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1 .  O P  W E G  N A A R  H A P P Y 
S T R E E T S  2 0 1 7

Rotterdam groeit en wordt steeds mooier. 
Het centrum dat ontworpen werd om er 
vooral te produceren, verandert in een 
plek om te wonen, winkelen, spelen, leren 
& recreëren. Het centrum is de huiskamer 
van de stad, met publieke ruimte voor 
een divers publiek. De productieve 
stad werd efficiënt ingericht, met veel 
straten en wegen gericht op productie en 
doorstroming. Nu is het tijd om anders na 
te denken over de straat en de schaarse 
publieke ruimte. Hebben we nog wel zoveel 
straten nodig? Wat voor functies heeft de 
straat? Hoe kunnen we andere functies 
laten zien en doen ervaren, zoals ruimte 
voor ontmoeting? Hoe om te gaan met 
tijdelijkheid? Hoe geven we straten samen 
vorm? 

Rotterdam is een stad in beweging en durft 
anders te denken en te doen. Het Happy 
Streets experiment laat het Rotterdam van 
morgen al vandaag zien. Rotterdam wil 
experimenteren met de stad van morgen. 
Om te leren, te verbeteren, maar ook om 
zoveel mogelijk Rotterdammers mee te 
nemen in dit nieuwe verhaal. 

Het Happy Streets Experiment benadert 
(delen van) het centrum als buurt, op 

menselijk schaalniveau. Het Experiment 
is een positief toekomstfestival met de 
volgende doelstellingen: 

• Rotterdammers uit verschillende 
doelgroepen laten ervaren hoe prettig 
het is om straten anders te gebruiken 
en andere mobiliteitsoplossingen ter 
beschikking te hebben.

• Het anders gebruik van ruimte iets 
‘van de stad’ te maken i.p.v. als 
relatief abstract onderwerp voor 
professionals, oftewel Rotterdammers 
de toekomst laten mee-maken.

• Via dit experiment leren over 
participatie, tijdelijkheid, en het 
versnellen van transities.

• Rotterdam verder positioneren als 
innovatieve stad op het gebied van 
actieve mobiliteit en ander gebruik van 
publieke ruimte.

1.1 In beweging voor 
‘places for people’

In 2015 startte de Gemeente Rotterdam 
de mobiliteitsarena als een tijdelijk 
innovatienetwerk om duurzame mobiliteit 
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aan te jagen. Een bijzondere mix van 
vooruitstrevende denkers en doeners 
hebben de kans gegrepen om samen 
aan de slag te gaan met de toekomst van 
Rotterdam en de rol van mobiliteit daarin. 
Uit dit proces is het visiedocument ‘Nieuwe 
Wegen Inslaan’ voortgekomen. Hierin 
wordt bepleit om mobiliteit niet alleen te 
beschouwen als middel om van A naar B 
te komen, maar juist om meer plekken 
voor mensen te creëren, in de steeds 
drukker wordende stad, en als middel 
dat zelfontplooiing versterkt. In deze visie 
staat de mens centraal en is de stad een 
plek voor wonen, werken en recreëren 
met mobiliteit als verbindende factor. Zo 
verbindt de openbare ruimte, gekenmerkt 
door een menselijke maat, verschillende 
plekken in de stad met elkaar. Rotterdam 
van straks is groen, levendig en nodigt uit 
tot ontmoeting.

Vanuit het idee dat kleine stapjes een 
groot effect kunnen hebben zijn in de 
visie ‘Nieuwe wegen Inslaan’ ook concrete 
ideeën en experimenten geformuleerd 
om de mobiliteitstransitie in Rotterdam in 
gang te zetten. Een van die experimenten 
is Happy Streets. Onder de naam Happy 
Streets wordt de publieke ruimte, die 
normaalgesproken wordt gedomineerd 
door automobiliteit, anders ingevuld. 
Er wordt samen met betrokkenen 
nagedacht over hoe de straat anders 
ingericht en gebruikt kan worden. Zo 
worden er parkeerplaatsen omgeruild 
voor zit en speelplekken of wordt door 
middel van andere belijning meer ruimte 
aan de voetganger en fietser gegeven. 

In 2016 vonden de eerste Happy Streets 
activiteiten in Rotterdam plaats rondom 
het Hoogkwartier. In het weekend van 16 
september 2016 werden in het kader van 
de Europese Mobiliteitsweek op vrijdag 
Park(ing)Day en op zondag de eerste Open 
Streets van Rotterdam georganiseerd.

In 2017 publiceerde de Gemeente 
Rotterdam het overkoepelend kader 
‘Places for People’ voor de binnenstad. 
Een experimentenprogramma waarin 
meerdere projecten zijn omschreven die 
inspelen op een tijdelijk ander gebruik 
van de openbare ruimte, in relatie tot 
de mobiliteitstransitie die in de stad 
gaande is. Volgens de indeling straten, 
plekken & routes is een eerste selectie van 
projecten gemaakt, die in de periode 2017 
- 2018 kunnen worden uitgevoerd. Het 
experimentenprogramma is dynamisch 
wat inhoudt dat er ruimte is voor nieuwe 
ideeën en projecten vanuit de stad.

1.2 Happy Streets 
organisatie

Happy Streets is één van de resultaten 
ontstaan uit de Mobiliteitsarena en is een 
initiatief van de Gemeente Rotterdam, 
DRIFT, Street Makers en Street Events. 
Samen met bewoners, ondernemers en 
gebruikers worden plannen gemaakt om 
de straat anders in te richten. Daar blijft 
het niet bij, met tijdelijke experimenten 
wordt direct getest of iets werkt. Zo 
wordt de stad van morgen vandaag al 
ervaren. Het doel van deze publicatie is de 
werkwijze van Happy Streets inzichtelijk 
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en overdraagbaar te maken met als 
doel een beweging in gang te zetten van 
experimenten in de buitenruimte rondom 
mobiliteit. Wij willen bij deze dan ook de 
stadsmakers in Rotterdam en daarbuiten 
uitnodigen bij te dragen aan deze 
beweging door te leren van experimenten 
in de buitenruimte waarbij niet de auto 
maar de mens centraal staat in de straat. 

