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In de ser ie Deelmobiliteit van 0 tot nu

schetsen we de ontw ikkeling van

deelmobiliteit in Neder land met collega’s,

partners en opdrachtgevers. We

belichten onze init iat ieven, opdrachten

en ervar ingen en werken zo met u toe

naar onze v is ie op de samenhang tussen

deelmobiliteit en binnenstedelijke

(gebieds)ontw ikkelingen.

We blijven in Amsterdam, maar

verplaatsen ons naar Haven-Stad.

Een gebied van 650 hectaren aan de

noordwestkant van de stad en op dit

moment de grootste binnenstedelijke

gebiedsontwikkeling van Nederland.

Het gebied wordt getransformeerd

van havengebied met industrie, naar

een hoogstedelijk woon-werkgebied.

Micha Sijtsma, mobiliteitsexpert bij

APPM, is in opdracht van de

gemeente Amsterdam als

mobiliteitsmanager verantwoordelijk

voor de totstandkoming van de

Mobilteitsstrategie en uitwerking

daarvan. Micha neemt ons mee in de

uitdagende opgave voor Haven-Stad.

Een enorme opgave

Haven-Stad l igt voor het grootste deel

binnen de R ing A10. Het gebied is nu in

gebru ik als haven en bedr i jfsterrein,

maar wordt de komende 35 jaar

http://www.appm.nl/appmer/sijtsma
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getransformeerd naar een hoogstedelijk

gebied met een mix van wonen en

werken. In Haven-Stad wordt gebouwd

in hoge dichtheid om te kunnen voldoen

aan de Amsterdamse

woningbouwopgave, een verdere groei

van het aantal arbeidsp laatsen én om

ervoor te zorgen dat het landschap

bu iten de stad groen kan blijven. In de

einds ituat ie wonen er ca. 140.000

mensen in Haven-Stad (40.000 – 70.000

woningen). Dat z i jn bijna 20.000 mensen

per v ierkante kilometer (ofwel 200 per

hectare). Daarnaast z i jn er 45.000 –

58.000 arbeidsp laatsen in deze nieuwe

stadsw i jk. Dat is een ongekend hoge

dichtheid voor Neder land. D it heeft

natuur l i jk consequent ies voor de

mobiliteit.  

Mobiliteitsoplossingen

voor Haven-Stad

Samen met Wouter van Iperen (adv iseur

Mobiliteit APPM) en een team van de

gemeente, werk ik aan diverse

mobiliteitsop loss ingen voor Haven-Stad.

Veel van deze op loss ingen komen terug

in de Mobiliteitsstrategie. Daarnaast

werken we aan een Mobiliteitsp lan

Zu idflank voor de eerste deelgebieden

met concrete maatregelen voor de

komende 10 jaar. Aandachtspunten

daarbij z i jn dat het gebied gaat

verkleuren van werken naar werken én

wonen, dat gedurende de transformat ie

er nog steeds havenact iv iteiten en

andere bedr i jv igheid in het gebied z i jn
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en dat er op meerdere p lekken tegelijk

gebouwd gaat worden. H ierbij moeten

we telkens rekening houden met de

nieuwe bewoners en dat we voor hen

een prett ige en verkeers luwe

woonomgev ing realiseren.

‘Het idee van de ’15 minuten Stad’
van Parijs sluit haarfijn aan bij onze
plannen voor Haven-Stad’.

Door relat ief korte afstanden tussen

woningen, w inkels, scholen,

kinderdagverblijven en werkgelegenheid

dragen we bij aan de kwaliteit van leven

en maken we lopen en fietsen goed

mogelijk. De ’15 minuten Stad’, het idee

dat de burgemeester van Par i js onlangs

lanceerde, s lu it haarfijn aan bij onze

p lannen voor Haven-Stad. F ietsers en

voetgangers kr i jgen in Haven-Stad heel

veel ru imte, door bijvoorbeeld extra

brede fiets- en voetpaden. Om ook

andere type fietsen en voertu igen zoals

speed-pedelecs, bakfietsen en LEV’s

(L ight E lectr ic Vehicles) een p lek te

kunnen geven, zorgen we voor brede

fietspaden van ca. 5,5 meter breed. Zo

borgen we ook de verkeersveiligheid.

Vanwege de hoge dichtheid hanteren we

 een parkeernorm van 0,2 per woning.

Dat is erg laag en daarmee l igt autobez it

en -gebru ik in Haven-Stad lager dan in

andere w i jken van de stad. Haven-Stad

lijkt daarmee eerder op het centrum van

Amsterdam dan op IJburg of Osdorp.

