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P2 en P4 Jaarbeurs
6500 p

Rabobank hoofdkantoor 
onder het neiuwe deel 620 p 
onder het oudere deel ?

P bij ParkPlaza hotel
aantal p?

Hojel complex
aantal p?

Kruisstraat
aantal p?

Springweg
409 p

La Vie
325 p

Paardenveld
384 p

Kop van Lombok
aantal p?

P5 Vredenburg
319 p

P6 Rijnkade
379 p

P1 Moreelsepark
359 p

P3 Radboud
451 p

P4 Stationsstraat
391 p

P2 Godebald
334 p

Blok A Croeselaan
+/- 300 p

Blok B Croeselaan
+/- 600 p

Vaartsche Rijn
+/- 200 p

exclusief parkeren

vrij toegankelijk

oppervlakte cirkel = 
aantal P x 25m2

Acceptabele loopafstanden 
voor winkelen en ontspannen  
300 meter (CROW)

oa SNS bank, Raad voor Rechtsbijstand
624 p

Kaart in wording

P Westflank Noord
670p

P bij NU hotel
aantal p?

Onder Jaarbeursplein
760 p

Megabioscoop 
495 tijdelijk op P3

Knoop kazerne
460 p

Bereik parkeergarage



Profiel verdeling en verblijfskwaliteit van de voetganger, fietser en auto

autoverkeerfiets fietsvoet- 
ganger

voet- 
ganger



auto- 
verkeerfiets voetgangerfietsvoetganger

Profiel verdeling en verblijfskwaliteit van de voetganger, fietser en auto



1980 2012 2018

Stad moet meer verblijfswaarde krijgen



De rol van de auto neemt sterk af

Veranderende ruimtegebruik in steden



Parkeerplaatsen worden activiteitspleinen   



Bedrijven markt 
Greenwheels, Car2go  

Peer-to-peer markt 
Snappcar, Wego en MyWheels 

P P P P P P

Deeleconomie

Jongeren zijn steeds minder 
geïnteresseerd in auto’s 



P
 

P
 

P
 

Wegbrengen P
 

P
 

P
 

Wachten 
opladen of 
leveren

P
 

P
 

P
 

Ophalen

Zelfrijdende auto
Parkeren is verleden tijd. 

 



Veranderende ruimtegebruik in steden

• De stad wordt meer een woongebied. 

• Sterke toename stadsrecreatie; terrassen, hippe koffietentjes, 
festivals en loungen in de stad. 



Veranderende ruimtegebruik in steden; Stadsparken 

19e eeuwse stadsparken                              zijn in conflict met Stadsparken

De nieuwe generatie stadsbewoners is 
op zoek naar ontmoeting en beleving. 

Parken vooral bedoeld om de 
stedelijke drukte te kunnen ontwijken.



Stadsparken 

Eigenschappen: 

• Belangrijke verkeers- en fietsroutes lopen door deze parken; zien en 
gezien worden. 

• Zijn door veranderend gebruik in feite stedelijke ruimtes geworden, 
opgenomen in het netwerk van de stad.  

• Niet de hoeveelheid groen is maatgevend voor gebruik, maar het 
programmeren van de ruimte.

Vincent Kompier  en Daniel Casas Valle

Veranderende ruimtegebruik in steden



 Aanjagers voor veranderde ruimtegebruik

Katalysator



Food Truck Festivals 
vliegen uit de grond

Katalysator



Katalysator

Woodstock 69 Bloemendaal



Katalysator

Het begon met een 
klein steigertje…?



Katalysator

Het begon met een 
klein steigertje…?



Katalysator

We was een steigertje 
in Amsterdam



Katalysator

Soia 
Utrecht



• Sterke toename stadsrecreatie; terrassen, hippe koffietentjes, festivals en wonen in de stad. 

Veranderende ruimtegebruik in steden

• Stedelijke ruimtes opgenomen in het netwerk van de stad.  
• Niet de hoeveelheid groen is maatgevend voor gebruik, maar het programmeren van de 

ruimte.

Stadsparken 

Katalysator
• Wat zou een katalysator voor het Westplein kunnen zijn? 
• Wat zijn de unieke eigenschappen (ingrediënten)? 
• Wat ontbreek er nog met het oog op de veranderende stad?     
• ……….?

……? 
……?