1.3 Happy Streets voorfase

Deze publicatie bevat een beschrijving van 
de voorfase: de fase waarin verschillende 
gebieden verkend zijn om te besluiten waar 
en hoe Happy Streets in 2017 uitgevoerd 
kan worden. De voorfase vond plaats in 
het voorjaar van 2017. Tijdens de voorfase 
zijn verschillende beleidsdocumenten 
bestudeerd, zijn interviews gehouden 
met betrokken ambtenaren en met 
bewoners en ondernemers in de gebieden. 
Vervolgens zijn er creatieve sessies 
georganiseerd om tot een Happy Streets 
concept per gebied te komen. De voorfase 
is gevolgd door een uitvoeringsfase, nadat 
door de gemeente een akkoord is gegeven 
voor de uitvoering van Happy Streets. Dit 
is te lezen in een evaluatierapport dat in 
januari 2018 uitkomt.

1.4 Leeswijzer

Op deze inleiding volgt het theoretische 
raamwerk, een leidraad voor het ontwerp 
van het proces, een omschrijving van de 
gebieden en de uitkomst van de concepten 
die zijn ontstaan als resultaat van het 
voortraject. Deze publicatie sluit af met een 
toelichting op de organisatie van Happy 

Streets tijdens de uitvoeringsfase en de 
opzet van de monitoring en evaluatie.
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2 .  O P  W E G  N A A R  H A P P Y 
S T R E E T S  2 0 1 7 

2.1 Theoretisch raamwerk

Happy Streets is een transitie-
experiment en onderdeel van het 
experimentenprogramma ‘Places for 
People’. Een transitie-experiment heeft 
meerdere doelstellingen voor het creëren 
van impact. Het gaat hier niet alleen om 
directe doelstellingen rondom mobiliteit, 
maar ook om het in gang zetten van een 
beweging. Centraal staat het leren voor 
toekomstige projecten en processen en 
het versnellen van de mobiliteitstransitie 
in het denken, organiseren en doen in 
de stad. Daarom wordt de invulling van 
de experimenten niet ‘van boven af’ of 
‘van buiten af’ bedacht, uitgevoerd en 
geëvalueerd maar in co-creatie met de 
actoren uit de gebieden.

Centraal staat 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?”

Er wordt gewerkt met 5 verschillende 
type ambities (zie figuur 1) waaraan de 
experimenten moeten voldoen (gebaseerd 
op de transitiekunde ). 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 werking, de 
doorbraakpotentie met een mobiliserende 
werking en grensverleggende innovatie 
van radicaal andere praktijken. Dit zijn niet 
allemaal 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.

2.2 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 
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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.

2.3 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 

Figuur 1: Ambities van de Happy Streets experimenten
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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.

2.4 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

2.5 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 zodra 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). Op deze manier 
heeft het experiment een strategische 
impact op de lange termijn.
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Katalyserend m.b.t. ‘Next Governance’:

• anders samenwerken met de stad én 
binnen gemeente;

• aansluiting programma’s en diensten.

2.6 Resultaatgericht: 
anders waarderen

Bovengenoemde doelstellingen moeten 
ook leiden tot directe zichtbare resultaten 
op mobiliteit zoals parkeerplaatsen met 
een (tijdelijk) andere functie, minder 
auto’s op straat, of een snelheidsverlaging 
van autoverkeer. 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;

• verbeterde luchtkwaliteit.
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3 .  R I C H T I N G  T W E E 
C O N C R E T E  H A P P Y 
S T R E E T S  E X P E R I M E N T E N 
I N  2 0 1 7 

3.1 QuickScan voorfase

In de periode april 2017 tot juli 2017 is er 
door het Happy Streets team (gemeente 
Rotterdam, DRIFT, Street Makers en Street 
Events) in een verkenning uitgevoerd 
naar de potentie voor een Happy 
Streets experiment in het Hoogkwartier, 
Baankwartier, de West-Kruiskade en/of 
de Nieuwe Binnenweg (zie figuur 2). De 
eerste selectie bestond uit vier straten 

in de binnenstad die waren geselecteerd 
op basis van ervaring van het team van 
de gemeente Rotterdam. In verband met 
de haalbaarheid/capaciteit konden er 
slechts twee Happy Streets experimenten 
gerealiseerd worden in 2017.

Om tot een selectie van twee straten 
voor de uitvoering van twee concrete 
Happy Streets experimenten te 
komen is een QuickScan uitgevoerd 
om een inschatting te maken van het 

Figuur 2: Kaart met de 4 locaties
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draagvlak en de potentiële impact. 
Hierbij is gekeken naar bestaande 
beleidsdocumenten, bijeenkomst 
verslagen, visies, krantenberichten, 
statistieken en mobiliteitsdata. Deze 
informatie is per locatie aangevuld met 
gesprekken met lokale trekkers: actoren 
betrokken in lokale organisaties en/
of netwerken met een groot netwerk 
en veel ervaring in de gebieden. De 
inzichten zijn geïnventariseerd in een 
tabel met beschrijvende karakteristieken 
en doorslaggevende criteria (de 5 
ambities van transitie-experimenten, zie 
hoofdstuk 2). In deze verkennende fase is 
bij de ambitie ‘mobiliserend’ vooral naar 
aanwezige netwerken en zelf-organiserend 
vermogen gekeken onder de noemer 
‘doorbraakpotentie’

West-Kruiskade

De West Kruiskade is een opkomende 
stadsstraat waar naast een divers 
aanbod aan winkels steeds meer horeca 
ondernemers zich vestigen. Het is een 
levendige straat waarin zien en gezien 
worden een belangrijk onderdeel van de 
beleving vormt naast de rol van eten en 
kunst. Het is een drukke straat met veel 
verkeer: auto’s en trams laten weinig 
ruimte over voor de fietsers die dan maar 
over het voetpad hun weg vervolgen. 
De omwonenden zijn divers in leeftijd, 
sociaal-economische status en afkomst. 
In de straat zijn een aantal deelauto’s 
(3x SnappCar, 2x Greenwheels en 1x 
ConnectCar) en is 1 elektrisch oplaadpunt.

