van tevoren

wanneer je een permanente ingreep in de

niet vaststaat welke navolging gegeven kan

buitenruimte voorbereidt en uitvoert als

worden. Omdat Happy Streets een exper-

onderdeel van regulier beleid (veiligheid,

iment betreft waarin vooraf niet vast staat

maximum parkeerdruk, uitstraling). Voor

welke invulling het experiment krijgt (om-

Happy Streets zijn daarom uitzonderingen

dat het in co-creatie wordt vormgegeven)

gemaakt voor reguliere (kwaliteits)normen

en wat de effecten van de interventies

die zijn vastgesteld voor de stad. Vanwege

zullen zijn, kan vooraf niet besloten worden

budget en gebruiksduur is er gebruik

wat het vervolg zal zijn. Deze manier van

gemaakt van goedkoper materiaal. Boven-

werken is iets wat in Next City meer uit-

dien is het doel van Happy Streets om over

gewerkt zal worden. Happy Streets is daar-

het effect van een interventie te leren en

voor een goede eerste testcase geweest.

niet over het materiaalgebruik. De inzicht-

Verschillende snelheden en werkwijze

en die de gemeente heeft opgedaan over
de interventies kunnen vervolgens bij een

Een van de leerpunten van de samenwerk-

permanente invulling aan de Rotterdamse

ing tussen stadsmakers en de gemeente

Stijl aangepast worden. Op dit moment

tijdens het Happy Streets traject was dat

is er binnen de Rotterdamse Stijl geen

de processen soms moeizaam verliepen

ruimte om te experimenteren. Tijdens de

omdat de gemeente met andere snelheden

reflectie sessie zijn er ideeën geopperd of

werkt dan stadsmakers. Dit werd zichtbaar

het nuttig is om na te denken of er straten
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in de ontwerpfase en in de productie fase.

Wat goed heeft gewerkt in de afstemming
met de verschillende afdelingen van de ge-

Tijdens de ontwerpfase was een snelle

meente, was de aanwezigheid van de train-

doorlooptijd van het ontwerp dat met

ee vanuit de gemeente in het kernteam.

veel mensen afgestemd moest worden.

Dit zorgde voor korte lijnen tussen het

Omdat het ontwerp vaak en snel verand-

kernteam van Happy Streets en de betrok-

erde, was veel afstemming nodig. Om dit

ken ambtenaren intern bij de gemeente.

te voorkomen, zijn mensen in een later

De trainee had de capaciteit om deze

stadium in het ontwerpproces betrokken

noodzakelijke afstemming te organiseren.

waardoor het gevoel ontstond ‘te laat’

Het wekelijkse kernteamoverleg had meer-

betrokken te zijn wat in een aantal geval-

dere doelen, waarvan de belangrijkste de

len tot weerstand heeft geleid. Tijdens de

afstemming tussen de verschillende organ-

productiefase moesten er snel beslissingen

isaties betrokken bij Happy Street was. Zo

genomen worden en leidde de andere

waren de lijntjes kort en konden eventu-

snelheid van de gemeente tot een grotere

ele bottlenecks die naar boven kwamen

tijdsdruk omdat de interventies wel op tijd

(zoals bijvoorbeeld het eerder beschreven

gerealiseerd moesten worden. De open en

ontwerp van de ‘fietssuggestiestrook’) snel

inductieve werkwijze dat bij het concept

opgepakt worden.

van Happy Streets hoort (om in co-creatie
en co-productie samen met geïnteress-

Voor de interne communicatie zijn echter

eerden ideeën te bedenken en uit te vo-

ook verbeterpunten te noemen. Aangezien

eren) komt niet overeen met de werkwijze

Happy Streets een experiment is dat heel

van de gemeente om langer van tevoren

lokaal plaatsvindt, is het gebiedsteam

een precieze invulling en programma vast

(ambtenaren die actief zijn in een speci-

te stellen en hier over te communiceren.

fiek gebied) belangrijk om te betrekken.

Met deze ervaring uit Happy Streets 2017

Het gebiedsteam is bij de start van Happy

kunnen voor vervolgexperimenten ont-

Streets eenmalig betrokken, maar daarna

werpers van de gemeente eerder betrok-

nauwelijks meer op de hoogte gehouden.

ken worden om mee te werken aan het

De gebiedsnetwerker is een belangrijk

ontwerp en zo intern meer betrokkenheid,

aanspreekpunt voor de buurt en kon vra-

draagkracht en ideeën te organiseren. Wat

gen over Happy Streets niet altijd beant-

betreft de communicatie naar derden kan

woorden. Naast het gebiedsteam zijn ook

ondanks dat de invulling van een experi-

uitvoerende partners zoals de handhaving

ment niet vaststaat, Happy Streets 2017 als

belangrijk om op de hoogte te stellen van

voorbeeld gecommuniceerd worden zodat

Happy Streets. Op de West-Kruiskade heeft

betrokkenen een impressie krijgen wat de

zich een incident voorgedaan waarbij de

bedoeling van een experiment is.

handhaving door de aanwezigheid van een
terras parklet een extra controle bij een

Interne communicatie

winkelier heeft uitgevoerd. De handhaving
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was niet op de hoogte van Happy Streets

Het was in eerste instantie de bedoeling

en ging er daarom vanuit de het terras op

om een radicalere ingrepen te organiseren,

de parklet de verantwoordelijkheid van

zoals een autovrije zaterdag of zondag

de winkelier was. Indien de handhaving

middag. In verband met de werkzaam-

op de hoogte was geweest van Happy

heden aan de Nieuwe Binnenweg en de

Streets hadden ze wellicht coulanter

Maastunnel ten tijde van Happy Streets

opgetreden. Kortom, meer betrokkenheid

konden geen ingrepen gedaan worden die

en uitwisseling over gemaakte keuzes met

de ruimte voor de auto zou verminderen.

collega-ambtenaren die actief zijn in de

Desondanks was de suggestieve fietsstrook

gebieden is een aandachtspunt voor ver-

een van de meest opvallende ingrepen

volgexperimenten.

(zie resultaatgericht) die ook werd gewaardeerd en waarvan het effect merkbaar

Compromissen

was.

Niet alle ideeën die tijdens de co-creatie

Bewoners en ondernemers wilden een

zijn bedacht, konden uitgevoerd worden

duidelijke verbinding tussen de twee

met een aantal compromissen als resulta-

weggedeeltes op het Tiendplein om het

at.

pleingevoel te benadrukken. Verschillende

Fietsers op suggestieve fietsstrook.
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versies hebben de revue gepasseerd: van

De kwantitatieve data is nodig om het

het verbinden van de stoepen door alles

verhaal over de toekomst van mobiliteit en

een kleur te maken, een grote zebra, tot

de gewenste interventies de ondersteunen

het uiteindelijke ontwerp van de gekleurde

en de discussie met betrokkenen over de

stippen op zowel op de stoep, de weg en

effecten te onderbouwen, aan te wakkeren

trambaan. Deze versie voldeed aan de

en/of op scherp te zetten.

regelgeving omtrent straatmarkering (geen

Suggestieve fietsstrook

strepen die verwarring voor de automobilist veroorzaken) en het budget (bepaalde

De meest opvallende ingreep met het

kleuren waren niet betaalbaar).

grootste effect die terugkwam in de enquête van de Veldacademie op het gebruik

RESULTAATGERICHT: ANDERS
WAARDEREN

van de West-Kruiskade was de suggestieve
fietsstrook (Veldacademie 2018: p. 15).

Happy Streets levert tijdelijk direct zichtbare resultaten op in een verandering in de

Volgens observaties van winkeliers, be-

functie van de openbare ruimte zoals het

woners, passanten en trambestuurders

veranderen van de functie van parkeer-

zorgt de suggestieve fietsstrook voor meer

plaatsen) en wordt in co-creatie met be-

ruimte voor fietsers en houden automo-

trokkenen bedacht en uitgevoerd. Naast de

bilisten meer rekening met fietsers. Uit

kwalitatieve evaluatie van de experimenten

de enquête (afbeelding 3, Veldacademie

worden deze waar mogelijk ook op kwan-

2018: p. 15) blijkt dat tijdens Happy Streets

titatieve wijze gemonitord en geëvalueerd.

de gebruiksvriendelijkheid voor fietsers is

Afbeelding 3, gebruiksvriendelijkheid voor fietsers
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toegenomen. Uit de gegevens van de RET

fietsvlonders zijn intensief gebruikt. Dat

blijkt dat de trams tussen het Kruisplein en

heeft er in geresulteerd dat de fietsvlond-

het Tiendplein 1 minuut meer vertraging

ers een definitieve plek hebben gekregen

oploopt dan normaal. Een verklaring hier

aan de West-Kruiskade en er dus twee

voor is dat automobilisten door de sug-

parkeerplaatsen minder zijn.

gestieve fietsstrook de fietser meer ruimte

Reflectie

gaven en uitweken naar de tramrails. Deze
inzichten benadrukken dat de ruimte op de

Niet alle Happy Streets interventies zijn

West-Kruiskade schaars is en niet opti-

kwantitatief te meten. Experimenteren

maal ruimte biedt aan alle weggebruikers.

vraagt om andere meetmethodes waar

Ondernemers en omwonenden hebben

meer ruimte is voor kwalitatieve aspecten,

aangegeven dat ze graag willen dat de

zoals beleving. Door de korte duur van het

stippen blijven.

experiment is het aantal relatief klein, maar
nog wel representatief. Door de vergeli-

Kleur en parklets

jkbare resultaten van de Veldacademie

Met het aanleggen van de parklets zijn 9

en UPT kunnen we er van uitgaan dat de

parkeerplaatsen ingenomen en hebben

resultaten vrij betrouwbaar zijn. Om har-

een andere functie gekregen.

dere uitspraken te kunnen doen over de
effecten van de interventies zou een lange-

De kleuren, bloembakken en extra zit-

re tijdsduur een mogelijkheid zijn. Gezien

gelegenheden in de straat zijn positief

Happy Streets over de mobiliteitstransitie

gewaardeerd door zowel winkeliers als

gaat, zijn ander metingen zoals luchtk-

bewoners en bezoekers. Volgens velen

waliteit en autosnelheden waardevol om te

maakte het de straat gezelliger en vroli-

doen. Binnen de termijn en het budget van

jker. Een van de winkeliers zei: “het was

Happy Streets 2017 was dat niet mogelijk.

een beetje een sfeer als Barcelona”. Ook
de vergroening door de toevoeging van
bloembakken werd gewaardeerd. Of deze
interventies (met uitzondering van de suggestieve fietsstrook) tot een ander gebruik
van de straat heeft geleid, valt te betwijfelen. Door het seizoen waarin Happy Streets
plaatsvond, hebben deze terrassen een
minimaal effect gehad en is er weinig gebruik van gemaakt.
Twee parkeerplaatsen zijn tijdens Happy
Streets met een fietsvlonder ingericht.
Hier is geen weerstand op gekomen en de
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CONCLUSIE

observaties van winkeliers, passanten en

Het Happy Streets experiment dat in

door de fietsstrook meer rekening hielden

trambestuurders blijkt dat automobilisten
met fietsers en er meer ruimte voor de

oktober 2017 aan de West-Kruiskade heeft

fietser was. De fietsvriendelijkheid van de

plaatsgevonden had als doel om van de

straat is hierdoor gestegen. Ondanks dat

West-Kruiskade een stadsstraat van de

de gebruiksvriendelijkheid voor fietsers is

toekomst te maken die niet afhankelijk is

toegenomen, vindt nog steeds de meer-

van de auto wat betreft de levendigheid

derheid van de ondervraagden de West-

en economisch succes. Om dit te bereik-

Kruiskade niet gebruiksvriendelijk voor

en hebben 9 parkeerplaatsen een an-

fietsers. Naar aanleiding van het testen

dere functie gekregen zoals een terras,

van de suggestieve fietsstrook geven alle

fietsvlonder, lounge of groen, is er een

betrokkenen (bewoners, passanten, onder-

suggestieve fietsstrook gecreëerd met gele

nemers en gemeente) aan dat er behoefte

bollen op de weg, zijn op het Tiendplein

is om hier een permanentere invulling aan

grote stippen geschilderd en een lichtbos

te geven.

gecreëerd om het plein meer een verblijfsfunctie te geven en is de entree van het

Het tijdelijk anders invullen van de par-

wijkpark benadrukt en zijn er stoeltjes in

keerplaatsen heeft bij enkele winkeliers tot

het wijkpark geplaatst voor bewoners.

weerstand geleid. De meerderheid van de

Daarnaast zijn verschillende programma-

winkeliers heeft de overtuiging dat auto-

tische activiteiten georganiseerd zoals een

mobilisten hun belangrijkste doelgroep is

coffee drive through voor fietsers, een

en dat parkeergelegenheid voor de deur

fietsenwerkplaats, een bezorgservice met

daarvoor noodzakelijk is. Door de interven-

bakfiets en een catwalkshow.

ties van Happy Streets is deze overtuiging
bij sommige winkeliers sterker geworden

Happy Streets is geëvalueerd om concrete

en geven ze aan dat voor de toekomst

aanknopingspunten te achterhalen die de

van mobiliteit op de West-Kruiskade meer

mobiliteitstransitie in Rotterdam kunnen

aandacht nodig is voor parkeergelegen-

versnellen. Daarom is de hoofdvraag gefor-

heid. Uit economisch onderzoek onder

muleerd:

winkelend publiek blijkt echter dat de

“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen

werkelijkheid niet strookt met de percep-

in het Happy Street experiment tot een

tie die winkeliers hebben: automobilisten

ander gedrag en andere perceptie m.b.t.

vormen het kleinste percentage bezoekers

het gebruik van de openbare ruimte en

van de West-Kruiskade met slechts 10%

mobiliteit?”

(UPT 2017, p. 15) en parkeergelegenheid is
nauwelijks een reden voor bezoekers om

De suggestieve fietsstrook heeft het

naar de West-Kruiskade te komen (UPT

meeste effect gehad op het gedrag van

2017, p. 15). Bovendien zijn voetgangers

de gebruikers van de West-Kruiskade. Uit
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en reizigers met openbaar vervoer samen

West-Kruiskade door de toevoeging van

verantwoordelijk voor 80% van de wekeli-

terrassen en lounges op de parklets en het

jkse bestedingen tegenover slechts 8% van

realiseren van het bos op het Tiendplein

automobilisten (UPT 2017, p. 18). De eval-

hebben weinig effect gehad op een ander

uatie van Happy Streets vormt een goede

gebruik van de openbare ruimte. Door het

aanleiding om met winkeliers in gesprek te

seizoen waarin Happy Streets plaatsvond,

gaan over deze inzichten en welke rol een

is er weinig gebruik gemaakt van deze

andere invulling van mobiliteit kan spelen

interventies. Ook hadden de interventies

in de economische vitaliteit van de straat.

de potentie om meer aan te sluiten bij de
belevingswereld van de bezoekers en win-

Hoe veranderen de ervaringen en

keliers aan de West-Kruiskade. De toevoeg-

handelingen van de mensen te voet/op de

ing van de stoeltjes in het Wijkpark waren

fiets/met OV/met de auto (o.a. rijgedrag,

wel een succes hoewel betrokkenen scep-

parkeergedrag, beleving, meer/minder

tisch waren. De invulling van de parklets is

voetgangers/fietsers, andere verblijfsduur)?

in co-creatie vormgegeven door bezoekers
tijdens Parking Day te laten stemmen over

De beperkte ruimte in het profiel van de

de interventies. Hieruit is gebleken dat

straat laat weinig ruimte over voor alle

voor de parklets dezelfde invulling gewenst

gebruikers (voetgangers, fietsers, automo-

was, terwijl dat niet het initiële plan was.

bilisten, tram) en functies (parkeren, laden

Voor een vervolg van Happy Streets kan

en lossen, flaneren en ontmoeten, open-

de co-creatie meer met direct betrokkenen

baar vervoer). De suggestieve fietsstrook

plaatsvonden, zoals een winkelier waar een

heeft de fietsvriendelijkheid vergroot

parklet voor de deur geplaatst wordt, en

omdat automobilisten meer ruimte geven

met meer flexibiliteit. In de gevallen waar

aan fietsers. Waar de fietsers eerst uitwek-

namelijk met winkeliers is samengewerkt

en naar de stoep wijken de auto’s tijdens

over de invulling van de parklet, werd de

het experiment uit naar de trambaan, wat

interventie meer gewaardeerd en leek de

(naast dubbel parkeren en laden/lossen)

interventie beter aan te sluiten bij de belev-

voor meer vertraging bij de tram result-

ing van de straat.

eerde. Over de verblijfsduur zijn geen
meetbare uitspraken te doen op basis van

Hoewel voor sommige het tijdelijk ophef-

de uitgevoerde onderzoeken. Qua beleving

fen van de parkeerplaatsen al heel extreem

geven passanten en ondernemers aan dat

en onwenselijk was, mag het volgens

de straat vrolijker en gezelliger is door het

anderen de volgende keer nog radicaler

kleurgebruik en de bloemen.

