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Dank aan alle respondenten (bewoners, winkeliers, instellingen en ambtenaren) uit de 
gebieden West-Kruiskade en Cool-Zuid die hebben meegewerkt aan de uitvoering van Happy 
Streets en die ons te woord hebben gestaan in het kader van de evaluatie.

Het Dutch Research Institute for Sustainability Transitions (DRIFT) is een toonaangevend 
onderzoeksinstituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van duurzaam-
heidstransities. DRIFT staat (inter)nationaal bekend om haar unieke focus op transitieman-
agement, een aanpak waarbij wetenschappelijke inzichten over transities door middel van 
toegepast actie-onderzoek worden vertaald in praktische handvatten en sturingsinstrument-
en.

Dit is de samenvatting van het Evaluatie rapport, de uitgebreide versie kunt u vinden via: 
https://drift.eur.nl/nl/cases/happy-streets-mobiliteit-als-katalysator-voor-een-duurzaam-rot-
terdam/ of http://happystreets.nl/rapporten/
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S A M E N V A T T I N G 

De stad wordt steeds drukker en de eisen 
die we aan de stad stellen veranderen. 
Daarom is de gemeente Rotterdam in 2015 
gestart om samen met vooruitstrevende 
Rotterdammers na te denken over de stad 
van de toekomst en de rol van mobiliteit 
daar in. Om de transitie richting duurzame 
mobiliteit te versnellen is er ruimte ge-
maakt voor experimenten. In 2017 hebben 
er onder de naam Happy Streets twee 
experimenten plaats gevonden: in oktober 
aan de West-Kruiskade en in november 
tot december in Cool-Zuid. Tijdens Happy 
Streets 2017 zijn er op de West-Kruiskade 
een maand lang 9 parkeerplaatsen tijdelijk 
opgeheven en ingevuld als terras of stad-
slounge versierd met plantenbakken, is er 
een suggestieve fietsstrook door middel 
van gele stippen op de weg aangelegd en 
zijn er verschillende activiteiten georgani-
seerd om mobiliteit onder de aandacht te 
brengen en bewoners en ondernemers te 
betrekken bij hun leefomgeving. In Cool-
Zuid zijn er 10 parkeerplaatsen getrans-
formeerd tot een groen pocket park met 
zitgelegenheden, een paviljoen op het 
plein, een suggestieve fietsstrook, bloem-
bakken om fout parkeren tegen te gaan en 
de omgeving te vergroenen en een aantal 
programmatische activiteiten om ontmo-
eting te stimuleren. Het doel van Happy 
Streets is om de nieuwe werkelijkheid van 
morgen, vandaag al te ervaren en te leren 
wat wel/niet werkt om die andere realiteit 
te bereiken. De centrale vraag die daarbij 
gesteld is: 

“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?”

Deze vraag is beantwoord door in te 
zoomen op 5 transitie ambities: mobiliser-
end, grensverleggend, iconisch, katalyser-
end en resultaat gericht. Deze ambities 
zijn een indicatie voor hoe verschillende 
actoren betrokken zijn in het proces en 
zich daar eigenaar over voelen, in hoev-
erre mensen anders over mobiliteit gaan 
denken, of het project qua vormgeving de 
aandacht trekt, andere werkwijzen voort-
komen uit het experiment en wat meetba-
re resultaten zijn. 

Met deze evaluatie zijn lessen opgehaald 
over de twee transities waar dit experiment 
betrekking op heeft: 

• anders denken over mobiliteit en de 
openbare ruimte.

• andere manieren van samen stad 
maken.

INZICHTEN UIT HAPPY STREETS 
WEST-KRUISKADE

Het concept van Happy Streets West-
Kruiskade was ‘Het creëren van de 
stadsstraat van de toekomst. Een straat die 
niet afhankelijk 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’. Hierin 
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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 IJssa-
lon, het verbeteren van de toegankelijkheid 
en de connectie van het Wijkpark Oude 
Westen met de straat, bezoekers stimuler-
en gebruik te maken van de Kruispleinga-
rage in combinatie met het anders inricht-
en van parkeerplaatsen en het vormgeven 
van een ‘begin’ en ‘eind’ van de straat.