De mobiliteitsurgenties die naar voren 

komen uit de QuickScan bestaan uit 
verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, overlast 
van auto’s en tram en rondhangende 
dealers. Er zijn een aantal kansen voor 
het organiseren van een Happy Streets 
experiment. De aanwezigheid van een 
ondernemers en eigenaren Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) in de straat (als 
enige straat in Rotterdam), laat zien 
dat er ervaring is met samenwerking 
en zelforganisatie. De Alliantie West 
Kruiskade zal op 5 oktober 2017 
worden overgedragen aan de BIZ en de 
betrokken organisaties geven aan dit te 
willen koppelen aan een Happy Streets 
experiment als markering van een nieuwe 
richting voor de straat. Op het moment 
van de QuickScan waren er nog geen 
plannen voor herinrichting bekend wel is er 
aansluiting gezocht met plannen voor het 
Wijkpark.

Visualisatie QuickScan

De visualisatie van de QuickScan (zie 
figuur in groen) leverde een goede score 
op de potentie van een Happy Streets 
experiment op de West Kruiskade. De 
mobiliteitsurgenties vragen om een 
experiment waarbij ook de perceptie van 
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ondernemers over het autogebruik bij 
hun klanten meegenomen kan worden. 
De multiculturele aard van de straat 
geeft de mogelijkheid een experiment 
in te richten op een breed publiek. De 
potentie om er een iconisch project van 
te maken wat veel publiciteit trekt is 
tevens aanwezig. Het experiment zou een 
katalyserende werking kunnen hebben 
voor de toekomstige herinrichtingsplannen 
van de straat. De aansluiting bij de BIZ en 
de ervaring van deze organisatie in het 
mobiliseren van ondernemers mee te 
werken aan evenementen geeft de indruk 
dat het experiment doorbraakpotentie kan 
hebben. Aandachtspunt is het motiveren 
van de ondernemers om deel te nemen 
aan co-creatie sessies rondom het thema 
mobiliteit.

Baankwartier in Cool-Zuid

Het Baankwartier is een deelgebied van 
Cool-Zuid: een woongebied in de luwte van 
de binnenstad waarbij (het plein) ‘t Landje 
als een groot openbaar verblijfsgebied het 
centrum van Cool-Zuid vormt. In het gebied 
zijn een school, een aantal kerken, een 
ziekenhuis, een GGZ instelling, woningen 
en winkels aanwezig. De Schiedamse Vest 
is een straat die vooral in de spits erg druk 
kan zijn wanneer ouders hun kinderen 
van/naar school halen en brengen. Ook 
wordt deze straat als sluiproute naar 
de achterliggende Witte de Withstraat 
gebruikt. Het Baankwartier is een 
wederopbouw wijk en de achterliggende 
woonwijk heeft gemengde bouwstijlen. 
De Schiedamse Vest is 580 meter lang 

en in het gebied is een fluctuerende 
parkeerdruk. Er zijn een aantal opties voor 
autodelen (2x SnappCar, 2x Greenwheels) 
en er zijn 2 elektrische oplaadpunten. 

Visualisatie QuickScan

De verkeersveiligheid rond ‘t Landje, 
het parkeren bij het oogziekenhuis en 
de drukte door de Witte de Withstraat 
worden als mobiliteitsurgenties ervaren. 
In de wijk vinden veel activiteiten plaats 
zoals stadslab Cool-Zuid, Kunstblok en 
verschillende sport en spelactiviteiten. 
Uit de QuickScan is niet duidelijk hoeveel 
aansluiting er is bij de bewoners. De 
nieuwbouwplannen voor luxe woontorens 
zorgen voor discussies over parkeerdruk 
en verkeersdoorstroming in spitstijden, 
maar ook over de diversiteit van het 
woonklimaat die mogelijk zal veranderen 
door de nieuwe bewoners in deze 
torens. De huidige verkeershinder in 
combinatie met de verdichtingsopgave 
maakt dit gebied interessant voor een 

mobiliteitsexperiment. 

De potentie voor een Happy Streets 
experiment is hoog (zie figuur in oranje): 
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Uit de gesprekken lijkt voldoende draagvlak 
te zijn door aansluiting StadsLab Cool-
Zuid en de ideeën en het enthousiasme 
van enkele betrokken ondernemers. Het 
grensverleggende van een experiment zou 
zich kunnen richten op de koppeling tussen 
kinderen en ouderen (8-80) en er kunnen 
lessen voor andere woongebieden in het 
centrum opgehaald worden. De link tussen 
de culturele- en sport-gerelateerde ideeën 
en mobiliteit verdient extra aandacht. Het 
experiment kan aansluiten bij bestaande 
netwerken maar ook dienen als voorloper 
op toekomstige experimenten als vervolg 
op het stadslab Cool-Zuid. 

Hoogkwartier

Het Hoogkwartier is een woon-, winkel-, 
kantoor- en woongebied bestaande uit 
zeven expeditiehoven. Er wonen veel 
jonge alleenstaande en er zijn een aantal 
seniorenflats. De Hoogstraat (430m) vormt 
een verbinding tussen Kralingen en het 
centrum. De wederopbouw buurt wordt 
gekenmerkt door 7 expeditiehoven die als 
achterkanten van de winkels verwaarloosd 
aandoen en voornamelijk als parkeerplaats 
worden gebruikt. Dit gebied heeft het 
grootste aantal deelauto’s: 3x SnappCar, 2x 
MyWheels, 3x Greenwheels, 1x ConnectCar 
en er zijn 4 elektrische oplaadpunten. 