door de straat voor een bepaalde tijd
volledig autovrij te maken. De tijdelijkheid

Hoe verandert de uitstraling en
functionaliteit van het gebied?

van interventies kan een legitimatie zijn

Het vergroten van de verblijfsruimte op de

daarvan te leren voor toekomstig beleid.

om radicale(re) ideeën uit te voeren en
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Zo staat de herinrichting van de West-

samenwerking met de stad (bewoners

Kruiskade gepland voor 2021 en blijkt uit

en ondernemers) is het van belang ruim

Happy Streets dat meer ruimte voor de

vooraf te communiceren (ook als nog niet

fiets wenselijk is. Samen met het econo-

alle plannen helder zijn) en ook ‘nazorg’

mische onderzoek waaruit blijkt dat vooral

te bieden over het vervolg: wat gebeurt er

winkelend publiek dat met openbaar

nadat Happy Streets afgelopen is, wat kun

vervoer, de fiets of lopend komt gunstig is

je zelf verder oppakken en hoe kun je dat

voor winkeliers, biedt Happy Streets een

oppakken. Wat betreft samenwerking met

ander perspectief op de relatie tussen

de gemeente is geleerd dat gemeenteli-

mobiliteit en economische vitaliteit van de

jke diensten betrokken willen zijn bij het

winkelstraat. Hiermee heeft Happy Streets

bedenken van de oplossing.

mobiliteit op de agenda gezet bij winkeliers

DISCUSSIE/REFLECTIE

en omwonenden van de West-Kruiskade
die voor het experiment hier niet expliciet

Een Happy Streets (vervolg) biedt een mooi

mee bezig waren. Nu is het zaak om daar

platform om co-creatie tussen verschillen-

een vervolg aan te geven.

de actoren verder te stimuleren en een
nieuwe realiteit voor mobiliteit te bedis-

Als onderdeel van een grotere mobilite-

cussiëren, samen vorm te geven en te

itstransitie die in Rotterdam gaande is,

realiseren. Hierin moet rekening gehouden

benadrukt Happy Streets de complexiteit

worden met de verschillende werkwijzen

van ‘samen stad maken’ waarin verschillen-

zowel intern bij de gemeente als extern in

de betrokkenen niet alleen verschillende

de stad. In het proces is genoeg tijd nodig

ideeën hebben over de toekomst, maar

om verschillende geïnteresseerden te be-

ook verschillende werkwijzen. Met de

trekken en vertrouwen op te bouwen, gen-

ambitie om Happy Streets in co-creatie met

oeg ruimte en flexibiliteit voor de verschil-

verschillende betrokkenen vorm te geven,

lende betrokkenen om mee te werken aan

kwam het proces onder tijdsdruk te staan.

het ontwerp en de uitvoering (zonder hier

Om co-creatie mogelijk te maken is veel

al te veel haast te hebben) en dient duideli-

tijd nodig voor het betrekken van geïn-

jk (en op tijd) gecommuniceerd te worden

teresseerden, vertrouwen op te bouwen,

over (de doelstellingen van) het project.

mogelijkheid te geven om mee te werken

In een vervolg van Happy Streets kan de

aan het ontwerp en vervolgens daar ook

opgestarte dialoog over de toekomst van

helder over te communiceren ondanks dat

mobiliteit in Rotterdam, en in dit geval

het ontwerp zo flexibel mogelijk moet zijn

een stadstraat zoals de West-Kruiskade,

zodat er genoeg ruimte is voor invulling

voortgezet worden met de reeds betrokken

van derden. Dit heeft geresulteerd in een

en in kaart gebrachte actoren en andere

intensief traject waar veel geleerd is over

geïnteresseerden die naar aanleiding van

samenwerking intern binnen de gemeen-

Happy Streets 2017 willen aanhaken.

te en extern met de stad. Wat betreft
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De communicatie over Happy Streets is
onder tijdsdruk komen te staan en daardoor hebben bewoners en ondernemers
zich weinig betrokken gevoeld. Met name
op de plekken waar interventies uitgevoerd
worden in de directe omgeving van winkeliers en bewoners is het belangrijk om daar
over te communiceren en te informeren.
Hier zijn tijd en de juiste mensen voor
nodig.
Tijdens Happy Streets is intensief met
(een kleine groep geïnteresseerden in) de
buurt samengewerkt. Een aantal ondernemers aan de West-Kruiskade die positief
tegenover Happy Streets stonden, door de
doelstellingen rondom mobiliteit maar ook
omdat Happy Streets positieve aandacht
naar de West-Kruiskade bracht, hebben
op verschillende manieren meegewerkt. In
een aantal gevallen heeft dit er toe geleid
dat Happy Streets diensten en producten
bij die ondernemers heeft afgenomen.
Vooraf is niet bedacht hoe de financiële
baten van Happy Streets verdeeld konden
worden over de verschillende betrokkenen.
Dit is iets om bij stil te staan bij een volgend Happy Streets.
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•

HAPPY STREETS
C O O L-Z U I D

Op 15 en 29 november heeft een
buurtbewoonster een bootcamp verzorgd op het plein ’t Landje.

Van 1 november tot 20 december vond

•

Happy Streets plaats aan de Schiedamse

Op 17 november was er een Happy
Streets Fietsfeest waarbij fietsers hun

Vest in Cool Zuid. De interventies en acti-

fiets konden pimpen en gratis fiet-

viteiten aan de Schiedamse Vest stonden

slampjes kregen.

in het teken van ontmoeting, vergroening
en mobiliteit. Fysieke interventies die aan

•

Op 23 november is een documentaire

de Schiedamse Vest zijn gedaan waren het

avond georganiseerd met een film van

transformeren van 10 parkeerplaatsen in

een bekende stedenbouwkundige.

een ‘groen’ pocketpark, het Paviljoen op

Geïnteresseerden konden hier inspi-

het Landje, het aanlichten van de Waalse

ratie op doen en kennis maken met

Kerk en de Schotse kerk en de suggestieve

elkaar.

fietsstrook. In het Paviljoen op het Landje

•

konden bewoners terecht voor koffie en

meester en wethouders op 28 novem-

lekkernij op doordeweekse dagen tussen

ber 2017.

(tijd) en in het weekend tussen (tijd). Een
ondernemer uit de buurt verzorgde dit.

•

Daarnaast zijn verschillende activiteiten

val waarbij 5 groepen van 25 mensen

Streets en enkele activiteiten op initiatief

langs 5 verrassende locaties in een

van buurtbewoners. Hieronder een over-

buurt liepen, om de plek en een leuke

zicht van de activiteiten:

(muzikale) act te zien.

Op 1 november is Happy Streets

•

Cool-Zuid feestelijk geopend met

Op 13 december vond er een reflectie
sessie met gemeente ambtenaren

muziek, een activiteit waarbij kinderen

plaats in het Paviljoen

zelf houten plantenbakken in elkaar
•

konden timmeren, boomklimmen, een

•

Op 8 december vond Pierre’s Wijsje
plaats, een muzikaal verrassingsfesti-

georganiseerd, grotendeels door Happy

•

Bezoek van het college van burge-

Op 13 december is een Happy Streets

springkussen en de opening van het

Pitch Night georganiseerd in samenw-

Paviljoen.

erking met de Awesome foundation.
Rotterdammers konden hun idee

Op 10 november heeft Happy Streets

inzenden voor een blijere straat in Rot-

in samenwerking met het Stadslab een

terdam. Uiteindelijk hebben 4 ideeën

sessie georganiseerd voor het Stads-

deze avond tegen elkaar gestreden en

makerscongres in de Waalse Kerk. Dit

is er 1 winnaar uitgekozen die 1000

was ook de boekpresentatie van 1 jaar

euro heeft gewonnen. Dit bedrag is ter

Stadslab.

beschikking gesteld door 20 aandeel-
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houders die elke maand 50 euro ‘inves-

PROCES

teren’.
•

•

In de periode april 2017 tot juli 2017 is er

Op 18 en 19 december vond Perry’s

door het Happy Streets team (gemeente

Kinderkapper plaats. Een actieve

Rotterdam, DRIFT, Street Makers en Street

buurtbewoner heeft een kerstmarkt en

Events) een verkenning uitgevoerd naar

kinderknutselmiddag georganiseerd.

potentiele Happy Streets locaties waaronder het Baankwartier1. In verschillende

Op 20 december is Happy Streets

interviews, gesprekken en het bijwonen

officieel afgesloten met een Lichtjes-

van een Stadslab Cool-Zuid bijeenkomst

feest. Bewoners, kinderen, kerken en

met bewoners, ondernemers, betrokken

andere betrokkenen konden elkaar

instanties en ambtenaren is verkend waar

ontmoeten middels licht en muziek. De

kansen lagen om mobiliteitsexperimenten

kinderen van basisschool het Landje

aan te verbinden. Een van de organisaties

hebben lampionnen gemaakt.
•

die in deze verkenning naar boven kwam

Op 21 december heeft basisschool RSV

was het Stadslab Cool-Zuid. In combinatie

hun jaarlijkse kerstborrel in het Paviljo-

1

en georganiseerd.

Hier kunt u meer over lezen in de publicatie over

de voorfase van Happy Streets.

Opening Happy Streets Cool-Zuid
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met de verdichtingsopgave in Cool-Zuid

lichtjesavond georganiseerd samen met

(met de komst van nieuwe woontorens)

basisschool ’t Landje.

is dit gebied gekozen als Happy Streets
locatie.
Gekoppeld aan het Stadslab zijn twee
co-creatie sessies georganiseerd met
betrokken bewoners, ondernemers en
andere sleutelfiguren. Op 21 juni is een
creatieve sessie georganiseerd waaruit het
volgende concept is gedefinieerd:
Boomgaard in de stad: een nieuw hart met
groene mobiliteit en gemeenschapszin
In het creatief concept zijn een aantal prioriteiten benoemd zoals een ander gebruik
van de Schiedamse Vest ter hoogte van het
Landje, ander gebruik van het plein, het
doortrekken van de groene overkapping,
een betere koppeling tussen de Witte de
Withstraat en de rest van de buurt, het
toevoegen van zit- en werkgelegenheden
en het organiseren van buurtactiviteiten.
Vervolgens is dit eerste concept verder uitgewerkt en vertaald naar ontwerp ideeën
en op 23 augustus 2017 tijdens de tweede
creatieve sessie gedeeld met betrokken
bewoners en ondernemers. Tijdens deze
sessies is gekeken op welke manier de
ideeën uit de buurt pasten binnen het Happy Streets experiment.
In de periode tussen september-oktober is
het creatief concept verder uitgewerkt in
fysieke ingrepen en een programma voor
op straat. Op 1 november is Happy Streets
geopend door de voorzitter van de gebiedscommissie centrum. Happy Streets CoolZuid is op 20 december afgesloten met een
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R E S U LTAT E N C O O L ZUID

Cool-Zuid ook steeds populairder om te

MOBILISEREND: ANDERS DOEN

Daarnaast zijn in het gebied, met name

wonen. Hiermee verandert de populatie en
ook de wensen die de bewoners hebben.
aan de Schiedamse Vest, verschillende

Met deze ambitie is het de bedoeling dat

functies gelegen zoals het Oogziekenhuis

het experiment aansluit op de beleving-

en twee basisscholen. Deze verschillende

swereld van betrokken bewoners, winke-

gebruikers van het gebied maakt het lastig

liers en gebruikers en deze meeneemt in

om interventies te ontwikkelen waar elke

het proces. Dit is belangrijk omdat bij een

gebruiker tevreden mee is (meer hier over

transitie verschillende actoren (uit verschil-

bij resultaatgericht).

lende domeinen en vanuit verschillende
rollen) betrokken zijn en hun (machts)

Sterke lokale betrokkenheid in het

verhoudingen onderling veranderen. Een

Stadslab Cool-Zuid

verandering op systeemniveau (anders

In Cool-Zuid is het Stadslab al langere

denken, organiseren en doen m.b.t.

tijd actief om samen met de buurt na te

mobiliteit) betekent immers dat de status

denken over de prioriteiten en ambities

quo vervangen wordt door een nieuwe

die de buurt zelf heeft. Door een van de

status quo, aangejaagd door verschillende

lokale ambtenaren, die een breed netwerk

innovaties. Happy Streets wil in Rotter-

heeft en al lang actief is in Cool-Zuid, is

dam een verandering op gang brengen

Happy Streets voorgesteld aan het Stad-

richting een stad met duurzame mobiliteit.

slab en een aantal actieve ondernemers en

Om de verschillende betrokkenen mee te

bewoners in het gebied. Bij het Stadslab

krijgen, is een co-creatie en co-productie

zijn verschillende bewoners, ondernemers

proces vormgegeven waarin lokale actoren

en instellingen uit de buurt betrokken zoals

konden mee denken over de Happy Streets

basisschool ’t Landje. De co-creatie sessies

interventies en daar ook actief aan konden

die Happy Streets heeft georganiseerd

bijdragen door zelf programma onderdelen

zijn gekoppeld aan het Stadslab en ook de

uit te voeren. Mobiliserend betekent ook

ideeën van het Stadslab, zijn meegenomen

dat na Happy Streets ideeën over mobiliteit

in Happy Streets. Hierbij is de lange termijn

en gebruik van de openbare ruimte verder

visie die door het Stadslab is ontwikkeld

worden opgepakt, gekopieerd of worden
uitgevoerd door andere partijen.

aangehouden bij het formuleren van

Kenmerkend aan Cool-Zuid is het rustige

mobiliteit vanuit Happy Streets. Zo was het

woonkarakter midden in het centrum.

Stadslab een belangrijke eerste startpunt

Daardoor wordt veel overlast ervaren van

voor Happy Streets om interventies te

de populaire Witte de Withstraat (hoewel

ontwikkelen die aansluiten bij de buurt en

dit al minder is dan voorheen door acti-

een netwerk van geïnteresseerden op te

de korte termijn experimenten rondom

eve inzet van Buurt Bestuurt) en wordt
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bouwen. De aanvulling van Happy Streets

Daardoor was er weinig tijd om alle bewon-

op het Stadslab is door veel respondenten

ers actief te benaderen en te betrekken in

positief ervaren. Daar waar het Stadslab

co-productie activiteiten, terwijl het veel tijd

meer bezig is met lange termijn plannen

kost om een netwerk en vertrouwen op te

en wat abstractere visies, bood Happy

bouwen. De respondent vindt de werkwijze

Streets de mogelijkheid om een aantal

van Happy Streets wel kansrijk voor een

ideeën al specifiek op de korte termijn te

vervolg en ziet mogelijkheden om in het

testen. Onderwerpen van het Stadslab die

proces een zekere opbouw van participatie

zijn teruggekomen in Happy Streets waren

te organiseren. Volgens de respondent is

een autoluwe Schiedamse Vest, minder

het mogelijk om vanuit de betrokkenheid

parkeerplaatsen en het plein Het Landje als

van een kleine enthousiaste groep mensen,

centrum van de wijk.

de betrokkenheid gedurende het traject te
laten groeien.

Naast het Stadslab zijn voor de co-creatie

Invulling interventies door de buurt

sessies omwonenden uitgenodigd via Facebook en email. Hier kwam echter beperkt

Veel ideeën die tijdens de planvorming

reactie op. De directe betrokkenheid van

van Happy Streets in de co-creatie en

de bewoners was hierdoor klein. Een van

co-productie (de periode van juni-oktober)

de bewoners geeft aan pas van Happy

naar boven zijn gekomen, zijn uitgevoerd:

Streets te weten op het moment dat het

het uitlichten van de kerken, vergroening

Paviljoen op het plein werd opgebouwd.