Straatparkeren is in Haven-Stad vr i jwel

niet aan de orde. Het parkeren van
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auto’s, en op diverse p lekken ook het

stallen van fietsen, moet inpandig

worden opgelost. Zo worden veel straten

in Haven-Stad straks het domein van het

langzame verkeer en de speldende

kinderen. Een auto bez itten in Haven-

Stad is niet per se nodig als er

voldoende alternat ieven in de buurt z i jn.

Ik ben er van overtu igd dat mensen het

gemis van een eigen auto pr ima kunnen

accepteren, mits ze er wel eent je kunnen

gebru iken als ze deze nodig hebben.

Deelauto’s in mobiliteitshubs aan de rand

van de w i jk z i jn hiervoor een op loss ing.

‘Ik ben nog een beetje sceptisch als
het gaat om deelmobiliteit’

Deelmobiliteit

Eer l i jk gezegd ben ik nog een beet je

scept isch als het gaat om deelmobiliteit.

In Neder land praten we al meer dan 10

jaar over de waarde van deelmobiliteit,

maar het komt nog maar mondjesmaat

van de grond. Het beste voorbeeld voor

de lastmile is wat mij betreft de OV-fiets

van NS. Maar deelmobiliteit moet z ich

echt nog bew i jzen. Ik z ie in Haven-Stad

wel degelijk kansen voor deelfietsen,

deelscooters en deelauto’s. Daarom

maken we ook werk van een netwerk van

mobiliteitshubs: OV-hubs, mu lt imodale

hubs, w i jkhubs en buurthubs. Met de

mu lt imodale hubs kunnen we ook

autoverkeer bij de A10 afvangen en daar

vandaan kun je dan met een deelfiets,

deelscooter of de tram naar je

bestemming in Haven-Stad. In de
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w i jkhubs kunnen ook ‘specials’ worden

aangeboden zoals deelbakfietsen

waarmee je bijvoorbeeld een kast je op

kunt halen bij de IKEA. Tegelijk

verwachten we dat ook de bewoners van

Haven-Stad nog steeds zelf 1 of 2

fietsen bez itten. En kanttekening bij

deelauto’s is dat als iedereen straks

massaal een deelauto pakt voor korte

r it jes in en vanu it Haven-Stad, het

netwerk vast komt te staan en we geen

recht doen aan onze doelstellingen.

Kortom: we moeten heel s l im omgaan

met de locat ies en precieze invu l l ing van

de mobiliteitshubs.

Knopen doorhakken

Dat vraagt ook dat we ser ieus nadenken

over een eigen rol van de gemeente bij

deze hubs zodat je zelf aan de knoppen

kunt draaien en goed kunt blijven

aans lu iten bij de behoefte van de

gebru ikers. Ook v ind ik dat we op een

bepaald moment echt knopen door

moeten hakken over dit governance-

vraagstuk. Ga je als gemeente zelf

mobiliteitshubs bouwen en exp loiteren of

laat je dit over aan de markt? Dat is een

cruciale vraag. D it vraagt om een v is ie

op het langdur ig funct ioneren van een

gebied en zelfs van de gehele stad,

zodat je dit aan de voorkant goed kunt

inr ichten. Door de gefaseerde bouw in

Haven-Stad kunnen we volop

exper imenteren en leren. Zo kunnen we

in de eerste deelgebieden van Haven-

Stad deelmobiliteit u itproberen en leren
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van de eerste gebru ikers en hun

reisbehoeftes. Deze kennis kunnen we in

een volgende fase van de transformat ie

benutten. Zo kunnen we nog betere

keuzes maken over locat ie, omvang en

invu l l ing van de mobiliteitshubs met

deelmobiliteit.

Volgende week verp laatsen we ons van

020 naar 010, waar collega Marcel

Touset werkt aan de  inr icht ing van het

(deel)mobiliteitssysteem voor de

ontw ikkeling van Merwe4Havens.

023  -  562

16  30
in fo@appm .nl

©  A P P M  2019  

A l gemene  voo rwaa rden  

by  Offff

https://twitter.com/appmnl
https://www.instagram.com/appmnl/
https://www.linkedin.com/company/appm
tel:+31235621630
mailto:info@appm.nl
https://assets.website-files.com/5bd6c7165d02ac3a1604bf29/5c18b05b60ec1a6ad0f90038_Algemene-Voorwaarden.pdf
https://www.offff.studio/