Visualisatie QuickScan 

Mobiliteitsurgenties bestaan naast 
verkeersveiligheid en luchtkwaliteit uit 
geluidsoverlast (wanneer er iets in de 
expeditiehoven wordt georganiseerd), 
eenzaamheid onder ouderen en leegstand 

in de Hoogstraat. Er zijn al veel initiatieven 
gaande (expeditiehoven, parklets) en 
vorig jaar heeft het eerste Happy Streets 
experiment hier plaatsgevonden. Ook 
wordt er een experiment gestart met de 
“horeca commissie” waarin bewoners 
en ondernemers zelf het beleid mogen 
bepalen. De doorbraakpotentie (verbinden 
van lopende initiatieven) lijkt hoog 
(zie figuur in grijs). De locatie heeft de 
potentie om koploper op het gebied 
van herinrichting van expeditiehoven te 
worden waar ook voor elders in de stad 
lessen getrokken kunnen worden. De 
vraag is of er ook voldoende draagvlak is 
om de verschillende ontwikkelingen in de 
expeditiehoven, het park, de Hoogstraat en 
de parklets op te laten tellen tot een Happy 
Streets experiment in het Hoogkwartier.

Nieuwe Binnenweg

De Nieuwe Binnenweg is een drukke en 
hippe stadsstraat in Rotterdam dat zich 
in de laatste jaren heeft getransformeerd 
tot een verblijfsgebied en een van de 
bekendste straten van Rotterdam. Naast 
het bezoeken van horeca en winkels 
kun je er wonen. De straat is een drukke 
verkeersader van 550 m lang en de 

H A P P Y  S T R E E T S  2 0 1 7

 14



bebouwing is gemengd qua bouwstijl. 
Er zijn weinig deelauto’s (2x SnappCar) 
en er is een oplaadpunt voor elektrische 
auto’s. Aan beide kanten van de Nieuwe 
Binnenweg kan je parkeren. 

De urgenties van het gebied bestaan uit 
verkeersveiligheid (het oversteken van 
de straat en weinig ruimte voor fietsers) 
en luchtkwaliteit. Op het moment van de 
QuickScan was er een impuls nodig om 
de samenwerking tussen ondernemers 
weer opgang te brengen. Daarnaast 
wordt er vanuit de gemeente gewerkt 
aan herinrichtingsplannen (2020) en is er 
een investeringsagenda waarin ook wordt 
gekeken naar mobiliteitsvraagstukken. 
Er is o.a. een pilot door de fietsersbond 
en het initiatief om met de ANWB 
ontwerpmethode een oplossing te zoeken 
voor de verkeersveiligheid. Een aantal 
horeca ondernemers zijn reeds betrokken 
bij een lopend experiment voor het tijdelijk 
gebruik van parkeervakken als terras. 

Visualisatie QuickScan 

Beoordeling op de 5 doorslaggevende 
criteria (zie figuur in blauw) laat zien dat 
op de korte termijn er voor een Happy 
Streets experiment weinig draagvlak is 
bij de winkeliers. Wel heeft de straat de 
potentie om een iconisch experiment te 
organiseren dat veel publiciteit zou kunnen 
trekken. Hiermee zou het richtinggevend 
in de discussies over de inrichting van 
stadsstraten kunnen zijn. De mogelijkheid 
voor een experiment volgend jaar als 
voorloper op de herinrichting zal dan ook 
in 2018 verder verkend worden.

3.2 QuickScan analyse 
en keuze locaties Happy 
Streets 2017

Om het ‘transitiepotentieel’ van de 
mogelijke experimenten te bepalen (zie 
figuur 3) zijn de 4 locaties gescoord op 
basis van 5 doorslaggevende criteria: 
doorbraakpotentie, grensverleggend, 
iconisch, katalyserend en resultaatgericht. 
Hiernaast is per locatie is beschreven wat 
het gebied karakteriseert, wat het huidige 
aanbod aan alternatieve mobiliteitsopties 
is, waar de urgentie ligt (volgens 
beleidsdocumenten en lokale stakeholders) 
en wat opgepakt kan worden in Happy 
Streets. De Quickscan heeft geresulteerd 
in de keuze voor de West-Kruiskade en 
Cool-Zuid in 2017. Als vervolg op deze 
QuickScan is in beide gebieden een co-
creatie sessie gehouden om eerste ideeën 
voor het creatief concept op te halen. Als 
resultaat van de verkenning is voor de twee 
gebieden een creatief concept uitgewerkt 
(zie 3.3). Dit is de basis voor de aanpak 
van de Happy Streets experimenten (zie 
hoofdstuk 4). Voor het Hoogkwartier zal in 
een parallel proces samen met een aantal 
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strategische actoren een soortgelijk vervolg 
op de QuickScan worden georganiseerd 
om tot een plan van aanpak in 2018 te 
komen (zie ook 3.1). 

3.3 Concepten

West-Kruiskade 

Het DNA van de West-Kruiskade 

De West Kruiskade is een levendige 
stadsstraat waarin de ondernemers en 
omwonenden elkaar kennen en betrokken. 
Het dorpse karakter blijkt uit de interviews: 
“je komt overal steeds weer dezelfde 
mensen tegen” en “als je een tijdje weg 
bent geweest vragen ze of het wel goed 
met je gaat en waar je was”. Je kan er 
lekker, divers en betaalbaar eten, er is 
kunst en cultuur en de sfeer is exotisch. 
Met de winkels uit alle windstreken doet 

het “erg internationaal aan, alsof je in 
het buitenland bent”. Een belangrijk 
onderdeel van de identiteit van de straat 
is het “flaneren, uiterlijk en uitdragen” 
in verschillende hoedanigheden: “het 
rondrijden in dikke auto’s op vrijdagavond” 
tot het “zien en gezien worden”. Gebruikers 
ergeren zich aan de auto’s, tram en de 
rondhangende dealers. De droom en 
het toekomstbeeld dat voortkomt uit de 
interviews en creatieve sessie is meer 
ruimte voor: 1) contact met bezoekers; 2) 
sport, kunst en cultuur; 3) licht en sfeer 
‘s avonds; 4) een meer vrouwelijke kant 
(voornamelijk in het retailaanbod); 5) 
voetgangers, fietsers en ondernemers; en 
6) het verlengen van de beleving.