(uitgewerkt tot een ‘park’ getransformeerde

Een andere bewoner geeft aan bij een

parkeerplaatsen), een ontmoetingsplek

co-creatie sessie te zijn geweest en vervol-

met koffie op het plein (uitgewerkt tot het

gens bij Happy Streets betrokken te zijn

paviljoen). Ook een aantal activiteiten die

geraakt om invloed uit te kunnen oefenen

in november-december hebben plaats-

op wat er plaats zou gaan vinden. Volgens

gevonden, zijn niet door Happy Streets

een betrokken ambtenaar had de lage

ontwikkeld en uitgevoerd, maar door

betrokkenheid van bewoners meerdere

bewoners of instellingen uit het gebied. Zo

redenen. Zo zijn in het verleden plannen

is door bewoners twee keer een bootcamp

en projecten in Cool-Zuid geweest waar-

georganiseerd en een knutselmiddag en

bij bewoners zijn uitgenodigd om mee te

kerstmarkt voor kinderen en heeft een van

doen en kwam de uitvoering volledig bij

de basisscholen op het Landje haar ker-

hun te liggen. Volgens de ambtenaar zijn

stborrel in het Paviljoen georganiseerd. Een

bewoners huiverig om te participeren als

aantal andere activiteiten zijn een samen-

het niet helder is welke inzet de verschil-

werking geweest van Happy Streets en

lende partijen leveren. Een andere reden

bewoners/betrokkenen uit het gebied zoals

waarom de betrokkenheid van bewoners

Pierre’s Wijsje en het lichtjesfeest. Ondanks

laag was, wat dat het pas laat bekend werd

dat zowel bewoners als het Happy Streets

dat Happy Streets zou gaan plaatsvinden.
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gebiedsteam een hogere betrokkenheid

op het plein. Voor al deze vervolg ideeën is

van bewoners hadden gewenst, is het pos-

het aan de buurt zelf om daar actie op te

itief dat bewoners zelf activiteiten hebben

ondernemen. Wat sommige betrokkenen

georganiseerd en een aantal activiteiten in

aangeven is dat het prettig zou zijn als Hap-

samenwerking met de buurt is georgani-

py Streets hen ook op weg kan helpen hoe

seerd.

er een vervolg gegeven kan worden aan
ideeën die voortkomen uit Happy Streets,

Verschillende functies en doelgroepen,

een soort ‘nazorg’.

verschillende belevingen

Reflectie

De aansluiting van de interventies bij de
buurt, verschilde per interventie, activiteit

De aansluiting bij het Stadslab was waar-

of doelgroep. Een groep oudere generatie

devol om in korte tijd een beeld te krijgen

bewoners was niet tevreden met het Pavil-

van het karakter en de wensen van het

joen als ontmoetingsruimte en zag eerder

gebied. Met Happy Streets ontstond de

iets voor zich als een buurthuis. Terwijl de

mogelijkheid om onderdelen uit de lange

ouders van de school wel blij waren met

termijn plannen van het Stadslab op korte

het Paviljoen omdat ze voor en na schoolt-

termijn te testen. Tegelijkertijd was er

ijd daar een kopje koffie konden drinken

bredere betrokkenheid van een grotere

terwijl de kinderen op het plein aan het

groep bewoners en instellingen gewenst.

spelen waren. Zij waren dan weer ontevre-

Door de relatief korte tijd waarin Happy

den over de opgeheven parkeerplaatsen,

Streets is aangekondigd en uitgevoerd was

terwijl een andere respondent aan geeft

het lastig om bredere betrokkenheid te

blij te zijn dat er minder auto’s in de straat

organiseren. Daarnaast was het lastig om

stonden.

voor de diverse gebruikers van het gebied
een plan te ontwikkelen waar iedereen

Naar aanleiding van de Happy Streets

tevreden mee zou zijn. Bij een vervolg van

interventies zijn een aantal ideeën die de

Happy Streets moet rekening gehouden

buurt verder wilt oppakken. De pocketpark

worden met het tijdig communiceren van

is een maand langer dan Happy Streets

het evenement dat plaats gaat vinden (dat

blijven liggen. Vergroenen van de omgeving

Happy Streets nu al een keer heeft plaats-

rond plein ’t Landje is iets waar verschil-

gevonden en als voorbeeld meegenomen

lende mensen mee door willen gaan en dit

kan worden maakt de communicatie

vindt aansluiting bij de toekomstplannen

wellicht wat makkelijker), kan nagedacht

van het Stadslab. Verschillende betrok-

worden over een opbouw in de participatie

kenen (bewoners, basisschool ’t Landje en

en betrokkenheid van de buurt (inclusief

andere organisaties in de buurt) geven aan

bijbehorende verantwoordelijkheden van

iets met de plantenbakken te willen doen.

de betrokken partijen) en dient ook ‘nazorg’

Vanuit de Waalse Kerk is de wens om door

opgenomen te worden in het proces (zodat

te gaan met het aanlichten van de kerken
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duidelijk is welke ondersteuning vanuit

de Schiedamse Vest gebruik gebruiken,

Happy Streets beschikbaar is voor vervolg

maken verschillende perspectieven op

ideeën of waar de buurt terecht kan met

mobiliteit zichtbaar. Gewenste verbeterin-

vervolg ideeën).

gen die voor de straat zijn genoemd, zijn
veelal gericht op het autoluwer maken

GRENSVERLEGGEND: ANDERS
DENKEN OVER MOBILITEIT

van de straat en het vergroenen van de
straat. Voor bewoners heeft de parkeer-

Om een beweging richting duurzame

druk in combinatie met het verkeer van

mobiliteit in gang te zetten is het nodig

de verschillende (omliggende) functies in

om mensen anders na te laten denken

de straat (het oogziekenhuis, de scholen,

over mobiliteit en bewust te maken van

horeca aan de Witte de Withstraat) en het

onze huidige mobiliteitsgewoontes en op

sluipverkeer, prioriteit als het om mobiliteit

welke manier deze niet duurzaam zijn. Om

gaat. Een van de respondenten geeft aan

mensen uit te dagen anders na te laten

dat ze thuis wel nadenken over: “hoe moet

denken over mobiliteit en de invloed daar-

dat, wonen in de binnenstad, als we onze

van op onze openbare ruimte, heeft Happy

auto niet makkelijk kunnen gebruiken?”

Streets als ambitie om fysieke ingrepen in

(bewoner 1). Het idee dat er meer mensen

de buitenruimte te doen in co-creatie met

in de binnenstad komen wonen, maar dat

betrokkenen. Een ingreep zoals het ver-

er meer parkeerplaatsen op straat verd-

vangen van parkeerplaatsen door groen of

wijnen is een manier van denken die deze

het aanbieden van alternatief vervoer zoals

bewoner niet helemaal begrijpt. Hier over

deelauto’s of deelfietsen is een aanleiding

pratend komt de respondent tot de con-

een gesprek over mobiliteit te starten met

clusie dat als het beleid is om autogebruik

ondernemers en bewoners. Hiernaast laat

in de binnenstad te ontmoedigen, daar wel

het zien dat er een andere beleving van

alternatieve opties vanuit de gemeente

de straat mogelijk is als er andere keuzes

tegenover moeten staan. De respondent

gemaakt worden. Deze combinatie van in-

doet een aantal suggesties: zo zouden

terventies en het aangaan van het gesprek

parkeerplaatsen voor de huidige bewon-

(via de sessies, interviews, enquêtes en

ers in de geplande nieuwbouw, privilege

aanwezigheid Happy Streets team op

beleid voor parkeren voor bewoners of een

straat) heeft de potentie om mensen te

parkeervoorziening voor bewoners aan de

verleiden anders te laten denken over

rand van de wijk een oplossing kunnen zijn.

mobiliteit en de mobiliteitskeuzes die ze

Deze ideeën die de respondent heeft, lijkt

maken.

aan te geven dat door Happy Streets dit
soort gesprekken (en de daarbij horende

Verschillende perspectieven op

reflecties) vaker plaatsvinden en bewoners

mobiliteit

zelf ook stil staan bij hun eigen mobiliteits-

De vele functies die in Cool-Zuid aanwezig

gewoontes en de beperkingen daar van in

zijn en de verschillende bezoekers die

de stad.
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Een andere bewoner geeft ook aan ideeën

in combinatie met meer verdieping in de

te hebben over mobiliteit in de toekomst.

buurt georganiseerd moet worden zodat

Volgens deze respondent is het zeker mo-

de alternatieve opties aansluiten bij de

gelijk om van autobezit af te gaan en auto’s

behoefte van de buurt en potentie hebben

te delen. De respondent geeft aan dat de

om daadwerkelijk een verandering in denk-

praktijk daar echter klaar voor moet zijn en

en teweeg te brengen. Deze respondent is

dat Happy Streets daar wel een rol in kan

van mening dat verandering op gang komt

spelen. Volgens de respondent is dat on-

door dit soort projecten en mensen die

voldoende gebeurt en was Happy Streets

zich actief inzetten in de wijk.

meer een feestje dan een praktische

Reflectie

verkenning van een toekomst zonder autobezit. Hoewel de respondent Happy Streets

Het transfomeren van de parkeerplaatsen

wel leuk vond, was het niet erg leerzaam.

heeft een discussie op gang gebracht over

De respondent raadt voor een vervolg aan

parkeermogelijkheden voor inwoners van

dat meer alternatieve mobiliteitsopties

de binnenstad met een auto. Anderzijds

Herkomst en reden van komst bezoekers
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had een radicalere uitwerking van de

van geleerd kon worden voor stadsmak-

experimenten de noodzaak tot anders den-

ers. Hiernaast vond tijdens deze sessie de

ken over mobiliteit meer nadrukkelijk naar

presentatie van het StadsLab boek plaats.

voren kunnen brengen.

Met zo’n 50 bezoekers had de sessie een
goede opkomst van professionals uit het

ICONISCH: ANDERS
POSITIONEREN

hele land, en bewoners die via Happy
Streets netwerk en het StadsLab waren

Een Happy Streets experiment dient com-

uitgenodigd.

municatief, zichtbaar en herkenbaar te zijn,

Expressieve vormgeving versus lokale

je wil immers niet dat het onopgemerkt

identiteit

voorbij gaat. Om zoveel mogelijk mensen
te bereiken is er gewerkt aan een helder

Wat betreft de expressieve vormgeving

concept dat makkelijk te communiceren

van Happy Streets zijn wisselende reacties

is. Daarnaast is de ‘wow-factor’ belangrijk

gekomen. Een van de deelnemers van de

zodat het een blijvende herinnering ach-

sessie op het Stadsmakerscongres heeft

terlaat bij bezoekers en het als een lopend

aangegeven: “ik heb me voor deze sessie

vuurtje van mond tot mond door de stad

ingeschreven omdat het zo’n mooi plaatje

verspreidt. Dit wordt meegenomen in de

heeft”, terwijl een bewoner van Cool-Zuid

vormgeving, productie en communicatie.

tijdens de evaluatie sessie aangeeft dat
de vormgeving niet past bij het introverte

Happy Streets Cool-Zuid is in verschillende

karakter van het Cool-Zuid buurtje. Het

media aangekondigd en besproken (zie bi-

idee dat het in de luwte ligt en het rustige

jlage 4 voor een overzicht). Op de facebook

karakter wilt behouden, sluit volgens de

pagina Rotterdam Binnenstad zijn de Hap-

bewoner niet aan bij de extraverte vorm-

py Streets activiteiten gepromoot. Sociale

geving van Happy Streets dat in het oog

mediakanalen zijn gebruikt om mensen te

springt.

informeren over de Happy Streets activiteiten die plaatsvonden. Hiervoor zijn besta-

Happy Streets heeft met de vormgeving

ande groepen en pagina’s gebruikt om het

bewust de keuze gemaakt om dit erg

breder te delen dan enkel op de Happy

zichtbaar en expressies te maken. Hoewel

Streets Facebook pagina en op Instagram.

veel mensen aangeven de vrolijkheid die er
van af spat te waarderen, is de vormgeving

Een ander platform waarop Happy Streets

niet aangepast aan de lokale identiteit van

zich heeft gepresenteerd was het Stads-

de buurten. Hierdoor kan de vormgeving

makerscongres op 10 november 2017.

botsen met het beeld dat de buurt van

De sessie was een combinatie van een

zichzelf wilt benadrukken of uitlichten.

rondleiding door Happy Streets Cool-Zuid
en een presentatie met discussie in de

Bekendheid experimentenprogramma

Waalse kerk. Deze sessie ging over de

Happy Streets is een van de experimenten

Happy Streets experimenten en wat daar
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dat onderdeel is van het programma Places

“[Het was een] wake up call voor mij: er

for People van Bureau Binnenstad. Sinds

gaat iets veranderen ik moet er bij zijn

Happy Streets wordt bureau binnenstad

want voor je het weet worden er dingen

door meer Rotterdammers benaderd die

besloten.. en er zijn wel goede dingen

initiatieven willen nemen in de stad. In dat

zoals het vergroenen en het zou heel mooi

opzicht heeft Happy Streets een voor-

zijn als de wijk autoluw wordt gemaakt..

beeldfunctie om anderen te inspireren

maar we moeten niet vergeten dat het

en te motiveren ook bij te dragen aan de

een woonwijk is en mensen hun auto kwijt

ontwikkeling van de stad. Daarmee draagt

moeten kunnen.” - (bewoner 1)

de bekendheid van Happy Streets bij aan

Dit laat zien dat Happy Streets enerzijds

de mobiliserende ambitie die het heeft om

een middel is om bepaalde thema’s te

te inspireren en in andere gebieden gekop-

agenderen, maar dat het ook voor lokale

ieerd te worden.

betrokkenen uitnodigt om na te denken

KATALYSEREND: ANDERS
ORGANISEREN

over hun eigen prioriteiten en hun te

Een transitie impliceert een verandering

te hebben. Happy Streets heeft dus de po-

activeren om daar meer zeggenschap over
tentie om katalyserend te zijn in de manier

van de huidige status quo. Dat betekent

hoe lokale stakeholders actief betrokken

ook dat we ons anders gaan organiseren

kunnen worden bij de planvorming van

en andere wet- en regelgeving nodig

hun directe leefomgeving door gemeente.

hebben om dat te ondersteunen. Happy
Streets heeft de ambitie om bij te dragen

Timing en vorm interne betrokkenheid

aan (het leren over) structuur veranderingen binnen de gemeente en breder in onze

Een interventie om een oplossing voor de

samenleving.

verkeersdrukte van de school aan de Schiedamse Vest te testen, een kiss&ride zone, is

Directe betrokkenheid beleidsvorming

niet uitgevoerd. Ondanks dat er tijdens de
co-creatie fase veel ideeën (en behoeften

Wat in verdiepende interviews met bewon-

uit de wijk) waren om te experimenteren

ers en betrokkenen naar voren komt is dat

met een autoluwe Schiedamse Vest en ook

Happy Streets aanleiding geeft om na te

oplossingen voor het schoolverkeer te be-

denken over hoe bewoners zelf betrokken

denken, waren er een aantal (voornamelijk

kunnen zijn bij de beleidsvorming van hun

beleid gerelateerde) redenen waarom een

directe leefomgeving. Dit is grensverleg-

kiss&ride niet mogelijk was. Over het effect

gend op het thema van participatie en loka-

van een kiss&ride zijn de meningen van be-

le democratie en katalyserend als het gaat

leidsmedewerkers verdeeld (naast dat het

over hoe we dat (als overheid en samenlev-

huidige beleid van de gemeente dit sowie-

ing) organiseren. Een bewoner die vanuit

so niet toestaat nabij scholen). Voorstand-

ontevredenheid contact met Happy Streets

ers van een kiss&ride verwachten dat de

zocht, zegt te zijn wakker geschud:
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Schiedamse Vest minder druk zou worden

de afdeling Landschap de opmerking dat

met auto’s omdat de kinderen op een an-

een versmalling van de straat te veel op

dere plek afgezet konden worden om van

een woonerf typologie zou lijken, iets wat

daaruit naar school te lopen. Tegenstand-

volgens hun niet bij het karakter van de

ers van de kiss&ride zagen het risico dat dit

binnenstad past.

juist ouders zou stimuleren om kinderen

Reflectie

met de auto naar school te brengen omdat
een kiss&ride autoverkeer zou faciliteren.

Deze twee voorbeelden zijn leerzaam ge-

Het huidige beleid van de gemeente, om

weest voor de manier waarop ambtenaren

kiss&rides niet toe te laten bij scholen, was

en verschillende gemeentelijke afdelingen

uiteindelijk doorslaggevend om hier niet

betrokken kunnen worden bij het vorm-

mee te experimenteren. Desondanks is

geven van experimenten. Voor de proble-

Happy Streets nog steeds van mening dat

men en ideeën die tijdens de voorfase en

dit een gemiste kans is. Voor de mobilite-

co-creatie in de buurt zijn opgehaald, zijn

itstransitie van Rotterdam is het juist een

door Happy Streets samengevat in een

kans om van een experiment over de ver-

aantal ingrepen die vervolgens bij verschil-

keerssituatie rondom schoolomgevingen te

lende gemeentelijke afdelingen getoetst

leren wat ook relevant is voor andere geb-

zijn of de ontwerp oplossing zo uitgevoerd

ieden in Rotterdam. Oplossingen testen en

kon worden. Tijdens de co-productie van

hier over leren is breder toepasbaar dan in

Happy streets en de interne reflectie sessie

enkel het testgebied. Om de verkeerssitu-

gaven ambtenaren aan dat ze deze manier

atie rondom de school aan de Schiedamse

van samenwerken niet prettig vonden en

Vest te verbeteren is de school in samenw-

dat zij bij vervolgexperimenten eerder

erking met de gemeente bezig om een plan

betrokken willen worden bij het bedenken

te ontwikkelen om duurzaam verkeersge-

van de oplossing en ook onderdeel willen

drag van ouders te stimuleren.

zijn van het ontwerpproces. In het voorbeeld van de kiss&ride zou dat betekenen

Een ander mobiliteit gerelateerd idee om

dat het beter was geweest om het prob-

de Schiedamse Vest autoluwer te maken

leem – verkeersdrukte bij scholen – neer

en iets tegen hoge autosnelheden in de

te leggen bij de afdeling Verkeer & Vervoer

straat te doen, was het versmallen van

om vervolgens samen oplossingen te be-

de Schiedamse Vest op een of meerdere

denken en tot een uitvoerbaar experiment

plekken. Om deze interventie in te voeren,

te komen, in plaats van de oplossing neer

zijn meerdere afdelingen van de gemeente

te leggen en om goedkeuring te vragen. De

benaderd. Door de aanwezigheid van het

verwachting is dat op deze manier amb-

oogziekenhuis en de Brandweer is een een-

tenaren zich meer betrokken voelen bij

richtingsstraat niet mogelijk en is veiligheid

de Happy Streets experimenten en eerder

een belangrijk criterium voor de indeling

meewerken. Volgens de aanwezigen van

van de straat. Daarnaast kwam vanuit

49

HAPPY STREETS 2017

de reflectie sessie zou deze nieuwe manier

verhaal over de toekomst van mobiliteit en

van werken dan niet als ‘extra’ of bovenop

de gewenste interventies de ondersteunen

het reguliere werk van ambtenaren komt,

en de discussie met betrokkenen over de

maar juist onderdeel van hun werk kan

effecten te onderbouwen, aan te wakkeren

zijn. Zo zou Happy Streets of experiment-

en/of op scherp te zetten.

en meer algemeen als instrument ingezet

Waardering hangt samen met reden van

kunnen worden om ideeën van ambten-

komst

aren te testen. Zo geven de ambtenaren
tijdens de reflectiesessie aan dat een

Uit het onderzoek van de Veldacademie

Happy Streets experiment bijvoorbeeld in-

(2018) komt een divers beeld naar voren

gezet kan worden ter voorbereiding van de

over hoe men de gebruiksvriendelijkheid

herinrichting van een straat. Niet alleen om

van de Schiedamse Vest ervaart. De reden

ideeën uit de straat op te halen, maar ook

van komst naar de Schiedamse Vest is met

om geplande ingrepen te testen en indien

name de school, het oogziekenhuis, werk

mogelijk aan te passen.

of de woning. Hiermee zijn de gebruikers
van de Schiedamse Vest vrij divers en

RESULTAATGERICHT: ANDERS
WAARDEREN

ook de vervoersmiddelen zijn divers (zie
afbeelding 4).