Het tijdelijk opheffen en anders invullen 
van de 9 parkeerplaatsen (zoals fietsvlond-
er en groene stadslounge), de suggestieve 
fietsstrook en de verschillende activiteiten 
leidden tot gesprekken met ondernemers 
en bewoners over verschillende percepties 
op de straat in de huidige en toekomstige 
situatie, gewenste toekomstbeelden en wat 
er nodig is om die te realiseren. De sug-
gestieve fietsstrook heeft het meeste effect 
gehad op het gedrag van de gebruikers 
van de West-Kruiskade. Uit observaties 
van winkeliers, passanten en trambestu-
urders blijkt dat automobilisten door de 
fietsstrook meer rekening hielden met 
fietsers en er meer ruimte voor de fietser 
was. De fietsvriendelijkheid van de straat 
is hierdoor gestegen. Ondanks dat de geb-
ruiksvriendelijkheid voor fietsers is toege-
nomen, vindt nog steeds een meerderheid 
van de ondervraagden de West-Kruiskade 
niet gebruiksvriendelijk voor fietsers. Door 
het testen van de suggestieve fietsstrook 
geven alle betrokkenen (bewoners, pas-
santen, ondernemers en gemeente) aan 
dat er behoefte is om hier een permanen-

tere invulling aan te geven. 

Het tijdelijk anders invullen van de par-
keerplaatsen (met uitzondering van de 
fietsvlonders) heeft bij enkele winkeliers tot 
weerstand geleid. De meerderheid van de 
winkeliers heeft de overtuiging dat auto-
mobilisten hun belangrijkste doelgroep is 
en dat parkeergelegenheid voor de deur 
daarvoor noodzakelijk is. Door de interven-
ties van Happy Streets is deze overtuiging 
bij sommige winkeliers sterker geworden 
en geven ze aan dat voor de toekomst 
van mobiliteit op de West-Kruiskade meer 
aandacht nodig is voor parkeergelegen-
heid. Uit economisch onderzoek onder 
winkelend publiek blijkt echter dat de 
werkelijkheid niet strookt met de percep-
tie die winkeliers hebben: automobilisten 
vormen het kleinste percentage bezoekers 
van de West-Kruiskade met slechts 10% 
(UPT 2017, p. 15) en parkeergelegenheid is 
nauwelijks een reden voor bezoekers om 
naar de West-Kruiskade te komen (UPT 
2017, p. 15). Bovendien zijn voetgangers 
en reizigers met openbaar vervoer samen 
verantwoordelijk voor 80% van de weke-
lijkse bestedingen tegenover slechts 8% 
van automobilisten (UPT 2017, p. 18). De 
evaluatie van Happy Streets was een goede 
aanleiding om met winkeliers in gesprek te 
gaan over deze inzichten en welke rol een 
andere invulling van mobiliteit kan spelen 
in de economische vitaliteit van de straat. 
Naar aanleiding van Happy Streets hebben 
winkeliers aangegeven dat ze graag willen 
dat er een echt fietspad komt en dat ze 
zich willen inzetten voor het opvrolijken en 
vergroenen van de straat. 
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Het vergroten van de verblijfsruimte op de 
West-Kruiskade door de toevoeging van 
terrassen en lounges op de parklets en het 
realiseren van het bos op het Tiendplein 
hebben weinig effect gehad op een ander 
gebruik van de openbare ruimte. Door het 
seizoen waarin Happy Streets plaatsvond, 
is er weinig gebruik gemaakt van deze 
interventies. De invulling van de parklets is 
in co-creatie vormgegeven door bezoekers 
tijdens Parking Day te laten stemmen over 
de interventies. Hieruit is meegenomen om 
de parklets dezelfde invulling te geven (met 
groen en zitruimte). Tijdens de evaluatie 
gaven winkeliers en bewoners aan dat de 
interventies beter hadden kunnen aansluit-
en bij de belevingswereld van de bezoekers 
en winkeliers aan de West-Kruiskade als er 
meer tijd was geweest voor de co-creatie. 
Uit de evaluatie is gebleken dat, naast de 
co-creatie van het creatief concept en de 
co-productie van de interventies met een 
selecte groep winkeliers en bewoners, het 
belangrijk is om alle direct betrokkenen te 
betrekken, zoals een winkelier waar een 
parklet voor de deur geplaatst wordt. Ook 
is vanuit de ondernemers meer flexibiliteit 
gewenst wat betreft de interventies, wat 
op de ene plek in de straat werkt hoeft 
op een andere plek in de straat niet te 
werken. In de gevallen waar met winkeliers 
is samengewerkt over de invulling van de 
parklet, werd de interventie meer ge-
waardeerd en leek de interventie beter aan 
te sluiten bij de beleving van de straat dan 
op de plekken waar dat niet het geval was. 