Doel 

Het creëren van de stadsstraat van de 
toekomst. Een straat die niet afhankelijk 

Figuur 3: Uitkomst QuickScan op basis van 5 doorslaggevende criteria
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is van de auto wat betreft levendigheid en 
economisch succes. Een straat waar wordt 
ondernomen, gewoond en geleefd op het 
ritme van de mens door het promoten van 
actieve mobiliteit.

Creatieve sessie 

De uitkomst van de creatieve sessie met 
bewoners, ondernemers en mensen die 
veel/vaak in de West-Kruiskade zijn, is te 
vatten in een aantal onderdelen:

• Op het Tiendplein zou het plein gevoel 
veel sterker mogen worden aangezet 
in de fysieke ruimte zodat er een meer 
ontspannen sfeer en ruimte en rust 
voor ontmoeting en activiteit ontstaat. 
Bijvoorbeeld door de bestrating gelijk 
te trekken, het verkeer (tram, auto’s, 
fietsers) dezelfde snelheid te geven 
(20-15 km/h) of door een overkapping 
(half-open zoals bijvoorbeeld met 
paraplu’s).

• Tijdelijk andere inrichting van 
parkeerplaatsen en daaraan 
gekoppeld bezoekers stimuleren om in 
de Kruispleingarage te parkeren.

• Daarnaast zou er aan het begin en 
eind van de straat een ingang kunnen 
ontstaan, als een poort of gordijn van 
een theater om voorbijgangers te laten 
zien dat er wat gebeurt in deze straat.

• Op het pleintje bij de IJssalon en 
Richards Shoes zou een plek om te 
zitten en te ontmoeten kunnen komen. 
De buizen rond de bomen die nu ook 
al gebruikt worden om op te zitten 

zouden echte bankjes kunnen worden.

• Koppeling met herinrichting van het 
Wijkpark Oude Westen, een van de 
‘steppingstones’ in de straat. Dat 
kan door het verbeteren van de 
toegankelijkheid van het park en de 
connectie met de straat.

• Ook waren er tal van ideeën over 
de programmering tijdens het 
experiment zelf. Hier wordt vooral 
ook een invulling vanuit de lokale 
stakeholders gevraagd. Happy Streets 
creëert een canvas, die kan worden 
geprogrammeerd door bewoners/ 
ondernemers uit de straat.

• De duur is nog niet vastgelegd, maar 
zal tussen 1 dag, 1 of 2 weekend(en) 
tot 1 maand zijn. Happy Streets maakt 
een koppeling met het event op 5 
oktober 2017 wanneer de Alliantie 
West-Kruiskade wordt overgedragen 
aan de BIZ. Hier heeft de Alliantie zelf 
een trekkende rol.

Concept: Urban Catwalk - stadsstraat om te 
zien en gezien te worden 

De West-Kruiskade blijft een stadse 
straat met een rauw randje waar je 
bent om te zien en gezien te worden. 
Het idee is om op het Tiendplein een 
écht plein te laten ontstaan waarvoor 
automobilisten langzamer gaan rijden en 
waar voetgangers langer willen verblijven. 
Juist langzame mobiliteit zorgt voor de 
echte schoonheid. Bijvoorbeeld door 
een interactief kunstwerk te plaatsen dat 
door sensoren reageert op het ritme van 
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de straat. Of door middel van een ‘road 
diet’ de weg met tactische urbanistische 
ingrepen af te knijpen. Bijvoorbeeld door 
de auto plaatselijk de ruimte met de tram 
te laten delen of door parkeerplaatsen 
om te vormen tot bredere stoepen. 
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor 
voetgangers, fietsers en groene logistiek. 
Deze ruimte wordt samen met bewoners 
en ondernemers ingevuld met zitplekken, 
speelplekken en andere programmering 
die het verblijven bevordert. Doorgaand 
verkeer wordt zoveel mogelijk aan het 
begin van de straat eruit gefilterd. Deze 
ideeën worden de komende periode verder 
uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid.

Planning

Voortraject (april-mei) - locaties voor Happy 
Street.

Co-creatie (juni-aug) - sessies 13/6 & 18/8, 
uitwerking ideeën in creatief concept.

Co-productie (aug-sep) - vertalen creatief 
concept in fysieke ingrepen en programma 
op straat.

Programma (okt) - > Interventie ingang 
Wijkpark met kinderen > Coffee to Go 
IJssalon > Opening Lichtbos + interventies 
> Beschilderen parklets met buurt > 
Mobiliteitsweekend > Catwalkshow.

Monitoring (okt-nov) - enquêtes, interviews 
en observaties.

Evaluatie (nov-dec) - formuleren lessen 
experimenten voor toekomstige plannen 
en werkwijze, sessies bewoners en 

ondernemers.