Happy Streets levert tijdelijk direct zichtbare resultaten op in een verandering in de

Als het om mobiliteit gaan zijn de menin-

functie van de openbare ruimte zoals het

gen verdeeld. Aan de ene kant zijn het

veranderen van de functie van parkeer-

brede straatprofiel, de ervaren ver-

plaatsen) en wordt in co-creatie met be-

keersveiligheid en parkeergelegenheid

trokkenen bedacht en uitgevoerd. Naast de

goed. Tegelijkertijd is er een groep respon-

kwalitatieve evaluatie van de experimenten

denten die met een hoge parkeerdruk,

worden deze waar mogelijk ook op kwan-

verkeersdrukte en hoge snelheden van

titatieve wijze gemonitord en geëvalueerd.

automobilisten minder tevreden is over de

De kwantitatieve data is nodig om het

verkeerssituatie (Veldacademie 2018, p. 22-

Afbeelding 4, vervoersmiddel
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23). De verschillende ervaringen zijn terug

straat door de ruimtelijke opzet en de

te herleiden naar de reden van komst. Zo

aanwezigheid van sport- en speelvoor-

zijn respondenten die voor de school naar

zieningen. Respondenten die voor werk of

de Schiedamse Vest komen ontevreden

het oogziekenhuis komen, zijn negatiever

over de snelheid van automobilisten in het

en voor hun lijkt de verkeerssituatie een

verkeer en zijn bezoekers van het Oogziek-

belangrijke rol te spreken in de waardering

enhuis ontevreden over het aantal parkeer-

van de straat (Veldacademie 2018, p.24).

plekken en het aantal geparkeerde auto’s

Ideeën die respondenten hebben over de

in de straat.

toekomst van de straat zijn het vergroenen

Over de sfeer zijn de respondenten voor-

van de straat door meer natuur toe te voe-

namelijk positief. De ruime opzet van de

gen en verbeteringen van de verkeerssit-

straat en het plein, de sport- en speelvoor-

uatie, zoals een autoluwe straat, eenricht-

zieningen, de bomen, de nabijheid van

ingsverkeer, verkeersdrempels, verbeteren

voorzieningen zoals cafés en de diversiteit

van oversteekplekken, de maximum snel-

van de bezoekers hebben een positieve

heid verlagen en duidelijke fietspaden.

invloed op de beleving (Veldacademie

De diversiteit aan bezoekers en daarmee

2018, p.24). Tevens is hier tussen respon-

samenhangende waarderingen en bele-

denten een verschil waar te nemen. Zo

vingen van de straat maakt dat de inter-

zijn bezoekers voor de school en sport- en

venties van Happy Streets ook zeer divers

speelvoorzieningen positiever over de

Afbeelding 5, stelling: er staan te veel auto’s geparkeerd in de Schiedamse Vest
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gewaardeerd zijn. Dit maakt het moeilijk

is er ook kritiek op het verminderen van

om eenduidige uitspraken te doen over de

het aantal parkeerplaatsen. Een bewoner

effecten van de interventies.

geeft aan dat de parkeerdruk al hoog is
en dat het voor bewoners nu nog moe-

Verkeerssituatie

ilijker is om een parkeerplek te vinden.
Ook zijn er plantenbakken geplaatst op

De meningen over parkeergelegenheid liep

de stoep om verkeerd parkeren tegen te

nogal uiteen, van respondenten die vonden

gaan (met andere woorden: zodat ouders

dat er meer parkeermogelijkheden nodig

die hun kinderen naar school brengen niet

zijn tot anderen die vinden dat er minder

op de stoep kunnen parkeren). Volgens

parkeerplaatsen in de straat moeten zijn.

een bewoner zorgt dit er voor dat ouders

Uit de effectmeting komt naar voren dat

meer dubbel parkeren en er opstoppingen

men tijdens Happy Streets over het alge-

ontstaan, terwijl de school blij is met de

meen positiever is over het aantal gepar-

bloembakken omdat ouders daardoor niet

keerde auto’s in de straat. In de enquête

op de stoep kunnen parkeren.

geeft men minder vaak aan dat er te veel
auto’s in de straat staan geparkeerd (zie af-

Een opvallende verandering is de geb-

beelding 5). Het dubbelparkeren is tijdens

ruiksvriendelijkheid voor fietsers en

de effectmeting minder vaak genoemd

automobilisten. Die is voor beiden tijdens

als bron van ergernis en het pocketpark

Happy Streets omlaag gegaan (Veldacade-

(de getransformeerde parkeerplaatsen) is

mie 2018, p.27). Verkeersdrukte en gebrek

ook aangehaald als positieve interventie

aan overzicht in het verkeer zijn redenen

(Veldacademie 2018, p.27). Tegelijkertijd

die fietsers en automobilisten noemen

‘pocket park’, Schiedamse Vest
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tijdens de effectmeting. De suggestieve
fietsstrook roept zowel positieve als negatieve reacties op. Een respondent zegt: “De
gele fietspunten hebben weinig effect,
automobilisten zijn zich niet bewust van
deze verandering.” (Man 62 jaar); terwijl
een ander aangeeft: “De automobilisten
letten beter op door de stippen op de weg,
dit zorgt voor meer veiligheid.” (Vrouw, 54
jaar).
Ontmoeting
Het Paviljoen Happy Land in combinatie
met de activiteiten die zijn georganiseerd
om ontmoeting en samen zijn te stimuleren zijn over het algemeen positief gewaardeerd (Veldacademie 2018, p. 28). Het
is duidelijk dat deze interventie inspeelt op
de behoefte van de buurt, zoals duidelijk
werd tijdens het co-creatie proces, om
meer fysieke plekken voor ontmoeting te
hebben.
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CONCLUSIE

verschillende gebruikers hebben verschil-

Het Happy Streets experiment dat in

vormgeving van de straat gaat waardoor

lende behoeften als het om de functie en
het effect van de interventies zeer divers is

november en december 2017 in Cool-Zuid

ervaren. De suggestieve fietsstrook levert

in het gebied rondom de Schiedamse Vest

geen meetbare verbetering voor de straat

heeft plaatsgevonden had als concept

en respondenten laten zich zowel posi-

‘Boomgaard in de stad: een nieuw hart met

tief als negatief uit over deze interventie.

groene mobiliteit en gemeenschapszin’ met

De gebruiksvriendelijkheid is zowel voor

als prioriteiten een ander gebruik van de

automobilisten als fietsers afgenomen,

Schiedamse Vest ter hoogte van het Landje,

mogelijk doordat twee richtingsverkeer

ander gebruik van het plein, het doortrek-

met de suggestieve fietsstrook aan beide

ken van de groene overkapping, een betere

kanten van de straat niet meer mogelijk

koppeling tussen de Witte de Withstraat en

was en dit voor verwarring bij verschillende

de rest van de buurt, het toevoegen van zit-

weggebruikers zorgde. Het Paviljoen dat

en werkgelegenheden en het organiseren
van buurtactiviteiten.

op het plein geplaatst met koffiebar is door

Dit heeft geleid tot het transformeren van

ouders van kinderen zijn blij dat ze ergens

veel bezoekers gewaardeerd. Met name

10 parkeerplaatsen in een groen pocket

koffie kunnen drinken en een plek hebben

park met zitgelegenheden, een paviljoen

van waaruit ze de spelende kinderen in

op het plein, een suggestieve fietsstrook,

de gaten kunnen houden. Het Paviljoen

bloembakken om fout parkeren tegen te

beantwoordt de behoefte voor een ontmo-

gaan en de omgeving te vergroenen en een

etingsplek in de wijk voor buurtbewoners.

aantal programmatische activiteiten om

Wat is opgemerkt aan het Paviljoen is dat

ontmoeting te stimuleren.

het wellicht niet op de juiste plek op het
plein stond (te dicht bij woonhuizen) en er

In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen

wellicht geen horeca voorziening in hoeft

in het Happy Street experiment tot een

te zitten (een aantal respondenten heeft de

ander gedrag en andere perceptie m.b.t.

zorg dat horeca voor overlast kan zorgen

het gebruik van de openbare ruimte en

en het moet een voorziening voor de buurt

mobiliteit?

zijn, meer als een buurthuis). De ideeën die

In het gebied rondom de Schiedamse Vest,

tijdens Happy Streets Cool-Zuid zijn getest

zijn verschillende functies waardoor de

zullen verder opgepakt worden door het

gebruikers van de straat ook divers zijn.

Stadslab Cool-Zuid.

Sommigen komen van buiten het gebied

Hoe veranderen de ervaringen en

voor het Oogziekenhuis of basisschool ’t

handelingen van de mensen te voet/op de

Landje terwijl bewoners uit de buurt voor-

fiets/met OV/met de auto (o.a. rijgedrag,

bij lopen, fietsen of gebruik maken van het

parkeergedrag, beleving, meer/minder

plein met ruimte voor sport- en spel. De
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voetgangers/fietsers, andere verblijfsduur)?

toekomst van het gebied. De aansluiting
met Happy Streets was waardevol omdat

Zowel uit de voorfase, het Stadslab en de

in Happy Streets de lange termijn ideeën

resultaten uit de enquête blijkt dat de ver-

getest konden worden in een tijdelijke

keerssituatie aan de Schiedamse Vest een

setting. Door de samenwerking met het

actueel en urgent onderwerp is. Door de

Stadslab kreeg Happy Streets in relatief

verschillende functies en verschillende geb-

korte tijd een goed beeld van wat er speelt

ruikers van de straat bestaan er verschil-

in Cool-Zuid en bouwde een belangrijk

lende behoeften en perspectieven op het

netwerk op. Het Stadslab vond het een

gebruik en de beleving van de straat. Dit

gemiste kans dat mobiliteitsgerelateerde

maakt het lastig om een ‘one solution fits

interventies op de achtergrond zijn geraakt

all’ interventie te bedenken die de wensen

en daardoor weinig nieuwe informatie is

van elke weggebruiker dient.

verkregen over welke ingrepen in de toekomst kansrijk zijn.

Hoe verandert de uitstraling en
functionaliteit van het gebied?

Ambtenaren hebben tijdens de reflectie
aangegeven dat radicalere experimenten

Mobiliteitsgerelateerde interventies zijn

wenselijk zijn om meer te kunnen leren

minder radicaal uitgevoerd dan in eerste

van interventies en dat experimenten in te

instantie de bedoeling was. Het idee om

zetten zijn als instrument in de voorbereid-

de Schiedamse Vest autoluw te maken was

ing van een herinrichting. De huidige

moeilijk te realiseren in verband met de

samenwerking tussen Happy Streets en

noodzakelijke bereikbaarheid en veiligheid

verschillende afdelingen binnen de ge-

voor het Oogziekenhuis en de eisen van

meente heeft ruimte voor verbetering en

de Brandweer. Vanuit Happy Streets zijn

enkele ideeën die naar voren kwamen zijn

ideeën als een Kiss&Ride voor schoolgaand

dat ambtenaren eerder betrokken kunnen

verkeer (om het verkeersprobleem rondom

worden bij het bedenken van oplossin-

de basisschool aan te pakken) en plaatseli-

gen en hun mee te laten werken aan het

jke wegversmallingen (om de snelheid van

ontwerp.

autoverkeer te verminderen) niet door het
beoordelingsproces van de gemeente ge-

Met het aangrijpen van de urgentie ron-

komen. Redenen hiervoor waren bestaand

dom een binnenstad waar meer mensen

beleid waar niet van is afgeweken en een

komen te wonen, de bestaande parkeer-

specifiek beeld over de vormgeving van

druk en de wens om meer mogelijkheden

straten in de binnenstad.

voor ontmoeting te creëren in Cool-Zuid
was Happy Streets een welkom experiment

DISCUSSIE/REFLECTIE

dat veel potentie heeft voor een vervolg.

Het Stadslab Cool-Zuid is al langer actief

Zeker in combinatie met het Stadslab dat

in de buurt en is een initiatief uit de buurt

al bezig is om vanuit de buurt zelf toekom-

om gezamenlijk na te denken over de
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stplannen te maken en specifieke onder-

zoals winkeliers en omwonenden activeert

werpen te prioriteren. De commitment

om deel te nemen (enkel een brief sturen

die Happy Streets toont door mobiliteit te

en vragen of mensen willen meedenken,

agenderen in co-creatie met de stad (be-

leidt niet tot veel betrokkenheid). Vraagger-

woners, ondernemers, instellingen en de

icht omdat de fysieke interventies uitein-

gemeente) wordt gewaardeerd. De vraag

delijk wel aan moeten sluiten op de lokale

die in Cool-Zuid meermaals naar boven is

context en de plannen en processen die

gekomen, is hoe bewoners nu zelf invloed

daar gaande zijn. Met tijdelijke ingrepen ex-

kunnen uitoefenen/betrokken kunnen zijn

perimenteren biedt de mogelijkheid om te

bij de beleidsvorming van de gemeente. Dit

achterhalen wat een lokale behoefte is en

vraagt om een procesontwerp waarin ook

of de ingreep het beoogde effect bereikt.

na-zorg is opgenomen.

Kwalitatieve data heeft waardevolle

De vele gebruikers en functies hebben het

inzichten opgeleverd over de verschillende

in Cool-Zuid, ondanks de urgente verkeers-

belevingen en gebruiken van de Schie-

situatie, moeilijk gemaakt om sterke mobi-

damse Vest. Echter gezien de urgentie

liteit gerelateerde interventies te ontwikkel-

omtrent mobiliteit is het aan te raden om

en. Het grote aantal bezoekers dat voor de

naast kwalitatief onderzoek in te zetten op

scholen of het Oogziekenhuis komt, heeft

kwantitatief onderzoek over parkeerdruk,

geleid tot het idee om experimenten vanuit

aantallen auto’s en fietsers, autosnel-

een functie of specifieke doelgroep op te

heden, etc. Deze kwantitatieve data kan

zetten. Gericht op een specifieke doelgroep

ondersteunend zijn om keuzes te maken

kan een interventie beter getest worden.

over welk type interventies prioriteit moet
hebben of over de effectiviteit van bepaal-

Met de nieuwbouwplannen in Cool-Zuid en

de interventies.

de bestaande overlast van sluipverkeer en
schoolverkeer maakt de verkeerssituatie
een urgent onderwerp. De eerste stap om
dit te adresseren is gezet. Een netwerk is
opgebouwd, verschillende gebruikers zijn
aan het denken gezet, en daarom moet dit
momentum aangegrepen worden om door
te pakken. Hierbij is een subtiele balans
nodig tussen vraaggericht en aanbodgericht te werken. Co-creatie is een middel om
deze twee te koppelen en samen met het
lokale speelveld tot een voorstel te komen.
Aanbod gericht omdat het uitvoeren van
een fysieke interventie direct betrokkenen
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HAPPY STREETS 2017:
LESSONS LEARNED

(on)mogelijkheden voor een volgend

WAT LEERT HAPPY
STREETS ONS OVER DE
MOBILITEITSTRANSITIE?

er radicalere ingrepen getest kunnen

•

experiment en heeft bij sommige
betrokkenen geleid tot het idee dat
worden bij een vervolg.
•

Een experiment is effectief om de dis-

randering in denken in gang. Om die

cussie over de toekomst van mobiliteit

verandering in denken door te zetten

met een breder publiek te voeren en

richting een daadwerkelijke transitie

zet daarmee aan tot ‘anders denken’

is een vervolg of een zekere vorm van

over mobiliteit. Zo reflecteerde een

continuïteit nodig. Een experiment

bewoner op wonen in de binnenstad

creëert een zeker momentum door

met een auto in eigendom en (de groe-

aandacht op een onderwerp te vesti-

iende on)mogelijkheid om de auto in

gen. Als er geen vervolg plaatsvindt,

de binnenstad te parkeren.
•

zakt de aandacht mogelijkerwijs weer
weg.