Als onderdeel van een grotere mobilite-
itstransitie die in Rotterdam gaande is, 

benadrukt Happy Streets de complexiteit 
van ‘samen stad maken’ waarin verschillen-
de betrokkenen niet alleen verschillende 
ideeën hebben over de toekomst, maar 
ook verschillende werkwijzen. Met de 
ambitie om Happy Streets in co-creatie met 
verschillende betrokkenen vorm te geven, 
kwam het proces onder tijdsdruk te staan. 
Om co-creatie mogelijk te maken is veel 
tijd nodig voor het betrekken van geïnter-
esseerden, het opbouwen van vertrouwen 
en de mogelijkheid te geven om mee te 
werken aan het ontwerp. Ook de commu-
nicatie over het evenement en de co-cre-
atie was lastig omdat de programmering 
van het experiment niet vast stond omdat 
die juist bepaald werd door de bewoners 
en ondernemers naar aanleiding van de 
co-creatie. Dit heeft geresulteerd in een 
intensief traject waar veel geleerd is over 
samenwerking intern binnen de gemeente 
en extern met de stad. 

Hoewel voor sommigen het tijdelijk ophef-
fen van de parkeerplaatsen al heel extreem 
en onwenselijk was, mag het volgens 
anderen de volgende keer nog radicaler 
door de straat voor een bepaalde tijd 
volledig autovrij te maken. Deelnemers van 
de reflectiesessie zien de tijdelijkheid van 
interventies als legitimatie om radicale(re) 
ideeën te testen en daarvan te leren voor 
toekomstig beleid. Zo staat de herinricht-
ing van de West-Kruiskade gepland voor 
2021 en blijkt uit Happy Streets dat meer 
ruimte voor de fiets wenselijk is. Samen 
met het economische onderzoek waaruit 
blijkt dat vooral winkelend publiek dat met 
openbaar vervoer, de fiets of lopend komt 
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gunstig is voor winkeliers, biedt Happy 
Streets een ander perspectief op de relatie 
tussen mobiliteit en economische vitaliteit 
van de winkelstraat. Hiermee heeft Happy 
Streets mobiliteit op de agenda gezet bij 
winkeliers en omwonenden van de West-
Kruiskade die voor het experiment hier 
niet expliciet mee bezig waren. Nu is het 
zaak om daar een vervolg aan te geven. 
Het Happy Streets experiment uit 2017 (en 
mogelijk een vervolg hierop in 2018) biedt 
een mooi platform om co-creatie tussen 
verschillende actoren verder te stimuler-
en en een nieuwe realiteit voor mobiliteit 
samen vorm te geven en te realiseren. Bij 
een vervolg is het aan te bevelen meer 
rekening te houden met de verschillende 
werkwijzen zowel intern bij de gemeente 
als extern in de stad. Het betrekken van 
geïnteresseerde door een experiment te 
starten blijkt effectiever dan betrokkenen 
uit te nodigen voor co-creatie zonder 
dat vooraf zichtbaar is wat er met Happy 
Streets bedoeld wordt. Voor de eerste 
keer is het daarom wenselijk om klein te 
beginnen om te laten zien wat er onder 
Happy Streets verstaan wordt. Een andere 
mogelijkheid is gefaseerd participatie op te 
bouwen zodat men kan zien wat met Hap-
py Streets bedoeld wordt. Hierin is duideli-
jke en tijdige communicatie belangrijk. Zo 
is er tussen het vaststellen van de uitein-
delijke interventie tijd nodig om bewoners 
en winkeliers op de hoogte te stellen van 
de interventies. Nu in de West-Kruiskade 
het eerste experiment heeft plaatsgevon-
den, zal het betrekken van bewoners en 
ondernemers makkelijker op gang komen. 
Dit is een kans om de opgestarte dialoog 

over de toekomst van mobiliteit in Rotter-
dam, en in dit geval een stadstraat zoals de 
West-Kruiskade, voort te zetten en samen 
met bewoners en ondernemers samen 
te werken aan vervolg experimenten en 
interventies.