Cool-Zuid

Het DNA van het gebied rondom de 
Schiedamse Vest in Cool-Zuid

Het gebied rondom de Schiedamse Vest 
in Cool-Zuid verbindt het Baankwartier 
met de achterliggende woonwijk tot 
het museumpark. Het gebied wordt 
omschreven als “een woongebied in 
de luwte”. Het contrast is groot met de 
drukte van de Witte de Withstraat, de 
Schiedamsedijk en de Westzeedijk. Het 
gebied is geliefd voor de “ontspanning, 
vertraging en beleving” die de bewoners 
er vinden en wordt gebruikt om te “zitten, 
relaxen, spelen, werken en ontmoeten”. 
De mensen ergeren zich aan de hardheid 
van de buitenruimte en de eenzijdigheid 
de inrichting waarin alleen ruimte is voor 
balspelen. Ook de auto’s en voornamelijk 
de drukte in de spits door het halen en 
brengen van de kinderen, het parkeren en 
de verrommeling van de publieke ruimte 
(slecht onderhoud groen en bestrating). 
De droom en het toekomstbeeld van de 
deelnemers aan de creatieve sessie en 
geïnterviewde bestaat uit: 1) meer ruimte 
voor diversiteit (in spel, inrichting, functies 
en leeftijden doelgroep); 2) verbindingen 
(binnen de buurt, tussen de omliggende 
buurten en tussen de verschillende 
bewonersgroepen); en 3) groen (zachtheid, 
kwaliteit en beter onderhoud).

Doel 

Het hart van Cool-Zuid teruggeven aan de 
bewoners en gebruikers door een gedeelte 
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van de Schiedamse Vest tijdelijk af te 
sluiten. 

Creatieve sessie 

Gekoppeld aan het stadslab Cool-Zuid zijn 
er twee sessies geweest met betrokken 
bewoners en ondernemers en andere 
sleutelfiguren. Er is veel enthousiasme 
en draagvlak rondom een ander gebruik 
van de Schiedamse Vest ter hoogte van ‘t 
Landje en een betere koppeling tussen de 
Witte de Withstraat en de rest van de buurt 
met ‘t Landje als hart van de buurt. De 
uitkomst van de creatieve sessies is samen 
te vatten in een aantal onderdelen:

• Een gedeeltelijke afsluiting van 
de Schiedamse Vest (mogelijk 
voorafgegaan en gevolgd door een 
periode ‘auto te gast’) om ander 
gebruik van het plein en het omliggend 
gebied mogelijk te maken. Hieraan 
zijn een aantal lange termijn wensen 
gekoppeld zoals het terugbrengen 
van historische elementen (de Singel 
en het tuingevoel), het doortrekken 
van de groene overkapping en het 
vormgeven van nieuwe langzaam 
verkeersverbindingen met de 
omliggende wijken. 

• Veel van de deelnemers hebben 
voorstellen gedaan voor de 
programmering en inrichting van het 
gebied wat aan het Happy Streets 
experiment gekoppeld zou kunnen 
worden zoals het plaatsen van werk 
en zitgelegenheden op verschillende 
plekken (al dan niet met wifi), het 

organiseren van activiteiten (o.a. het 
grootste twisterspel van Europa) en het 
organiseren van een openluchtdienst 
voor verschillende religies. 

Concept: Boomgaard in de stad - een nieuw 
hart met groene mobiliteit. 

Er zijn verschillende type bewoners in 
Cool-Zuid, elk met een andere kijk op het 
thema mobiliteit. Over een ding is men het 
eens: met het oog op de toekomstplannen 
voor het gebied zal het mobiliteitssysteem 
(verder) onder druk komen te staan. 
Met name de Schiedamse Vest is daarin 
belangrijk, die nu als sluiproute fungeert 
en Het Land in twee ‘Landjes’ opdeelt. 
Het buurtplein t’ Landje wordt samen 
met de buurt geprogrammeerd, met een 
focus op groen en spel. De stadstuinen 
en boomgaarden die er vroeger te vinden 
waren zijn niet alleen de geschiedenis, 
maar ook de toekomst. Op ‘t Landje 
ontstaat een plek voor onder andere 
stadslandbouw. Aan het einde van 
de periode wordt geoogst en wordt 
gezamenlijk een maaltijd midden op de 
afgesloten Schiedamse Vest genuttigd. 
(Een andere mogelijkheid is het creëren 
van een ‘drive in’ waar alleen voetgangers 
en fietsers doorheen kunnen voor een 
gezonde maaltijd). Het stimuleren van de 
gemeenschapszin is essentieel om ook 
mobiliteit een gespreksthema te maken. 

De Schiedamse Vest wordt tijdens het 
experiment gedurende 3 maanden een 
‘auto te gast’-straat, waar bewoners en 
gasten welkom zijn, maar doorgaand 
verkeer niet meer. Door middel van een 
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aantal interventies wordt het profiel 
versmald en het uiterlijk veranderd 
waardoor het verkeer vertraagt. Hier 
wordt ook de opgave om een aantal 
parkeerplaatsen anders in te richten aan 
gekoppeld. Tijdens een aantal events 
(uitwerking volgt in de co-creatie) zal een 
gedeelte van de straat een dag(deel) geheel 
worden afgesloten.

Planning

Voortraject (april-mei) - locaties voor Happy 
Street.

Co-creatie (juni-aug) - sessies 21 juni & 23 
augustus, uitwerking ideeën in creatief 
concept.

Co-productie (okt-dec ) - vertalen creatief 
concept in fysieke ingrepen en programma 
op straat.

Programma (nov-dec) - > Opening Paviljoen 
’t Landje > Fietsfeest > Happy Streets 
Documentaire avond > Wandelroute Cool-
Zuid > Wijsje > Awesome Foundation Pitch 
Night > Lichtjesfeest.

Monitoring (nov-dec) - enquêtes, interviews 
en observaties.

Evaluatie (dec-jan) - formuleren lessen 
experimenten voor toekomstige plannen 
en werkwijze, sessies bewoners en 
ondernemers.

Hoogkwartier

Doel

Hoogkwartier als proeftuin ‘stad van de 
toekomst’ met ruimte voor ontmoeting op 
straat en stimuleren van deelmobiliteit. 