Experimenteren werkt agenderend
en mobiliserend. Onderwerpen waar

WAT LEERT HAPPY STREETS ONS
OVER NIEUWE MANIEREN VAN
STADMAKEN?

bewoners of winkeliers voorheen niet
mee bezig waren, zoals voor winkeliers
het vergroenen van hun winkelstraat,

•

komen onder hun aandacht door het

Een transitie experiment legt verschillende perspectieven bloot. Samen

uitvoeren van Happy Streets en leiden

stad maken is een complex proces

mogelijk tot vervolgacties door hen

waarin verschillende perspectieven

zelf.
•

Een eenmalig experiment zet in ve-

botsen. Weerstand en confrontatie zijn
onderdeel van dit proces. Waardering

Het uitvoeren van een eerste exper-

van de interventies hangt grotend-

iment vergroot de ruimte om met

eels samen met het type gebruiker

radicalere interventies te experimen-

van de straat. Aan de West-Kruiskade

teren, mits goed onderbouwd. De

gingen de discussies vaak over een

relatieve onbekendheid van een Happy

hierarchie van weggebruikers (fietsers,

Streets experiment, zowel onder

voetgangers, automobilisten en de

bewoners als ambtenaren, vergrootte

tram). De verschillende weggebruikers

de drempel om bij te dragen en mee

hebben uiteenlopende ideeën over het

te gaan in onbekende interventies. Nu

toekomstbeeld voor de straat: van au-

er bestaande beelden (zoals foto’s)

tostraat zoals het is tot autovrije winkel

zijn is het makkelijker om over Happy

en ontmoetingsstraat.

Streets te communiceren. De ervaring
die is opgedaan geeft inzicht in de

•
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Het werken met experimenten vraagt

HAPPY STREETS 2017

om andere manier van positioneren:

bewoners, etc.) werken met verschil-

door tactical urbanism kunnen we

lende snelheden. Daarnaast kost

leren voor hoe we de stad ‘samen kun-

samenwerking en co-creatie (de juiste

nen maken’, wat wel en niet werkt in

mensen vinden, het opbouwen van

dialoog met de stad. Experimenteren

een netwerken en het ontwikkelen van

biedt de mogelijkheid om te leren hoe

wederzijds vertrouwen) veel tijd, re-

horizontale samenwerking, met de ge-

serveer de tijd en capaciteit hier voor.

meente als partner, werkt. Met name

•

voor ambtenaren is dit een spannend

activerend/mobiliserend: bewoners

proces waarin ze de grenzen van (on)

of winkeliers raken betrokken omdat

mogelijkheden van alle creatieve

de interventies plaatsvinden in hun

ideeen uit een co-creatie proces intern

directe (leef)omgeving. Aangezien

bij collega ambtenaren moeten verken-

een experiment een ontwikkeling in

nen. De ervaringen uit Happy Streets

denken en doen in gang zet, is het een

2017 (zoals de timing wanneer je colle-

effectief instrument om betrokkenheid

ga ambtenaren betrekt in het ontwerp-

voor een vervolg te genereren. Kleine

proces van interventies) vormen een

ingrepen en ingrepen van korte duur

basis om op verder te bouwen.
•

kunnen opbouwen naar een langere

Experimenteren vraagt om integraal

termijn experiment dat breder gedra-

en gebiedsgericht samenwerken waar

gen is. Zo kan participatie beginnen

de gemeentelijke organisatie op het

met een kleine en selectieve groep

gebied van de combinatie fysieke

betrokkenen, en kan juist door ‘zien is

ruimte en verkeer nog niet op ingericht

geloven’ bredere participatie later op

was. De ervaring uit Happy Streets

gang komen. Organiseer die verbred-

2017 heeft geleid tot ideeën voor inte-

ing en reserveer tijd voor de co-creatie

grale werkteams, de vorm van betrok-

die later op gang komt.

kenheid van ambtenaren (onderdeel

•

van de oplossing en het ontwerp) en

Om inzichten op te doen over ‘anders
denken en doen’ is een kwalitatieve

experimenten als instrument in het

evaluatie waardevol. Een kwantitatieve

reguliere werk (dus niet er boven op

evaluatie kan waardevolle inzichten

of extra, maar onderdeel van). Ook

opleveren over de ‘fysieke’ resultaten

leidt het tot ideeën voor uitzondering

die een experiment opleveren, zoals

of aanpassingen van Rotterdamse Stijl

luchtkwaliteit, autosnelheden etc. Het

voor experimenten.
•

Het doen van een experiment werkt

is aan te bevelen deze aspecten in

De verschillende stadsmakers die

een vervolg experiment te meten. Een

in Happy Streets samenwerken (de

kwalitatieve evaluatie is een inherent

ambtenaren, cultureel ondernemers,

onderdeel van de monitoring van
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experimenten om gezamenlijk te leren
(zowel voor de vraagsteller als respondent een moment van reflectie op het
doel en de middelen).
De centrale vraagstelling van Happy Streets
dient aangescherpt te worden. De vraag:
“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen in
het Happy Street experiment tot een ander
gedrag en andere perceptie m.b.t. het gebruik van de openbare ruimte en mobiliteit?”
was te breed en bleek lastig te beantwoorden door de duur en het type monitoring
en evaluatie. Een andere formulering van
de hoofdvraag kan leiden tot specifiekere
inzichten:
“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen
in het Happy Street experiment tot het:
-

verbreden van de mobiliteitstransitie

door participatie van meerdere (typen)
actoren
-

openen discussie van het gebruik

van de openbare ruimte en rol van mobiliteit hierin
-

testen van verschillende beleidsop-

ties
-

agenderen van duurzame mobiliteit

(lange termijn)”
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Bijlage 1: monitoringsraamwerk
Mobiliserend: anders doen
Een transitie-experiment is mobiliserend wanneer het aansluit op de belevingswereld van de
betrokken bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied en deze meeneemt in het proces.
Dit bereiken we door aan te sluiten bij lokale netwerken en het inrichten van een co-creatieproces
waarmee in het voortraject een begin is gemaakt. Door deelnemers te betrekken bij het vormen van
het creatief proces ontstaat draagvlak, maar ook lokale kennis en enthousiasme waardoor ook in de
uitvoering samen met de mensen uit het gebied aan het experiment gewerkt wordt, zowel in het
bouwen, produceren, communiceren als in het monitoren. We zetten een voorbeeld met de actoren
uit het gebied en geven inspiratie waardoor het concept Happy Streets kopieerbaar wordt voor
andere plekken in Rotterdam en elders in Nederland en daarbuiten. We geven concrete handvatten
en ervaringen mee. Hiermee krijgt de tijdelijke ingreep van het experiment een lange termijn
uitwerking in nieuwe manieren van ‘het doen’/de praktijk rond mobiliteit.
Mobiliserend met Rotterdam:
●
●

door samen te doen wordt draagvlak voor verandering gecreëerd;
kopieerbaar naar andere gebieden.

Grensverleggend: anders denken
Naast het anders doen vraagt de mobiliteitstransitie ook om anders denken over mobiliteit. Dit
nemen we mee in het Happy Streets experiment door mobiliteitsopties van de toekomst te laten zien
en te laten beleven. Door ingrepen in de buitenruimte (bijv. het vervangen van parkeerplaatsen voor
groen of zitplekken) en het vernieuwen van aanbod (bijv. deelauto’s) krijgt een straat tijdelijk een
andere beleving. De veronderstelling is dat de ingrepen leiden tot andere ervaringen en handelingen
van de mensen te voet/op de fiets/met OV/met de auto (o.a. rijgedrag, parkeergedrag, beleving,
meer/minder voetgangers/fietsers, andere verblijfsduur). Zo kan een tijdelijk experiment een
denkomslag in gang zetten bij de betrokkenen uit het gebied, maar ook binnen de betrokken
organisaties vanuit de gemeente.
Grensverleggend in Rotterdam, anders denken over:
●
●
●

buitenruimte m.b.t. mobiliteit;
straatparkeren;
deelmobiliteit: autodelen, fietsdelen etc.

Iconisch: anders positioneren
Een Happy Streets experiment dient communicatief, zichtbaar en herkenbaar te zijn, je wil immers
niet dat het onopgemerkt voorbij gaat. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is er gewerkt aan een
helder concept dat makkelijk te communiceren is. Daarnaast is de ‘wow-factor’ belangrijk zodat het
een blijvende herinnering achterlaat bij bezoekers en het als een lopend vuurtje van mond tot mond
door de stad verspreidt. Dit wordt meegenomen in de vormgeving, productie en communicatie.
Iconisch voor Rotterdam, communicatief:
●
●

bewustwording ‘zo kan het ook’
mental map bewoners en bezoekers
1

Katalyserend: anders organiseren
Naast het leren over het experiment zelf, zijn er ook lessen die zich richten op de
structuurverandering: de manier waarop we onze samenleving organiseren. Al tijdens het
voortraject, maar zeker ook tijdens de uitvoering is samenwerking met verschillende
uitvoeringsdiensten en gemeentelijke instituties van essentieel belang. De wet- en regelgeving is
gericht op het optimaliseren en steeds beter, veiliger en efficiënter maken van het huidige
mobiliteitssysteem. Dit brengt organisatorische uitdagingen met zich mee wanneer je gaat
experimenteren met het nieuwe mobiliteitssysteem. Door samen te werken met de verschillende
afdelingen (verkeer en vervoer, landschap, inrichting, etc.) en dienstverlenende organisaties (zoals
de brandweer, de RET, etc.) . wordt het denken over nieuwe mobiliteitsopties doorgegeven en
ruimte gezocht voor nieuwe oplossingsrichtingen (bijv. Hoe kan dit worden opgenomen in de
Rotterdamse Stijl?). Zo wordt de weg bereid voor toekomstige experimenten en wordt het
gedachtegoed van de mobiliteitsarena verder in de gemeentelijke organisatie verspreid. Ook wordt
er aansluiting gezocht bij toekomstige plannen en projecten op de locaties zodat de lessen van de
Happy Streets experimenten meegenomen kunnen worden (bijv. in de planvorming buitenruimte
inrichting) en/of projecten voor kunnen bouwen of gekoppeld worden (bijv. sport- en spel). Op deze
manier heeft het experiment een strategische impact op de lange termijn.
Katalyserend m.b.t. ‘Next Governance’:
●
●

anders samenwerken met de stad én binnen gemeente;
aansluiting programma’s en diensten.

Resultaatgericht: anders waarderen
Bovengenoemde doelstellingen moeten ook leiden tot directe zichtbare resultaten op mobiliteit zoals
parkeerplaatsen met een (tijdelijke) andere functies, minder auto’s op straat, of een
snelheidsverlaging. Onder direct zichtbare resultaten valt ook het effect op de ondernemers, het
aantal mensen die meewerken in de co-creatie en het aantal bezoekers, etc. Dit kan gepresenteerd
worden als kwantitatieve data en is belangrijk voor de onderbouwing van het verhaal en een
eventueel vervolg van de experimenten door permanente maatregelen.
Fysieke resultaten in de straten:
●
●
●

verminderen straatparkeren;
versnelling herinrichting straten;
verbetering luchtkwaliteit.

2

Belangrijk is om te beseffen dat deze ambities context afhankelijk zijn: wat voor Rotterdam
grensverleggend is, kan in Gent al normaal zijn. Het gaat bij transitie-experimenten dan ook niet
alleen om het effect buiten op straat of de iconische waarde als resultaat van het experiment, maar
zeker ook de katalyserende en mobiliserende werking en de doorbraakpotentie en innovatie
(grensverleggend/radicaal andere praktijken rondom mobiliteit) die de experimenten hebben. Dit
zijn geen zichtbare resultaten op straat, maar procesmatige doelen die worden bereikt. Waarbij het
ook gaat om de lerende organisatie van de gemeente, de experimenten gaan namelijk ook over een
andere manier van werken én organiseren.

AMBITIE

INDICATOREN

Mobiliserend: anders doen

•

het experiment sluit aan op de belevingswereld
van betrokken bewoners, ondernemers, gebruikers
en neemt deze mee in het proces

Mensen kunnen er zelf aan mee werken
> co-creatie sessies

•

Het sluit aan bij de belevingswereld

•
•

Het levert inspiratie op voor elders
> hoe wordt er nadien over gesproken?

•
•

Mensen kunnen het zelf kopiëren
> voeren mensen tijdens/nadien
vergelijkbare activiteiten uit?

Grensverleggend: anders denken over mobiliteit

•

fysieke ingrepen in de buitenruimte zoals het
vervangen van parkeerplaatsen door groen of het
vernieuwen van aanbod zoals deelauto’s of
deelfietsen zorgen voor een andere beleving van
de straat en laat mensen mogelijk anders
nadenken over mobiliteit en de mobiliteitskeuzes
die ze maken

•

Tijdens Happy Streets zijn andere
mobiliteitsopties aangeboden/gebruikt
> hoeveel mensen hebben gebruikt
gemaakt
van
alternatieve
mobiliteitsopties?

Iconisch: anders positioneren
Een happy streets experiment dient
communicatief, zichtbaar en herkenbaar te zij en
krijgt bekendheid bij een breder publiek
Katalyserend: anders organiseren

•

Bezoekers denken anders na over de rol
van auto/fiets/voetgangers/OV in de
openbare ruimte

•

Bezoekers denken anders na over de
kwaliteit en het gebruik van de openbare
ruimte

•
•
•
•

Happy streets komt in de publiciteit/pers
Happy streets heeft een wow-factor
Mensen hebben het over happy streets
Happy streets trekt bezoekers van buiten

•

Toekomstige experimenten vinden
sneller toegang tot veranderende weten regelgeving
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Happy streets draagt bij aan structuur
veranderingen/hoe we onze samenleving
organiseren

•
•
•
•

Resultaatgericht: anders waarderen

•

Happy Streets levert direct zichtbare resultaten op
in een verandering in de functie van de openbare
ruimte

•
•
•

Afdelingen en diensten intern en extern
werken samen en leren daar over
lessen Happy Streets beïnvloeden beleid
Rotterdamse Stijl
Happy Streets sluit aan op toekomstige
plannen van de gemeente
Happy streets vindt strategische
doorwerking binnen de gemeente
Aantal
parkeerplaatsen
dat
is
getransformeerd
Aantal minder auto’s
Aantal mensen dat meewerkt in cocreatie
Aantal bezoekers happy streets
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MONITORING
HAPPY STREETS
West-Kruiskade & Schiedamse Vest
Een onderzoek naar de beleving en het gebruik van de West-Kruiskade
en de Schiedamse Vest naar aanleiding van het experiment Happy
Streets.
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1. INLEIDING

In het najaar van 2017 heeft Happy Streets als onderdeel van het
experimentenprogramma ‘Places for People’ plaatsgevonden in de WestKruiskade en de Schiedamse Vest. Doel is om door middel van tijdelijk
ander gebruik van de openbare ruimte een doorkijkje te geven naar
mogelijke veranderingen met betrekking tot mobiliteit in de stad. Happy
Streets is opgezet als een transitie experiment. Dit betekent dat inzichten
met betrekking tot mobiliteit worden gegenereerd, maar dat er ook wordt
gekeken naar de beweging die het experiment Happy Streets in gang zet.
Onder de noemer ‘Happy Streets’ worden er in de maand oktober van 2017
diverse interventies en activiteiten georganiseerd in de West-Kruiskade. In de
maanden november en december is dat het geval in de Schiedamse Vest.
Veldacademie heeft als onderdeel van de monitoring onderzocht of de
interventies in het kader van Happy Streets hebben geleid tot een ander
gedrag en een andere beleving van de openbare ruimte met betrekking
tot mobiliteit. Dit is gedaan door enquêtes af te nemen voor en tijdens het
experiment. Passanten in de twee straten zijn gevraagd mee te werken aan
de vragenlijst. De straatgesprekken zijn uitgevoerd in samenwerking met
studenten van de minor Public Health van de Erasmus Universiteit en in
samenwerking met studenten uit het netwerk van Veldacademie.
De volgende thema’s zijn onderzocht: gebruik en mobiliteit; sfeer en beleving;
draagvlak. De beleving wordt gedefinieerd als de ervaring van een persoon en
is gemeten aan de hand van drie zintuigen; horen, zien en ruiken. Het gebruik
van de straat is onderzocht door de respondenten te laten reageren op een
aantal stellingen.
Deze notitie geeft inzicht in de informatie die verkregen is middels de enquête.
Hoofstuk 2 geeft inzicht in de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in de
West-Kruiskade. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de resultaten van het onderzoek
uitgevoerd in de Schiedamse Vest. Voor beide straten zal eerst een algemeen
beeld worden geschetst van de straat en haar karakteristieken. Daarna zal
worden ingegaan op de veranderingen in het gebruik en de beleving in de
straten naar aanleiding van Happy Streets.
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West-Kruiskade

De West-Kruiskade is een winkelstraat in het centrum van Rotterdam. De
straat is gesitueerd in de buurt het Oude Westen, in de wijk Stadscentrum.
De diversiteit aan restaurantjes, supermarkten en winkels is kenmerkend
voor de West-Kruiskade. Het Oude Westen kent een grote diversiteit als het
gaat om bevolkingssamenstelling. Dit is goed terug te zien in het aanbod van
winkels en restaurants in de West-Kruiskade. In de straat bevindt zich een
woonzorgcentrum van Humanitas: De Leeuwenhoek. Direct grenzend aan
de straat bevind zich het wijkpark. De West-kruiskade wordt omsloten door
de Westersingel en de ’s-Gravendijkwal. In de straat komen gemotoriseerd
verkeer en niet-gemotoriseerd verkeer samen. Er bevinden zich twee
tramhaltes in de West-Kruiskade.