INZICHTEN UIT HAPPY STREETS 
COOL-ZUID

Het Happy Streets experiment dat in 
november en december 2017 in Cool-Zuid 
rondom de Schiedamse Vest heeft plaats-
gevonden had als concept ‘Boomgaard in 
de stad: een nieuw hart met groene mobi-
liteit en gemeenschapszin’ met als priorite-
iten een ander gebruik van de Schiedamse 
Vest ter hoogte van het Landje, ander 
gebruik van het plein, het verbinden van 
het groen, en een betere koppeling tussen 
de Witte de Withstraat en de rest van de 
buurt, het toevoegen van zit- en werkgele-
genheden en het organiseren van buurt-
activiteiten. Dit heeft geleid tot het trans-
formeren van 10 parkeerplaatsen in een 
groen pocket park met zitgelegenheden, 
een paviljoen op het plein, een suggestieve 
fietsstrook, bloembakken om fout parkeren 
tegen te gaan en de omgeving te ver-
groenen en een aantal programmatische 
activiteiten om ontmoeting te stimuleren. 

In het gebied rondom de Schiedamse Vest 
bevinden zich verschillende functies waar-
door de gebruikers van de straat erg divers 
zijn. Sommigen komen van buiten het geb-
ied voor het Oogziekenhuis of basisschool 
’t Landje terwijl bewoners uit de buurt 
voorbij lopen, fietsen of gebruik maken van 
het plein met ruimte voor sport- en spel. 
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De verschillende gebruikers hebben ver-
schillende behoeften als het om de functie 
en vormgeving van de straat gaat waar-
door het effect van de interventies zeer 
divers is. De suggestieve fietsstrook levert 
geen meetbare verbetering voor de straat 
en respondenten laten zich zowel positief 
als negatief uit over deze interventie. De 
gebruiksvriendelijkheid is zowel door auto-
mobilisten als fietsers slechter beoordeeld 
tijdens het experiment als ervoor. Tijdens 
de evaluatiesessie gaf een aanwezige aan 
dat twee richtingsverkeer met de suggesti-
eve fietsstrook aan beide kanten van de 
straat niet meer mogelijk was en dit voor 
verwarring bij verschillende weggebruikers 
zorgde. Het Paviljoen met koffiebar op het 
plein is door veel bezoekers gewaardeerd. 
Met name ouders van kinderen zijn blij dat 
ze rondom de school en het plein koffie 
kunnen drinken en een plek hebben van 
waaruit ze de spelende kinderen in de 
gaten kunnen houden. Het Paviljoen beant-
woordt de behoefte voor een ontmoeting-
splek in de wijk voor buurtbewoners. Wel 
is geconstateerd dat het Paviljoen wellicht 
niet op de juiste plek op het plein stond (te 
dicht bij woonhuizen) en er wellicht geen 
horeca voorziening in hoeft te zitten (een 
aantal respondenten heeft de zorg dat 
horeca voor overlast kan zorgen en het 
moet een voorziening voor de buurt zijn, 
meer als een buurthuis). De ideeën die 
tijdens Happy Streets Cool-Zuid zijn getest 
zullen verder opgepakt worden door het 
Stadslab Cool-Zuid.

Het Stadslab Cool-Zuid is al langer actief 
in de buurt en is een initiatief uit de buurt 

om gezamenlijk na te denken over de 
toekomst van het gebied. De aansluiting 
met Happy Streets was waardevol omdat 
met experimenten de lange termijn ideeën 
te testen in een tijdelijke setting. Door de 
samenwerking met het Stadslab kreeg 
Happy Streets in relatief korte tijd een 
goed beeld van wat er speelt in Cool-Zuid 
en bouwde een belangrijk netwerk op. Het 
Stadslab vond het een gemiste kans dat 
mobiliteitsgerelateerde interventies op 
de achtergrond zijn geraakt en daardoor 
weinig nieuwe informatie is verkregen over 
welke ingrepen in de toekomst kansrijk 
zijn. 

Zowel uit de voorfase, het Stadslab en de 
resultaten uit de enquête van de veldacad-
emie (Veldacademie 2018) blijkt dat de 
verkeerssituatie aan de Schiedamse Vest 
een actueel en urgent onderwerp is. Door 
de verschillende functies en verschillende 
gebruikers van de straat bestaan er ver-
schillende behoeften en perspectieven op 
het gebruik en de beleving van de straat. 
Dit maakt het lastig om een ‘one solution 
fits all’ interventie te bedenken die de 
wensen van elke weggebruiker dient en zijn 
toegestaan binnen de regelgeving.  