Vooronderzoek

In het Hoogkwartier heeft geen co-creatie 
sessie plaatsgevonden, maar hier heeft 
Marco Stout - voorzitter van de vereniging 
Hoogkwartier - in opdracht van Bureau 
Binnenstad een vooronderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van een Happy 
Streets Experiment in het gebied. Hij 
heeft met 23 betrokken ondernemers 
en bewoners uit de buurt gesproken. De 
uitkomst is samen te vatten in een aantal 
onderdelen: 

• Hoogkwartier is een relatief 
jonge buurt met veel 
eenpersoonshuishoudens en 
heeft veel potentie voor autodelen 
en andere invullingen van de 
deeleconomie. 

• Experiment met de parklets 
en fietsvlonders rondom het 
Industriegebouw is een lopend 
experiment dat kan worden 
gepositioneerd vanuit de Happy 
Streets aanpak. 

• Tijdelijke inrichting van het 
expeditiehof van het Industriegebouw 
is recent opgeleverd. Er wordt 
vervolg gegeven aan de aanpak 
van de expeditiehoven met o.a. 
het Bredestraathof. Ook deze 
experimenten passen binnen de 
Happy Streets aanpak en zullen onder 
deze noemer worden gepositioneerd. 
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• Ideeën voor Urban Trail, sport 
activiteiten, bijvoorbeeld gekoppeld 
aan ander gebruik van de 
expeditiehoven. Sport ondernemers 
kunnen tijdens Happy Streets podium 
krijgen voor hun activiteiten. Dit wordt 
gecoördineerd door de sportregisseur 
van de gemeente. 

Concept 

Sharing is caring: ruimte voor ontmoeting 
door deelmobiliteit. We creëren een 
‘mobility challenge’ waarbij we een aantal 
bewoners uitdagen om hun auto in de 
parkeergarage te zetten en de door 
ons geregelde elektrische deelauto’s en 
-fietsen te gebruiken. Daarbij worden de 
Verkeersonderneming en verschillende 
autodeelorganisaties betrokken. Er is 
een basis concept dat met de buurt 
vanaf 15 september in co-creatie verder 
wordt uitgewerkt. Dit eerste idee is om 
deelnemers van de challenge volledig 
te ontzorgen, door de kosten van de 
parkeergarage, wegenbelasting en 
verzekering op ons te nemen. Deelnemers 
worden ambassadeurs van deelmobiliteit. 
We ‘kopen’ met elke deelnemer steeds 
11.52m2 per parkeervak voor slechts 
ongeveer €175 per maand. Deze nieuwe 
ruimte gaan we herprogrammeren en 
krijgt een bestemming waar de hele 
buurt wat aan heeft. We denken aan een 
grote interventie ter hoogte van het - in 
2019 te herontwikkelen - park aan het 
Achterklooster. De parkeerruimte kan zo 
onderdeel worden van het nieuwe park. 
Wanneer buurtbewoners begrijpen dat 

delen tot meer ruimte voor ontmoeting 
en geluk zorgt, ontstaat meer draagvlak 
voor deelmobiliteit. Het zou mogelijk 
kunnen zijn om een groot deel van de wijk 
af te sluiten en een plek te maken voor 
deeleconomie in bredere zin, zoals het 
delen van gereedschap, huizen, etc. 

Uit de voorverkenning bleek dat er potentie 
is maar dat het draagvlak vraagt om verder 
‘activeren’. Daarom stellen we twee fases 
voor, waarvan fase 1 (zie hieronder) een 
‘light’ uitvoering van ‘Happy Streets’ is in het 
weekend van 15 september 2017 tijdens 
de Europese Mobiliteitsweek. Voor fase 
2 wordt een plan van aanpak ontwikkeld 
door Happy Streets i.s.m. de afdeling 
verkeer & vervoer van de gemeente en 
Marco Stout. 

Planning

Voortraject (april-mei) - locaties voor Happy 
Street.

Co-creatie (sep) - > Happy Streets 
LIGHT evenement tijdens Park(ing) 
Day > koppeling lopende initiatieven 
(expeditiehoven, sport, mobility challenge) 
> concept meeting Marco Stout > aftrap 
Happy Streets proces co-creatie sessie voor 
vervolg Mobility Challenge 

Plan van aanpak (okt - dec) - Voorbereiding 
fase 2.
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4 .  P L A N  V A N  A A N P A K 
H A P P Y  S T R E E T S 
E X P E R I M E N T E N  2 0 1 7 

4.1 Planning

De uitvoering van de experimenten 
starten in de derde week van 
september. Gekoppeld aan de Europese 
mobiliteitsweek, het EPA congres Parking in 
the City Lounge en het jaarlijkse PARK(ing) 
Day op de derde vrijdag van september. 
Niet alle experimenten zullen tegelijkertijd 
plaatsvinden, hier wordt een stapsgewijze 
aanpak voor geïntroduceerd. 

4.2 Rollen en 
taakverdeling 

Happy Streets 2017 is een samenwerking 
tussen de gemeente Rotterdam, DRIFT, 
Street Makers en Street Events. In de 
uitvoering is een gezamenlijk kernteam 
opgezet, met vertegenwoordigers van 
de 4 partijen, die samen de overall 
coördinatie op zich nemen, de voortgang 
bijhouden en het creatieve concept 
bewaken. Daarnaast wordt per gebied 
een coördinerend gebiedsduo gevormd 
waarin een vertegenwoordiger vanuit 
de gemeente wordt gekoppeld aan één 
vertegenwoordiger vanuit de andere 
partners. Zij coördineren de voorbereiding 
en uitvoering in het gebied. Per gebied zal 
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de verdeling van inzet tussen de gemeente 
en de andere partners verschillen. In het 
Hoogkwartier lopen al meerdere projecten 
die aan elkaar gekoppeld worden en vanuit 
Happy Streets worden gecommuniceerd. 
Hier zal een kleinere productietaak liggen 
dan bij West-Kruiskade en Cool-Zuid.