Schiedamse Vest

De Schiedamse Vest is een rustige stadstraat in het centrum van Rotterdam.
De straat is gesitueerd in de buurt Cool, in de wijk Stadscentrum. De
Schiedamse Vest wordt omsloten door de Westblaak en de Westzeedijk.
In de Schiedamse Vest komen veel diverse functies samen. In de straat
zijn een aantal restaurantjes en winkeltjes verder zijn workspace 42
(bedrijfsverzamelgebouw), het oogziekenhuis, twee basisscholen en meerdere
kerken gesitueerd in de Schiedamse Vest. Direct aan de straat grenst een plein
waar meerdere sport- en speelvoorzieningen zijn.

Monitoring Happy Streets
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2
WEST-KRUISKADE
Onder de noemer ‘Happy Streets’ zijn er in de maand oktober van 2017
diverse interventies en activiteiten georganiseerd in de West-Kruiskade.
Concreet betekent dit dat de West-Kruiskade gedurende deze maand
autoluw is ingericht en actief is geprogrammeerd met evenementen.
Enkele voorbeelden van interventies zijn: een tijdelijk stippenpad
(suggestie-fietsstrook), kleurrijke stippen die de ingang van het wijkpark
markeren, zitgelegenheden, parklets en extra plantenbakken in de straat.
In de periode van 6 t/m 14 september 2017 is er in de West-Kruiskade een
nulmeting (T0) uitgevoerd. In deze periode hebben 103 voorbijgangers
de enquête ingevuld. In de periode van 11 t/m 28 oktober 2017 is de
effectmeting (T1) uitgevoerd, in deze periode zijn er 102 enquêtes
ingevuld [zie bijlage I, III en V].

Monitoring Happy Streets
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2.1 ALGEMENE INDRUK VAN
DE WEST-KRUISKADE

Tijdens de nulmeting en de effectmeting hebben de studenten van de minor Public Health van de Erasmus
Universiteit gesproken met 205 voorbijgangers in de West-Kruiskade. Zodoende is het mogelijk een goed beeld
te schetsen van de straat en haar karakteristieken. In deze paragraaf is de data van zowel de nulmeting en
effectmeting als één dataset geanalyseerd.

Gebruik en mobiliteit

De West-Kruiskade wordt ervaren als een levendige,
drukke en multiculturele straat. In veel gevallen
waardeert men de diversiteit in het aanbod van
winkels en restaurants. De winkels, de restaurants en
ontmoetingen zijn belangrijke redenen van komst voor
de respondenten [zie afbeelding 2.1]. De winkels zijn
voor veel bezoekers in de straat de belangrijkste reden
van komst. De restaurants zijn vooral populair onder
de bezoekers in de leeftijd tot 50 jaar. Opvallend is de
reden van komst onder jongere gebruikers (tot 29 jaar) en
ouderen vanaf 60 jaar. Deze groepen geven aan dat ze de
West-Kruiskade bezoeken vanwege de sociale contacten,
de ontmoetingen en het wijkpark. Een relatief groot deel
van de respondenten heeft meerdere redenen van komst.
We zouden kunnen stellen dat de West-Kruiskade een
dynamische straat is waar veel stedelijke functionaliteiten
samen komen.

het verband tussen het vervoersmiddel en woonplaats
van de respondenten. Respondenten wonend nabij de
West-Kruiskade komen veelal te voet, met de fiets of de
scootmobiel naar de West-Kruiskade. De respondenten
die woonachtig zijn in de stadsregio Rijnmond (gemeente
Rotterdam uitgezonderd) komt veelal met de tram en/of
metro, naar de West-Kruiskade [voor nadere toelichting
zie afbeelding bijlage VII en IIX].

“De West-Kruiskade is een
levendige straat met veel leuke
winkels en restaurants”
Man, 29 jaar

Het gros van de respondenten geeft aan te voet of met
de metro/tram naar de West-Kruiskade te zijn gekomen.
Ook de fiets en de auto zijn met respectievelijk 14 en
12 procent een belangrijk vervoersmiddel van en naar
de West-Kruiskade [zie afbeelding 2.3]. Opvallend is
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2.1 Reden van komst naar de West-Kruiskade over het totaal aantal
respondenten tijdens de T0 meting en T1 meting.
Veldacademie

Sfeer en beleving

2.2 : West-Kruiskade 6 september 2017

“De West-Kruiskade is een leuke
straat, het verkeer is wel erg
hectisch.”
Man, 47 jaar

De breedte en kwaliteit van het voetpad in de WestKruiskade wordt in de gesprekken regelmatig genoemd.
Met name respondenten die moeilijk ter been zijn en
gebruik maken van een rollator en/of scootmobiel
geven aan dat het voetpad onvoldoende toegankelijk is.
Smalle voetpaden en losliggende tegels bemoeilijken
de verplaatsing over het voetpad met een rollator of
scootmobiel.

De zintuigelijke ervaring van de respondenten is over
het algemeen positief. Respondenten geven aan dat de
zintuigelijke ervaring afhangt van de verkeersdrukte. De
drukte in het verkeer heeft een negatieve invloed op de
beleving van de straat. De verkeerssituatie in de straat
wordt door de respondenten vaak genoemd als een
punt van zorg. Het aantal auto’s in de straat, de snelheid
van de automobilisten en de aanwezigheid van trams
maakt de verkeerssituatie chaotisch en onoverzichtelijk.
Met name het fietsverkeer ondervindt hinder van de
verkeerssituatie. De meerderheid van de respondenten,
gesproken tijdens de nulmeting, geeft aan dat een
wijziging van de verkeerssituatie de beste verbetering
zou zijn voor de straat. Velen gaven de suggestie om meer
ruimte te creëren door middel van fietspaden of een
breder straatprofiel.

“De sfeer in de West-Kruiskade
is prettig, het is heel kleurrijk
en multicultureel.”
Vrouw, 23 jaar

Draagvlak

Uit de gegevens blijkt dat weinig mensen zich betrokken
voelen bij de West-Kruiskade. Toch komt uit de
gesprekken naar voren dat met name de respondenten
die al langere tijd in het Oude Westen wonen veel mensen
in de buurt kennen en zich op die manier betrokken
voelen bij de straat. De helft van de respondenten geeft
aan gemakkelijk een praatje te maken met mensen in de
straat. Er wordt in de gesprekken ook vaak gesproken
over de vele veranderingen die hebben plaatsgevonden
de afgelopen jaren. In de meeste gevallen ervaren de
respondenten deze veranderingen als positief, met
name de veiligheid in de straat is er op vooruit gegaan
volgens de passanten. Een grote meerderheid van de
respondenten geeft dan ook aan zich veilig te voelen in de
straat.

“De West-Kruiskade is een
heerlijke straat, woon hier
al lang en ik ken hier veel
mensen.”
Vrouw, 85 jaar
2.3 Vervoersmiddellen naar de West-Kruiskade over het totaal aantal
respondenten tijdens de T0 meting en T1 meting.
Monitoring Happy Streets
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2.4 Gebruikte vervoersmiddelen naar de West-Kruiskade naar postcode
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Kaart modaliteiten
In de kaart van afbeelding 2.4 zijn de gebruikte vervoersmiddelen vergeleken
met het postcode gebied van de woonplaats. Passanten in de West-Kruiskade
komen veelal te voet, met de fiets of met de scootmobiel naar de straat.
Naarmate de afstand van de woonplaats tot de West-Kruiskade groter neemt
het gebruik van het openbaar vervoer toe. Men maakt relatief veel gebruik van
de tram en metro.

Monitoring Happy Streets
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2.2 NULMETING VERSUS
EFFECTMETING

In dit deel van de notitie zal worden gekeken naar de veranderingen in de beleving en het gebruik van de WestKruiskade naar aanleiding van Happy Streets. Tijdens het experiment zijn er kleine verschuivingen ontstaan in
gebruik en waardering van de West-Kruiskade. De algemene indruk van de straat blijft hetzelfde. Het gemiddelde
rapportcijfer dat respondenten geven is met één tiende verschil gelijk gebleven, men geeft de West-Kruiskade
gemiddeld een 7 als rapportcijfer [afbeelding 2.6].

Veranderingen in verblijfsduur

We zien verschuivingen in de verblijfsduur en redenen
van komst van de respondenten in de effectmeting ten
opzichte van de nulmeting. De voorbijgangers geven
tijdens de effectmeting aan langer in het gebied te
verblijven ten opzichte van de nulmeting [afbeelding
2.7]. De verblijfsduur in de straat en de positieve
veranderingen in het kader van Happy Streets houden
echter geen verband. Er is wel een aantal andere
oorzaken voor de langere verblijfsduur die gemeten is
tijdens de effectmeting.
Ten eerste geven meer voorbijgangers aan dat de
restaurants en de sociale contacten / ontmoetingen
belangrijke redenen van komst zijn naar de WestKruiskade tijdens de effectmeting ten opzichte van de

2.6 Rapportcijfer T0, blauw en T1, roze. Waardes uitgedrukt in
percentages.
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nulmeting. Uit de cijfers blijkt dat voorbijgangers die
sociale contacten / ontmoetingen opgeven als reden van
komst gemiddeld langer verblijven in de straat.
Daarnaast zijn gedurende de effectmeting relatief veel
voorbijgangers gesproken nabij het wijkpark [zie bijlage
II]. Deze groep respondenten geeft aan langer in de straat
te verblijven. Enkele respondenten die gesproken zijn in
of nabij het wijkpark geven aan dat de stippen voor het
wijkpark een uitnodigende werking hebben.
Een mogelijk laatste reden van de langere verblijfsduur
was het weer gedurende de effectmeting [zie bijlage I].
Het weer was uitzonderlijk goed voor de tijd van het jaar,
waardoor men wellicht langer op straat verbleef.

2.7 Verblijfsduur T0, binnenring en T1, buitenring.

Veldacademie

“De gele stippen op de weg
voor fietsers zijn een prettige
verbetering.”
Man, 62 jaar

2.10 Stippenpad gedurende de maand oktober van 2017

Het stippenpad

Zoals eerder besproken zijn er vele verschillende
vervoersstromen aanwezig in de West-Kruiskade.
Zowel tijdens de nulmeting in september als tijdens de
effectmeting in oktober wordt het verkeer ervaren als
een bron van drukte in de straat. Men geeft aan dat er
veel auto’s en trams rijden en dat dit voor fietsers een
onveilige verkeersituatie oplevert.
Uit de enquête blijkt dat de activiteiten en interventies
rondom Happy Streets een positief effect hebben
op de verkeerssituatie. Met name voor fietsers is het
stippenpad een verbetering. In de effectmeting geven de
respondenten aan dat de aanzet voor een fietspad door
middel van de stippen een goede eerste poging is om de
straat gebruiksvriendelijker te maken. De interventies
leidden echter niet tot volledige tevredenheid wat
betreft de gebruiksvriendelijkheid van de straat voor
fietsers [afbeelding 2.8]. Toch geeft één derde van de
ondervraagden tijdens de effectmeting aan dat het
stippenpad (suggestie fietspad) de beste verbetering is
geweest tijdens Happy Streets.

2.8 Reacties op de stelling: Deze straat is gebruiksvriendelijk voor
fietsers.

Monitoring Happy Streets

Het aantal geparkeerde auto’s en de snelheid van de
automobilisten in de West-Kruiskade worden tijdens
de effectmeting door passanten nog steeds genoemd
als belangrijke factoren die de beleving van de straat
negatief beïnvloeden. Passanten geven ook tijdens
de effectmeting aan dat automobilisten te hard rijden
in de straat. De gebruiksvriendelijkheid van de straat
voor automobilisten is echter wel verbeterd tijdens het
experiment Happy Streets [zie afbeelding 2.9].

2.9 Reacties op de stelling: Deze straat is gebruiksvriendelijk voor
automobilisten.
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Beleving

In de beleving van de straat zijn nauwelijks meetbare
veranderingen opgetreden. De beleving van de straat naar
aanleiding van de zintuigelijke ervaring is nagenoeg gelijk
gebleven [zie afbeelding 2.11 - 2.13]. Uit de gesprekken
met voorbijgangers komt wel naar voren dat de
veranderingen in het kader van Happy Streets als positief
worden ervaren. Men waardeert de kleurrijke stippen
voor het wijkpark, de bloembakken, de zitgelegenheden
en de kleuren in de straat. Enkele respondenten geven
aan dat deze interventies leiden tot een vrolijkere en
meer gezellige straat. Men geeft echter aan dat de
veranderingen in het kader van Happy Streets niet direct
invloed heeft op hoe men de straat gebruikt. Wel geeft
men aan dat het gevoel van veiligheid op de fiets is
vergroot.

“De kratten aan het begin
van de straat zijn gezellige
zitplekken.”
Vrouw, 23

2.11 Zintuigelijke ervaring [Horen]

2.12 Zintuigelijke ervaring [Ruiken]

16

2.13 Zintuigelijke ervaring [Zien]
Veldacademie

2.14 Kleurrijke stippen rondom het Tiendplein

2.15 Stippenpad in de West-Kruiskade

2.16 Stippen voor de ingang van het Wijkpark

2.17 Kleurrijke tekeningen in de West-Kruiskade

Monitoring Happy Streets
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2.3 CONCLUSIES WKK

De West-Kruiskade wordt ervaren als een levendige, drukke en multiculturele straat. In veel gevallen waardeert
men de roerigheid en de levendigheid. De winkels, de restaurants en ontmoetingen zijn belangrijke redenen van
komst voor de respondenten. Het gros van de respondenten geeft aan te voet of met de metro/tram naar de WestKruiskade te zijn gekomen. De zintuigelijke ervaring in de straat positief. Men waardeert de sfeer in de straat. Met
name het zicht en de geuren in de straat waardeert men positief.
We zien kleine verschuivingen in de beleving en gebruik
van de straat optreden gedurende Happy Streets in de
West-Kruiskade. De kleine veranderingen zijn niet in
alle gevallen direct te relateren aan de interventies en
evenementen rondom Happy Streets. Het stippenpad
(suggestie fietsstrook) is de uitzondering op de regel;
het stippenpad is meetbaar een succes. Men heeft op
meerdere momenten aangegeven dat de verkeerssituatie
met name voor fietsers ongebruiksvriendelijk en onveilig
is. Door het stippenpad ontstaat er meer ruimte voor
de fietser, dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid van
de West-Kruiskade voor fietsers. Het Happy Streets
experiment heeft de wens voor een verbetering van de
gebruiksvriendelijkheid voor fietsers expliciet gemaakt.
Het stippenpad is een duidelijke vooruitgang ten opzichte
van de bestaande situatie, dit heeft echter niet geleid
tot een volledig fietsvriendelijke straat. Een definitieve
uitwerking van een dergelijke oplossing zou nader
moeten worden onderzocht.
Het blijkt lastig te zijn om kleine verschuivingen in
beleving en gebruik van de West-Kruiskade direct te
relateren aan de interventies rondom Happy Streets.
De kwantitatieve informatie die opgehaald is middels
de enquête geeft een goed beeld van de staat van de
straat, echter de kwalitatieve informatie die we hebben
opgehaald is waardevoller in de zoektocht naar het effect
van de interventies. Bij vergelijkbaar onderzoek in de
toekomst zal meer nadruk worden gelegd op het ophalen
van kwalitatieve informatie. Het gesprek met de passant,
bewoner en gebruiker staat voorop.

die dit opgeleverd heeft, bleek ook dat het stellen van
vragen men aanzette tot nadenken over de straat. Door
met de passanten en gebruikers van de straat in gesprek
te gaan ontstaat er bewustwording over het gebruik
van de straat in de toekomst. In de effectmeting in de
Schiedamse Vest is dit grensverleggende vermogen van
de vragenlijst meegenomen.
Een andere vraag die bij de bewoners en gebruikers van
de West-Kruiskade meerdere malen naar boven kwam
was: “Wat gaat er met na deze maand van experimenten
gebeuren?”. Door middel van co-creatieve sessies is
getracht bewoners te betrekken en te mobiliseren in het
gehele proces, maar wie is uiteindelijk eigenaar van de
ideeën, meningen, interventies en onderzoeksresultaten
die gegenereerd zijn door het experiment? Met andere
woorden, wie voelt zich verantwoordelijk om het vervolg
op te pakken?
Één van de onderzoeksvragen - naar de blijvende impact
van tijdelijke interventies - zal nog beantwoord moeten
worden. Betrokkenen uiten hun interesse in dit vervolg.
Door de interventies in het kader van Happy Streets en
het stellen van de vragen door middel van de enquête is
de wens voor een fietspad expliciet geworden.