Mobiliteitsgerelateerde interventies zijn 
minder radicaal uitgevoerd dan in eerste 
instantie de bedoeling was. Het idee om 
de Schiedamse Vest autoluw te maken was 
moeilijk te realiseren in verband met de 
noodzakelijke bereikbaarheid en veiligheid 
voor het Oogziekenhuis en de eisen van 
de Brandweer. Vanuit Happy Streets zijn 
ideeën als een Kiss&Ride voor schoolgaand 
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verkeer (om het verkeersprobleem rondom 
de basisschool aan te pakken) en plaatseli-
jke wegversmallingen (om de snelheid van 
autoverkeer te verminderen) niet door het 
beoordelingsproces van de gemeente ge-
komen. Redenen hiervoor waren bestaand 
beleid waar niet van is afgeweken en een 
specifiek beeld over de vormgeving van 
straten in de binnenstad. 

Betrokken ambtenaren hebben tijdens de 
reflectie aangegeven dat radicalere exper-
imenten wenselijk zijn om meer te kunnen 
leren over het effect van interventies op 
mobiliteitsgedrag en in te zetten zijn als 
instrument in de voorbereiding van een 
herinrichting. In de huidige samenwerking 
tussen Happy Streets en verschillende 
afdelingen binnen de gemeente is ruimte 
voor verbetering. Enkele ideeën die naar 
voren kwamen zijn dat ambtenaren eerder 
betrokken kunnen worden bij het beden-
ken van oplossingen, hen mee te laten 
werken aan het ontwerp en het oprichten 
van een integraal uitvoeringsteam waar 
vertegenwoordigers van verschillende 
afdelingen samenwerken.

Met het aangrijpen van de urgentie ron-
dom een binnenstad waar meer mensen 
komen te wonen, de bestaande parkeer-
druk en de wens om meer mogelijkheden 
voor ontmoeting te creëren in Cool-Zuid 
was Happy Streets een welkom experiment 
dat veel potentie heeft voor een vervolg. 
Zeker in combinatie met het Stadslab dat 
al bezig is om vanuit de buurt zelf toekom-
stplannen te maken en specifieke onder-
werpen te prioriteren. De commitment 

die Happy Streets toont door mobiliteit te 
agenderen in co-creatie met de stad (be-
woners, ondernemers, instellingen en de 
gemeente) wordt gewaardeerd. De vraag 
die in Cool-Zuid meermaals naar boven is 
gekomen, is hoe bewoners nu zelf invloed 
kunnen uitoefenen/betrokken kunnen zijn 
bij de beleidsvorming van de gemeente. Dit 
vraagt om een procesontwerp waarin ook 
na-zorg is opgenomen. 

H A P P Y  S T R E E T S  2 0 1 7 : 
L E S S O N S  L E A R N E D

WAT LEERT HAPPY 
STREETS ONS OVER DE 
MOBILITEITSTRANSITIE?

• Een experiment is effectief om de dis-
cussie over de toekomst van mobiliteit 
met een breder publiek te voeren en 
zet daarmee aan tot ‘anders denken’ 
over mobiliteit. Zo reflecteerde een 
bewoner op wonen in de binnenstad 
met een auto in eigendom en (de groe-
iende on)mogelijkheid om de auto in 
de binnenstad te parkeren.

• Experimenteren werkt agenderend 
en mobiliserend. Onderwerpen waar 
bewoners of winkeliers voorheen niet 
mee bezig waren, zoals voor winkeliers 
het vergroenen van hun winkelstraat, 
komen onder hun aandacht door het 
uitvoeren van Happy Streets en leiden 
mogelijk tot vervolgacties door hen 
zelf.

• Het uitvoeren van een eerste exper-
iment vergroot de ruimte om met 
radicalere interventies te experimen-

D E  T O E K O M S T  V A N  R O T T E R D A M  L I G T  O P  S T R A A T

 9



teren, mits goed onderbouwd. De 
relatieve onbekendheid van een Happy 
Streets experiment, zowel onder 
bewoners als ambtenaren, vergrootte 
de drempel om bij te dragen en mee 
te gaan in onbekende interventies. Nu 
er bestaande beelden (zoals foto’s) 
zijn is het makkelijker om over Happy 
Streets te communiceren. De ervaring 
die is opgedaan geeft inzicht in de 
(on)mogelijkheden voor een volgend 
experiment en heeft bij sommige 
betrokkenen geleid tot het idee dat 
er radicalere ingrepen getest kunnen 
worden bij een vervolg.

• Een eenmalig experiment zet in ve-
randering in denken in gang. Om die 
verandering in denken door te zetten 
richting een daadwerkelijke transitie 
is een vervolg of een zekere vorm van 
continuïteit nodig. Een experiment 
creëert een zeker momentum door 
aandacht op een onderwerp te vesti-
gen. Als er geen vervolg plaatsvindt, 
zakt de aandacht mogelijkerwijs weer 
weg. 