De concrete uitvoering van de 
interventies en het programma wordt 
door ‘het productieteam’ voorbereid. Het 
productieteam bestaat uit Street Events en 
voert taken uit zoals het organiseren van 
activiteiten en het creëren van de tactische 
interventies, zoals parklets.

Om tot uitvoering te komen wordt op basis 
van het plan van aanpak een bredere co-
creatie sessie per gebied georganiseerd 
in de vervolgfase om zo ook het lokale 
draagvlak voor de experimenten te 
vergroten. De actoranalyse van het 
voortraject wordt gebruikt om een bredere 
groep uit te nodigen om de verschillende 
deelactiviteiten verder uit te werken en 
voor elk onderdeel een lokale trekker te 
vinden. Lokale betrokkenheid is cruciaal in 

het co-creatieproces dat is gestart. Voor de 
uitvoering zal op verschillende manieren 
worden samengewerkt met de gebruikers 
van de gebieden. Met de Happy Streets 
ingrepen creëren we als het ware een 
canvas waar bewoners en ondernemers op 
aan kunnen sluiten om ook mee te doen in 
de uitvoering en daar hun eigen invulling 
aan te geven. Ook zullen zij betrokken 
worden bij het ‘samen maken’: tijdelijke 
constructies timmeren, tapen, schilderen, 
planten, etc. 

De globale rolverdeling tussen de 
projectpartners is als volgt:

• Gemeente Rotterdam: Interne 
afstemming en faciliteren 
totstandkoming

• Street Makers: Creatieve concept & 
technische uitwerking; PR

• Street Events: Overall coördinatie 
productie

• DRIFT: Stakeholder betrokkenheid, 
begeleiding co-creatie en systemisch 
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leren van de experimenten

4.3 Monitoring

Hoofdvraag: “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?”

In aanvulling op deze hoofdvraag zijn twee 
subvragen toegevoegd. Subvragen (voor-, 
tijdens-, en na het experiment):

1. Hoe veranderen de 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)?

2. Hoe verandert de uitstraling en 
functionaliteit van het gebied?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden 
worden de volgende methoden ingezet: 

• observeren;

• interviews en straatgesprekken;

• enquête bewoners, ondernemers, 
bezoekers. 

De precieze aanpak wordt door DRIFT 
in samenwerking met de onderstaande 
partners verder uitgewerkt.

• Veldacademie: enquêtes op straat 
met passanten > gericht op gebruik en 
beleving openbare ruimte;

• Erasmus Centre for Urban, Port 

and Transportation economics 
(UPT): enquête en interviews met 
ondernemers en bezoekers gericht op 
relatie vervoerswijze en bestedingen; 
perceptie ondernemers belang 
parkeren en vergelijking met realiteit, 
belang parkeren voor bezoekers WKK;

• DRIFT: verandering in denken, doen 
en organiseren (over openbare ruimte 
en werkwijze) gericht op co-creatie 
processen met de buurt en gemeente 
en interne doorwerking binnen de 
gemeente;

• Overig: o.a. observaties van 
trambestuurders RET, data gemeente, 
participatory monitoring.

Daarbij zien we in de monitoring een 
rol voor de mensen uit het gebied zelf 
weggelegd. Bijvoorbeeld monitoring door 
foto’s op social media met #happystreets 
(verzameling van beelden van gebruik van 
specifieke onderdelen) en het betrekken 
van buurtjongeren voor tellingen en 
observaties. 

4.4 Happy Streets als 
katalysator voor meerdere 
transitieprogramma’s 

De Happy Streets experimenten zijn het 
ultieme voorbeeld van de Next City manier 
van werken in Rotterdam, een nieuwe 
manier van stadsontwikkeling waarbij korte 
termijn pilots zijn gekoppeld aan de lange 
termijn visies voor de stad. Happy Streets 
geeft als experiment uitvoering aan de 
Binnenstad als City Lounge en het Stedelijk 
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Verkeersplan. De concepten zijn getoetst 
op de 5 ambities waar de experimenten 
aan moeten voldoen. Daarbij is niet alleen 
het direct zichtbare resultaat op straat van 
belang, maar juist ook de procesmatige 
doelstellingen zoals de doorwerking van 
de experimenten in andere dossiers en de 
mate waarin het experiment een grotere 
beweging verder in gang kan zetten/
versnellen. Hier wordt ook aandacht aan 
besteed in discussies binnen de gemeente. 
In onderstaand schema is een aantal van 
deze ambities opgenomen:

Tijdens het verloop van Happy Streets 2017 
zal aansluiting gezocht worden bij andere 
programma’s waar de experimenten 
lessen voor kunnen genereren of overlap 
mee hebben zoals: Resilience Strategie, 
het gezondheids- en sportbeleid. 
Gedurende het traject zullen we deze 
relaties verder uitdiepen en koppelingen 
uitwerken en in concrete projecten en/
of acties doorvertalen. Onderdeel van 
Happy Streets 2017 is tevens een interne 
reflectiesessie met beleidsmedewerkers 
van de strategische tot uitvoerende lagen 
vanuit mobiliteit, Bureau Binnenstad en 

Stadsonwikkeling om te reflecteren op de 
implicaties voor de werkwijze, organisatie 
en cultuur van de gemeente. 

4.5 Meer informatie over 
het vervolg

Tijdens de uitvoering van de experimenten 
zal in de gebieden samengewerkt 
worden met bewoners en ondernemers 
op verschillende manieren. Via de 
website, facebook, instagram en 
twitter zullen foto’s en programma 
gedeeld worden. Ook zal aansluiting 
gezocht worden bij evenementen 
zoals het Stadsmakerscongres en het 
Binnenstadscongres. 

De resultaten van de monitoring 
en evaluatie van de experimenten 
zal gepubliceerd worden in vervolg 
documenten:

• West-Kruiskade [link]

• Cool-Zuid [link]

• Hoogkwartier [link]
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