Het doel van de gesprekken met passanten in de WestKruiskade was om informatie te verkrijgen. Dit is gedaan
middels een enquête. Naast de waardevolle informatie
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3
SCHIEDAMSE VEST
Onder de noemer ‘Happy Streets’ zijn er in de maand november en
december van 2017 diverse interventies en activiteiten georganiseerd
in de Schiedamse Vest. Concreet betekent dit dat de Schiedamse Vet
gedurende deze maand autoluw is ingericht en actief is geprogrammeerd
met evenementen. Enkele voorbeelden van interventies zijn: een tijdelijk
stippenpad (suggestie-fietsstrook), parklets, picknicktafels en een
paviljoen op het plein nabij basisschool ‘t Landje.
Om de veranderingen in het gedrag en de beleving naar aanleiding
van Happy Streets te meten is er op twee momenten gesproken met
voorbijgangers in de straat. In de periode van 6 t/m 14 september 2017 is
er in de Schiedamse Vest een nulmeting (T0) uitgevoerd. In deze periode
hebben 67 voorbijgangers de enquête ingevuld. In de periode van 8
november t/m 20 december 2017 is de effectmeting (T1) uitgevoerd, in
deze periode zijn er 159 enquêtes ingevuld. Zie bijlage [II, IV en VI] voor
nadere toelichting.

(Bron foto: Happy Streets)

Monitoring Happy Streets
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3.1 ALGEMENE INDRUK VAN
DE SCHIEDAMSE VEST

Tijdens de nulmeting en de effectmeting hebben de studenten van de minor Public Health van de Erasmus
Universiteit en studenten vanuit het netwerk van Veldacademie gesproken met 226 voorbijgangers in de
Schiedamse Vest. Zodoende is het mogelijk een goed beeld te schetsen van de straat en haar karakteristieken. In
deze paragraaf is de data van de nulmeting en effectmeting als één dataset geanalyseerd.

Gebruik

De Schiedamse Vest wordt ervaren als een stadse maar
rustige straat. Door de diverse functies die in de straat
aanwezig zijn is het een komen en gaan van mensen [zie
afbeelding 3.6]. Bezoekers hebben over het algemeen
een duidelijke reden om naar de straat toe te komen.
Meest genoemde redenen van komst naar de straat zijn
de scholen en het oogziekenhuis. Deze voorzieningen
brengen werkgelegenheid met zich mee, ook het werk is
dus een belangrijke reden van komst [zie afbeelding 3.1].

Opvallend is het hoge percentage mensen dat aangeeft
voor één van de scholen in de Schiedamse Vest te komen
dat niet woonachtig is in één van de centrum buurten van
Rotterdam [zie afbeelding 3.5]. De speelvoorzieningen
worden veel gebruikt door kinderen en jeugd die in één
van de centrumbuurten van Rotterdam woonachtig zijn.

“Er zijn hier verschillende
speelplekken, zoals het
voetbalveld. Hierdoor kom je
met mensen in contact.”
Vrouw 35 jaar

“De grote ruimte en de
gemeenschappelijke ruimten
als de school en de kerk vind ik
erg.” positief.
Man 67
3.1 Reden van komst naar de Schiedamse Vest over het totaal aantal
respondenten tijdens de T0 meting en T1 meting.
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3.3 : Schiedamse Vest, 13 september 2017

3.4: Schiedamse Vest, 13 september 2017

Mobiliteit

wat betreft de verkeerssituatie. Ook het aantal
parkeerplekken wordt genoemd als positief punt van de
straat. Toch is een deel van de respondenten negatief
over de verkeerssituatie in de straat. Ruim één derde
van de respondenten geeft aan dat de verkeerssituatie
een negatieve invloed heeft op de beleving van de
straat. Hoge parkeerdruk, de verkeersdrukte en de
hoge snelheden van automobilisten worden genoemd
als factoren die een negatieve invloed hebben op
de beleving van de straat. Onder de ondervraagden
is dus verdeeldheid over de tevredenheid van de
verkeerssituatie.

De Schiedamse Vest is goed bereikbaar. Veel gebruikte
vervoersmiddelen van en naar de Schiedamse Vest zijn
de auto, de fiets, te voet en de metro/tram [zie afbeelding
3.2]. De auto en het openbaar vervoer wordt veel gebruikt
door mensen die voor werk of voor het oogziekenhuis
naar de straat komen. Respondenten die aangeven voor
de school en de speelvoorzieningen komen, komen vaker
te voet of met de fiets naar de straat [zie bijlage IX].
Uit de gegevens blijkt dat de straat gebruiksvriendelijk
is voor fietsers, wandelaars en automobilisten.
Ondervraagden ervaren de verkeerssituatie in de straat
als prettig. Het brede straatprofiel en de veiligheid op
straat worden veelal genoemd als positieve punten

Respondenten die de school aangeven als reden van
komst zijn vaker negatief over de snelheid van de
automobilisten in het verkeer. De oversteekplekken
worden door deze groep respondenten beschouwd als
kindonvriendelijk. Respondenten die het oogziekenhuis
opgeven als reden van komst zijn vaker ontevreden over
het aantal parkeerplekken en het aantal auto’s dat in de
straat geparkeerd is. Het lijkt er op dat de mensen die te
voet of met de fiets naar de straat zijn gekomen over het
algemeen negatiever zijn wat betreft het overzicht in het
verkeer en de snelheden die worden gehanteerd door
automobilisten. Automobilisten zijn vaker ontevreden
over het aantal parkeerplekken.

“Auto’s rijden hier vaak te
hard, en ze staan vaak verkeerd
geparkeerd.”
Man, 28 jaar

Sfeer en beleving
3.2 Vervoersmiddellen naar de Schiedamse Vest over het totaal aantal
respondenten tijdens de T0 meting en T1 meting.
Monitoring Happy Streets

Over het algemeen zijn bezoekers in de Schiedamse
Vest positief over de sfeer in de straat. De respondenten
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geven de Schiedamse Vest een 7 als rapportcijfer. Ook de
zintuigelijke ervaring van de ondervraagden in de straat
is positief. Een aantal factoren die een positieve invloed
hebben op de sfeer en beleving van de straat zijn: de
inrichting, de voorzieningen en de sociaaleconomische
situatie. Men waardeert de ruimte die de Schiedamse Vest
kent door het brede straatprofiel en de ruime pleinen.
Ook de aanwezigheid van bomen en planten hebben een
positieve invloed op de ervaringen van bezoekers in de
straat. Daarnaast zijn de sport- en speelvoorzieningen
en de cafés belangrijke factoren die positief van invloed
zijn op de beleving van de straat. De diversiteit van de
bezoekers in de straat en de aanwezigheid van kinderen
worden ook vaak genoemd als positieve aspecten van de
straat.
Bezoekers die voor de school, de sport- en
speelvoorzieningen of specifiek voor Happy Streets naar

de Schiedamse Vest komen geven de straat gemiddeld
een hoger rapportcijfer dan de mensen die met een
ander doeleinde naar de straat toe komen. Daarnaast
is deze groep respondenten positiever wat betreft
de zintuigelijke beleving in de straat. Met name de
ruimtelijke opzet van de straat en de aanwezigheid van
sport- en speelvoorzieningen maakt dat men de straat
een hoog rapport cijfer geeft. Mensen die voor het werk
of voor het oogziekenhuis naar de straat komen zijn
beduidend negatiever als het gaat om het algemene
rapportcijfer voor de straat. De ontevredenheid over de
verkeerssituatie lijkt bij deze groep respondenten een
belangrijkere rol te spelen in de waardering van de straat.

Plaatselijke verschillen

De Schiedamse Vest kent verschillende ruimtelijke
gebieden [zie afbeelding 3.6]. Er is grofweg een
onderscheid te maken tussen de straat en het plein dat

3.5 Postcode woonplaats respondenten gecatagoriseerd naar reden van komst
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grenst aan de diverse scholen en de kerk. De bezoekers
die geïnterviewd zijn ter plaatse van het plein zijn over
het algemeen iets positiever. Zowel het rapportcijfer
dat men geeft als de waardering die men geeft aan de
zintuigelijke ervaring komt hoger uit. Men is ter plaatse
van het plein vaker positief over de ruimte die te vinden
is in het midden van de stad. Ook de speelvoorzieningen
worden vaker genoemd als positief aspect. Opvallend is
dat men ter plaatse van het plein veelal negatiever is over
de snelheid van het autoverkeer in de straat.

Men lijkt de kwaliteiten van het plein te waarderen,
deze kwaliteiten zouden versterkt kunnen worden. In
de toekomst is het van belang om de verkeerssituatie te
verbeteren.

“Het plein en de speelplekken
zijn een rustmoment
voor kinderen omdat het
afgeschermd is van verkeer.”
Vrouw, 69 jaar

Draagvlak

Uit de gegevens blijkt dat een derde van de
ondervraagden zich betrokken voelt bij de Schiedamse
Vest. Met name de scholen spelen een belangrijke rol
in het vergroten van de betrokkenheid. De scholen
zijn belangrijk voor de informatievoorziening voor
activiteiten; dit vergroot de betrokkenheid volgens de
ondervraagden. Daarnaast geven veel respondenten aan
mensen te kennen in de straat. Men maakt gemakkelijk
een praatje met mensen in de straat en men voelt zich
veilig in de straat.

Toekomst van de Schiedamse Vest

Op de vraag: ‘Hoe ziet de Schiedamse Vest er volgens u in
de toekomst uit?’ (gesteld tijdens de effectmeting) komen
veel verschillende antwoorden. Men zegt nog regelmatig
dat de verkeerssituatie verbeterd moet worden. Enkele
suggesties zijn: een autoluwe straat, éénrichtingsverkeer,
verkeersdrempels en duidelijke fietspaden. Anderen
geven suggesties om de straat groener te maken, men
is van mening dat de stad minder ‘hard’ zou moeten zijn
en dat er meer ruimte zou moeten zijn voor de natuur.
In sommige gevallen is men heel concreet, in andere
gevallen heeft men een droombeeld voor ogen.

“Ruimte voor een binnenplein
in de stad met bankjes voor
oma’s een fontein, eendjes het
mag allemaal wat lieflijker en
minder Rotterdams hard.”

3.6 Ruimtelijke verschillen in Schiedamse Vest
plein [geel] en straat [roze]

Man, 68
Monitoring Happy Streets
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3.2 NULMETING VERSUS
EFFECTMETING

In dit deel van de notitie zal worden gekeken naar de veranderingen in de beleving en het gebruik van de
Schiedamse Vest naar aanleiding van Happy Streets. Tijdens het experiment zijn er kleine verschuivingen
ontstaan in gebruik en waardering van de Schiedamse Vest. De algemene indruk van de straat blijft hetzelfde.
Het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten geven is gelijk gebleven, men geeft de Schiedamse Vest
gemiddeld een 7 als rapportcijfer.

Verkeerssituatie

Tijdens de nulmeting is een verandering van de
verkeerssituatie vaak genoemd als beste verbetering voor
de straat. De straat zou overzichtelijker gemaakt moeten
worden. Een aantal suggesties die genoemd zijn door
de respondenten: het verbeteren van oversteekplekken,
minder autoverkeer toelaten, de maximum snelheid van
autoverkeer verlagen, aanbrengen van verkeersdrempels
en verkeerslichten en het toevoegen van fietsenstallingen.
Tijdens de nulmeting werd het parkeerbeleid ook vaak
genoemd als punt van aandacht in de straat. De gewenste
verandering met betrekking tot het parkeerbeleid is
echter niet eenduidig. Sommige respondenten gaven
aan meer parkeergelegenheid te willen zien in de straat,
anderen gaven juist aan dat minder parkeergelegenheid

3.7 Reacties op de stelling: Er staan te veel auto’s geparkeerd in de
straat.
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zou leiden tot een betere straat.

“Er zijn nu parkeerplaatsen
weg. Dit geeft beter beeld van
de straat met meer ruimte voor
mensen.”
Man 46 jaar

In de maanden november en december is in het kader van
Happy Streets een aantal interventies toegepast om de
verkeerssituatie te verbeteren. Er is een aantal parklets

3.8 Reacties op de stelling: Automobilisten rijden te hard in deze
straat

Veldacademie

3.11 Stippenpad en groenstrook met picknickbanken
gedurende de maand november van 2017

3.12 Stippenpad en banner Happy Streets
gedurende de maand november van 2017

neergezet om het aantal parkeerplekken te verminderen
en meer ruimte te maken voor straatmeubilair en groen
in de straat. Ook is er een stippenpad aangelegd om het
fietsverkeer meer ruimte te geven in de straat.

een bepertk effect op de beleving van de snelheid van
de automobilisten [zie afbeelding 3.8]. De meerderheid
van de respondenten geeft nog steeds aan dat de
automobilisten te hard rijden in deze straat.

In de data van de effectmeting ten opzicht van de
nulmeting is een aantal veranderingen te zien. Over
het algemeen is men tijdens de effectmeting positiever
geworden over het aantal geparkeerde auto’s in de
straat. Men geeft minder vaak aan dat er te veel auto’s
in de straat staan geparkeerd [zie afbeelding 3.7]. Ook
wordt de groenstrook, die geplaatst is ter plaatse van de
parkeerplekken, een aantal keer genoemd als een goede
interventie van Happy Streets. Het dubbel parkeren werd
in de nulmeting vaak genoemd als punt van ergernis,
dit is niet nader genoemd in de gesprekken tijdens de
effectmeting. Mogelijk hebben de interventies zoals de
parklets daartoe bijgedragen. Toch is er ook kritiek op
de vervanging van een aantal parkeerplekken. Op de
vraag naar de minst leuke verandering naar aanleiding
van Happy Streets reageert men ook regelmatig dat de
verdwijning van de parkeerplekken leidt tot ergernis.
De interventies in het kader van Happy Streets hebben

Opvallend is de verandering in de perceptie van de
gebruiksvriendelijkheid voor fietsers en automobilisten.
De Schiedamse Vest is volgens de ondervraagden minder
gebruiksvriendelijk voor fietsers en automobilisten tijdens
Happy Streets dan daarvoor [zie afbeelding 3.9 en 3.10].
Fietsers en automobilisten geven tijdens de effectmeting
vaker aan last te hebben van de verkeersdrukte en het
gebrek aan overzicht in het verkeer. Men geeft aan last

3.9 Reacties op de stelling: Deze straat is gebruiksvriendelijk voor
fietsers

3.10 Reacties op de stelling: Deze straat is gebruiksvriendelijk voor
automobilisten.

Monitoring Happy Streets

“De groenstrook is positief
omdat er hierdoor ruimte
hiervoor is gekomen ten koste
van parkeren.”
Vrouw, 43 jaar
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3.13 Paviljoen Happy Land bij de opening van Happy Streets op 1
november 2017 (foto: Happy Streets)

3.14 Paviljoen Happy Land tijdens het Lichtjesfeest op 20 december
2017 (foto: Happy Streets)

te hebben van de banners van Happy Streets aan het
begin van de straat, deze ontnemen het zicht op de
oversteekplaatsen voor kinderen. Ook het verminderd
aantal parkeerplekken en de parklets maakt dat de straat
drukker is geworden en het overzicht is afgenomen. Het
gebrek aan parkeerplekken wordt tijdens de effectmeting
genoemd als negatieve verandering in de straat, mogelijk
is dit van invloed op de gebruiksvriendelijkheid voor
de straat. Het stippenpad wordt af en toe genoemd als
prettige aanpassing in de straat. Anderen geven echter
aan dat het stippenpad niet leidt tot ander gedrag van
medeweggebruikers. Het stippenpad is geen doorslaand
succes in de Schiedamse Vest.

initiatieven in de straat vaak genoemd als positief punt.
Men waardeert de aandacht die er voor de straat is en de
activiteiten die er hebben plaatsgevonden in de maanden
oktober en november. Het lichtjesfeest, het wijsje en
de activiteiten in en rondom Happy Land brengen
levendigheid in de straat, dat waardeert men.

“De gele fietspunten hebben
weinig effect, automobilisten
zijn zich niet bewust van deze
verandering.”