WAT LEERT HAPPY STREETS ONS 
OVER NIEUWE MANIEREN VAN 
STADMAKEN?

• Een transitie experiment legt verschil-
lende perspectieven bloot. Samen 
stad maken is een complex proces 
waarin verschillende perspectieven 
botsen. Weerstand en confrontatie zijn 
onderdeel van dit proces. Waardering 
van de interventies hangt grotend-
eels samen met het type gebruiker 

van de straat. Aan de West-Kruiskade 
gingen de discussies vaak over een 
hierarchie van weggebruikers (fietsers, 
voetgangers, automobilisten en de 
tram). De verschillende weggebruikers 
hebben uiteenlopende ideeën over het 
toekomstbeeld voor de straat: van au-
tostraat zoals het is tot autovrije winkel 
en ontmoetingsstraat. 

• Het werken met experimenten vraagt 
om andere manier van positioneren: 
door tactical urbanism kunnen we 
leren voor hoe we de stad ‘samen kun-
nen maken’, wat wel en niet werkt in 
dialoog met de stad. Experimenteren 
biedt de mogelijkheid om te leren hoe 
horizontale samenwerking, met de ge-
meente als partner, werkt. Met name 
voor ambtenaren is dit een spannend 
proces waarin ze de grenzen van (on)
mogelijkheden van alle creatieve 
ideeen uit een co-creatie proces intern 
bij collega ambtenaren moeten verken-
nen. De ervaringen uit Happy Streets 
2017 (zoals de timing wanneer je colle-
ga ambtenaren betrekt in het ontwerp-
proces van interventies) vormen een 
basis om op verder te bouwen.

• Experimenteren vraagt om integraal 
en gebiedsgericht samenwerken waar 
de gemeentelijke organisatie op het 
gebied van de combinatie fysieke 
ruimte en verkeer nog niet op ingericht 
was. De ervaring uit Happy Streets 
2017 heeft geleid tot ideeën voor inte-
grale werkteams, de vorm van betrok-
kenheid van ambtenaren (onderdeel 
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van de oplossing en het ontwerp) en 
experimenten als instrument in het 
reguliere werk (dus niet er boven op 
of extra, maar onderdeel van). Ook 
leidt het tot ideeën voor uitzondering 
of aanpassingen van Rotterdamse Stijl 
voor experimenten. 

• De verschillende stadsmakers die 
in Happy Streets samenwerken (de 
ambtenaren, cultureel ondernemers, 
bewoners, etc.) werken met verschil-
lende snelheden. Daarnaast kost 
samenwerking en co-creatie (de juiste 
mensen vinden, het opbouwen van 
een netwerken en het ontwikkelen van 
wederzijds vertrouwen) veel tijd, re-
serveer de tijd en capaciteit hier voor. 

• Het doen van een experiment werkt 
activerend/mobiliserend: bewoners 
of winkeliers raken betrokken omdat 
de interventies plaatsvinden in hun 
directe (leef)omgeving. Aangezien 
een experiment een ontwikkeling in 
denken en doen in gang zet, is het een 
effectief instrument om betrokkenheid 
voor een vervolg te genereren. Kleine 
ingrepen en ingrepen van korte duur 
kunnen opbouwen naar een langere 
termijn experiment dat breder gedra-
gen is. Zo kan participatie beginnen 
met een kleine en selectieve groep 
betrokkenen, en kan juist door ‘zien is 
geloven’ bredere participatie later op 
gang komen. Organiseer die verbred-
ing en reserveer tijd voor de co-creatie 
die later op gang komt.

• Om inzichten op te doen over ‘anders 

denken en doen’ is een kwalitatieve 
evaluatie waardevol. Een kwantitatieve 
evaluatie kan waardevolle inzichten 
opleveren over de ‘fysieke’ resultaten 
die een experiment opleveren, zoals 
luchtkwaliteit, autosnelheden etc. Het 
is aan te bevelen deze aspecten in 
een vervolg experiment te meten. Een 
kwalitatieve evaluatie is een inherent 
onderdeel van de monitoring van 
experimenten om gezamenlijk te leren 
(zowel voor de vraagsteller als respon-
dent 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 geb-
ruik van de openbare ruimte en mobiliteit?” 
was te breed en bleek lastig te beantwoor-
den 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 mobi-
liteit hierin
- testen van verschillende beleidsop-
ties
- agenderen van duurzame mobiliteit 
(lange termijn)”
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