De beperkte openingstijden van het paviljoen Happy
Land wordt een aantal keer genoemd als minpunt. Men
vond het jammer dat het paviljoen maar op een aantal
momenten in de week geopend was. Met name de koffie
in de morgen spreekt de bewoners en de ouders van
schoolgaande kinderen aan.

“Het paviljoen en de bankjes
zijn leuk, mensen komen
hierdoor met elkaar in contact.”
Man 23 jaar

Man 62 jaar

Het weer

“De automobilisten letten beter
op door de stippen op de weg,
dit zorgt voor meer veiligheid.”
Vrouw, 54 jaar

Happy Land

Het paviljoen: ‘Happy Land’ wordt vaak genoemd als er
wordt gevraagd naar leuke veranderingen in het kader
van Happy Streets. De koffie die er verkregen kan worden
en het bijbehorende straatmeubilair spreken tot de
verbeelding. In tegenstelling tot Happy Streets in de WestKruiskade [zie hoofdstuk 7] worden de activiteiten en
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De veranderingen in de straat in het kader van Happy
Streets hebben weinig effect op het gebruik van de straat.
De picknicktafels, die overigens wel werden gewaardeerd,
werden zelden echt gebruikt. Men gaf wel aan minder
lang te verblijven in de straat [zie afbeelding 3.15]. Het
weer is een logische verklaring hiervoor. In de maanden
november en december (T1) was het beduidend kouder
dan in september (T0). Mogelijk zijn de veranderingen met
betrekking tot de verkeerssituatie ook beïnvloed door
het weer. Een logische verklaring zou kunnen zijn dat in
november en december omwille van het weer bezoekers
vaker met de auto naar de straat zijn gekomen. Dit heeft
mogelijk de druk op het verkeer vergroot. De invloed van
het weer op de onderzoeksresultaten weten we echter
niet precies.

Veldacademie

3.15 Verblijfsduur T0, binnenring en T1, buitenring.

De grensverleggende werking van de
vragenlijst

In de effectmeting is voorbijgangers gevraagd of de
vragen die de enquêteur heeft gesteld van invloed
zijn geweest op hoe men over de straat denkt. Een
meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat de
vragen geen effect hebben gehad op hoe men over de
straat denkt. Een vijfde van de ondervraagden geeft aan
dat de vragen wel invloed hebben gehad op hoe men
over de straat denkt. In de meeste gevallen geeft men
aan zich meer bewust te zijn van de straat. Men is zich
meer bewust van de huidige staat van de straat én van de
mogelijke toekomstige veranderingen in de straat.

Monitoring Happy Streets
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3.3 TERUGKOPPELING
SCHIEDAMSE VEST
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3.4 CONCLUSIES
SCHIEDAMSE VEST

De Schiedamse Vest wordt ervaren als een stadse maar rustige straat. Door de diverse functies die in de straat
aanwezig zijn is het een komen en gaan van mensen. Over het algemeen zijn voorbijgangers in de Schiedamse
Vest positief over de straat. De ruime opzet, het groen en de sport- en speelvoorzieningen hebben een positief
effect op de beleving van de Schiedamse Vest.
De Schiedamse Vest is goed bereikbaar. Veel
ondervraagden komen lopend, met de auto, met de
fiets of met de metro/tram naar de straat. De straat
is gebruiksvriendelijk voor fietsers, wandelaars en
automobilisten. Toch zijn de meningen verdeeld over
de verkeerssituatie. Een deel van de ondervraagden
ervaart de verkeerssituatie in de straat als rustig. De
verkeerssituatie is echter ook negatief van invloed zijn op
de beleving van de verkeerssituatie.
De reden van komst en het gebruikte vervoersmiddel
blijken van invloed op de tevredenheid over de straat. Er
is geen sluitende definitie te geven over een goede straat
naar aanleiding van de gegevens die zijn opgehaald.
Door de verscheidenheid aan meningen van bezoekers
in de Schiedamse Vest is het moeilijk een sluitend idee te
vormen over een gewenste situatie voor de straat.
We zien kleine verschuivingen in de beleving en het
gebruik van de straat naar aanleiding van de interventies
in het kader van Happy Streets. De kleine veranderingen
zijn niet in alle gevallen direct te relateren aan de
interventies en evenementen rondom Happy Streets.
De meningen over de verkeerssituatie in de Schiedamse
Vest zijn verdeeld. Ook naar aanleiding van Happy Streets
zijn hier geen sluitende reacties op te formuleren. Uit
de cijfers blijkt dat men positiever is geworden over
het aantal geparkeerde auto’s in de straat. Toch wordt
de verdwijning van parkeerplekken gedurende het
experiment ook regelmatig genoemd als een vervelende
verandering.
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De Schiedamse Vest is volgens de ondervraagden minder
gebruiksvriendelijk voor fietsers en automobilisten
tijdens Happy Streets. Fietsers en automobilisten geven
tijdens de effectmeting vaker aan last te hebben van
de verkeersdrukte en het gebrek aan overzicht in het
verkeer. Het gebrek aan parkeerplekken wordt tijdens de
effectmeting vaak genoemd als negatieve verandering in
de straat.
Het paviljoen ‘Happy Land’ is wel meetbaar een succes.
Het paviljoen wordt vaak genoemd als er wordt gevraagd
naar leuke veranderingen in het kader van Happy
Streets. De koffie die er verkregen kan worden en het
bijbehorende straatmeubilair spreken tot de verbeelding.
Een aantal ingrepen die zijn gedaan in het kader van
Happy Streets in de Schiedamse Vest lijken in te zetten
op het verhogen van de verblijfskwaliteit van bestaande
rustige plekken in de straat. Dit terwijl de doelstelling van
het Happy Streets experiment de veranderingen in gedrag
en perceptie in het gebruik van de openbare ruimte m.b.t.
mobiliteit centraal stelt. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel
degelijk vragen en zorgen zijn over de verkeerssituatie in
de straat. Respondenten hebben meerdere verbeteringen
voor de straat genoemd die betrekking hebben op de
verkeerssituatie. Deze verbeteringen zijn echter niet
allemaal getest in het experimenten programma van
Happy Streets in de Schiedamse Vest, dit zijn wellicht
gemiste kansen als het gaat om mogelijke veranderingen
met betrekking tot mobiliteit in de stad. Mogelijk kunnen
de voorstellen van bewoners zoals: fietsenstallingen,
verkeersdrempels, snelheidslimiet auto’s en stoplichten
op een later moment worden getest in de straat.
Veldacademie
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4. CONCLUSIES

Happy Streets is als experiment onderdeel van het programma ‘Places for
people’. In het licht van de mobiliteitstransitie die in Rotterdam voor de
deur staat wordt het gebruik van de straat en met name gemotoriseerd
verkeer ter discussie gesteld. Als onderdeel van de gehele monitoring
heeft Veldacademie samen met studenten van de minor Public Health van
de Erasmus Universiteit en studenten gelink aan Veldacademie gesproken
met passanten, bewoners en voorbijgangers in de West-Kruiskade.
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “In hoeverre leiden de
tijdelijke ingrepen in het Happy Streets experiment tot een ander gedrag en
andere perceptie in het gebruik van de openbare ruimte m.b.t. mobiliteit?”In
dit onderzoek is specifiek gekeken naar het gedrag en de perceptie van de
bezoekers van de straten.
Het blijkt lastig om kleine verschuivingen in beleving en gebruik van de
twee straten direct te relateren aan de interventies rondom Happy Streets.
Toch lijkt het er niet op dat de tijdelijke ingrepen van Happy Streets hebben
geleid tot veranderingen in de perceptie en het gebruik van de straat. In
veel gevallen bevestigen de interventies van Happy Streets wensen en/of
gedachten van bezoekers in de straat. Mogelijk zijn deze wensen en eisen wel
expliciet geworden door de interventies in het kader van Happy Streets en de
gesprekken die naar aanleiding van dit onderzoek zijn gevoerd. Door met de
passanten en gebruikers van de straat in gesprek te gaan is men meer bewust
van zijn/haar omgeving. De bewustwording wat betreft de huidige staat van
de straat én van mogelijke toekomstige veranderingen in de straat groeit door
met voorbijgangers in gesprek te gaan.
Toch heeft het experiment en de monitoring daarvan waardevolle informatie
opgeleverd. Happy Streets en de gesprekken die in dat kader gevoerd zijn
in de twee straten hebben meer inzicht gegeven in de waardering van de
straten door de bezoekers. Daarnaast zijn veel verschillende ideeën voor de
straat verzameld en gedocumenteerd. Dit is een goed uitgangspunt in de
verdere zoektocht naar waardevolle en toekomst bestendige ingrepen in de
twee straten. Een aantal interventies die getest zijn gedurende Happy Streets
zijn voor herhaling vatbaar, of hebben de potentie om permanent te worden
toegepast. Een goed voorbeeld is het stippenpad voor fietsers in de WestKruiskade.
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Bijlage I: Planning monitoring Veldacademie West-Kruiskade
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Bijlage II: Planning monitoring Veldacademie Schiedamse Vest
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Bijlage III: Plekken in de West-Kruiskade waar is geënquêteerd
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Bijlage IV: Plekken in de Schiedamse Vest waar is geënquêteerd
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Bijlage V: Woonplaats respondenten gesproken in de West-Kruiskade gesorteerd
op 4 cijfers van de postcode.
Blauwe en roze symbolen geven respectievelijk respondenten aan gesproken tijdens T0 en T1.
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Bijlage VI: Woonplaats respondenten gesproken in de Schiedamse Vest gesorteerd
op 4 cijfers van de postcode.
Blauwe en roze symbolen geven respectievelijk respondenten aan gesproken tijdens T0 en T1.
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Bijlage VII: Analyse gebruikte vervoersmiddelen West-Kruiskade naar
postcodegebieden

Oude Westen

Centrum Wijken

Rotterdam-Zuid en -Noord

Stadregio Rijnmond

Buitengebied
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Bijlage IIX: Analyse reden van komst West-Kruiskade naar postcode gebieden

Oude Westen

Centrum Wijken

Rotterdam-Zuid en -Noord

Stadregio Rijnmond

Buitengebied
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Bijlage IX: Analyse gebruikte vervoersmiddellen Schiedamse Vest naar reden van
komst

44

Alle redenen van komst

Redenen van komst: speelvoorzieningen

Reden van komst: oogziekenhuis

Redenen van komst: de school

Reden van komst: werk

Redenen van komst: Happy Streets
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Opzet
•

Interviews uitgevoerd met bezoekers en ondernemers in de
West-Kruiskade (WKK)

•

Interviews uitgevoerd tussen 20 en 30 oktober 2017, tussen
10:00-21:00. Totale inzet 37 manuren

•

115 bezoekersinterviews, waarvan 90 volledig ingevuld en 25
deels ingevuld

•

Alle ondernemers in WKK benaderd voor een interview; 20
respons, waarvan 16 ook de optionele vraag over
omzetontwikkeling hebben ingevuld

Ondernemers
•
•

Ongeveer de helft van de respondenten (9 uit 20) heeft gehoord
over Happy Streets
Zij zijn echter niet bekend met specifieke activiteiten, alleen met
Happy Streets in het algemeen
12

10

8

6

4

2

0
weet ik alles over

alleen van gehoord

niet van gehoord

Ondernemers
•

Alle ondernemers die bekend zijn met Happy Streets geven aan
er “neutraal” tegenover te staan (de opties positief” en
“negatief” werden niet gekozen)

•

De periode van Happy Streets was voor de ondernemers niet
merkbaar anders qua aantal klanten en omzet.

•

85% van de ondernemers zag ongeveer hetzelfde aantal klanten
als normaal (2 hadden minder klanten, 1 meer klanten). Alle
ondernemers schatten de omzet in deze periode als ongeveer
hetzelfde als normaal.

Bezoekers: leeftijd en geslacht

65 jaar of
ouder
51-65 jaar
9%
10%

18-30 jaar

18-30 jaar
50%
31-50 jaar
31%

31-50 jaar
51-65 jaar
65 jaar of ouder

vrouw
58%

man
42%

man
vrouw

Bezoekers: bezoekdoel
Bezoekdoel: 60% winkel gerelateerd (waarvan ongeveer de helft
alleen winkelen, en de rest recreatief winkelen)

anders
16%
werk/zakelijk
10%

alleen winkelen
34%

alleen winkelen
winkelen/ vrije tijd
bezoek familie/vrienden

bezoek
familie/vrienden
14%
winkelen/ vrije
tijd
26%

werk/zakelijk
anders

Bezoekers: bezoekfrequentie
dit is 1e keer
7%

1-2 keer/jaar
5%
1-2 keer/maand
22%

meer dan 2
keer/week
40%

meer dan 2 keer/week
1-2 keer/week
1-2 keer/maand
1-2 keer/jaar
dit is 1e keer

1-2 keer/week
26%

Bezoekers: bent u bekent met Happy Streets?
20% van de bezoekers is bekend met Happy Streets. Dit zijn
allemaal bezoekers die wekelijks of vaker in de WKK komen.
100%
90%
80%

Ja
20%

Nee
Ja

Nee
80%
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0
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70%
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20%
10%
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meer dan 2
keer/week
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1-2
1-2 keer/jaar dit is 1e keer
keer/maand
nee

ja

Bezoekers: Bestedingen
Hoeveel geld heb je vandaag ongeveer uitgegeven of ga je
ongeveer uitgeven in dit winkelgebied?
meer dan 100 euro
4%
75-100 euro
2%
50-75 euro
11%

niets
25%

niets
25 euro of minder

25-50 euro
13%

25-50 euro
50-75 euro
75-100 euro
meer dan 100 euro

25 euro of minder
45%

Bezoekers: bestedingen en bezoekdoel
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Bekend met Happy Streets (ja/nee), naar
rapportcijfer aantrekkelijkheid WKK (1-10)
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Belangrijkste redenen om voor WKK te
kiezen
50%
45%
40%
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20%
15%
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Bezoekers: verblijfduur in WKK
langer dan 2 uur
7%
60-120 min
10%
0-30 min

0-30 min
50%
30-60 min
33%

30-60 min
60-120 min
langer dan 2 uur

Bezoekers: vervoermiddel naar WKK
auto + OV
1%
auto
10%
fiets
13%

lopend
38%

OV
38%

Bezoekers: bestedingen en verblijfduur
100%
90%
80%
70%
meer dan 100 euro
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75-100 euro
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50%

25-50 euro
40%

25 euro of minder
niets

30%
20%
10%
0%
0-30 min

30-60 min
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langer dan 2 uur

Bezoekers: bestedingen en vervoermiddel
100%
90%
80%
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60%
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50%

50-75 euro
25-50 euro

40%

25 euro of minder

30%

niets

20%
10%
0%
lopend

OV

fiets

auto
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Bezoekers: bestedingen per week en
vervoermiddel
Verdeling bestedingen per week
auto + OV
0%

fiets
12%

auto
8%
lopend
37%

lopend
OV
fiets
auto

OV
43%

auto + OV

Contact
Erasmus Centre for
Urban Port and Transport Economics
Giuliano Mingardo: mingardo@ese.eur.nl
Jan-Jelle Witte: witte@ese.eur.nl
Tony Wijntuin: wijntuin@ese.eur.nl

Bijlage 4: media overzicht Happy Streets
West-Kruiskade
-

-

-

Binnenstad krant van 18 oktober 2017
Gezien 010
AD “West-Kruiskade wordt happy street” van 16 oktober 2017
Website Christen Unie SGP op 29 november 2017
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 28 oktober > feestelijke afsluiting
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 19 oktober > coffee bike through
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 16 oktober > verwijzing naar instagram pagina
gespot in 010
Instagram #beste idee van Nederland
Persbericht gemeente Rotterdam 6 oktober 2017
https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/2213/Rotterdam-experimenteert-met-destraat-van-de-toekomst/
Aankondiging Happy Streets in mobiliteitsvakblad Verkeersnet 11 oktober
2017https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/24437/west-kruiskade-maand-langstraat-toekomst/
Item BNR nieuwsradio 13 oktober 2017: “van probleemstraat tot straat van de toekomst”
https://www.bnr.nl/nieuws/innovatie/10331599/van-probleemstraat-tot-straat-van-detoekomst

Cool-Zuid
-

-

-

Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 22 november > weekendtip
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 29 nveomber > documentaire avond
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 17 november > Happy Streets Fietsfeest
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 9 november > meepraten over de plannen voor
Cool-Zuid
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 8 november > CityTree Churchillplein
Facebook pagina Rotterdam Binnenstad 6 november > opening
Havenloods 4 november 2017 > aankondiging Happy Streets:
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/281528/cool-zuid-eindigt-het-jaar-vrolijkmet-happy-streets
Een verhaal op De Buik van Rotterdam over Boaz Brownies in Het Paviljoen:
https://www.debuikvan.nl/rotterdam/nieuws/cakedame-pop-up-de-lekkerste-browniesvan-rotterdam-nu-op-elk-moment-verkrijgbaar
Open Rotterdam 9 november > CityTree http://www.openrotterdam.nl/een-muur-van-mosop-het-churchillplein/nieuws/item?998516
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