
Beweging in de 
Sluisbuurt



Wie ben ik?

• Studio Kluit

• Sinds 1 oktober associate bij 
Goudappel

• Voorzitter Rover

• Lid Eerste Kamer voor 
GroenLinks

• Oud-directeur Fietsersbond

• Sinds 2001 werkend aan 
duurzame en gezonde 
mobiliteit



Werken 
vanuit brede 
welvaart?

“ Brede Welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu 
en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van 
latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld.” 



Hoe wordt 
mobiliteit een 
kracht achter 
maatschappelijke 
opgaven? 



Permanent schuivende panelen in 
mobiliteit

Mondiaal

• Klimaatcrisis 
• Biodiversiteitscrisis
• Technologische

ontwikkeling
• Groeiende steden

Lokaal

• Leefbaarheid/doorstroming
• Klimaatvriendelijke steden 

(energiegebruik maar ook 
hittestress en biodiversiteit)

• Gezondheid
• Economische ongelijkheid 



Sluisbuurt: 
ambitieus 
én 
spannend 

• Healthy Urban living
• Intensief bouwen 
• Lage parkeernorm (0,3) en Hubs
• Veel fiets en lopen 
• Active travel (Lopen, fietsen en OV) is 1 

systeem

maar
• minder verbindingen met het 

ommeland dan gepland
• Intensief bouwen kan 

‘straatvriendelijker’
• verticale beweging is ook reistijd
• Voor welke inkomens is de wijk? 
• Hoe is de wijk over 25 jaar bereikbaar 

en bewoonbaar? 



Belangrijk in 
goed
Fiets/OV 
systeem

Fiets/lopen
• aantrekkelijkheid, 

• comfort, 
• directheid, 

• samenhang en 
• veiligheid & gezondheid

OV

- Betaalbaarheid
- Beschikbaarheid

- Toegankelijkheid
- Snelheid



..directheid?



Denkstof 1:

Betaalbaarheid en
beschikbaarheid









De last die (deel-)auto  heet 



Prijsbeleid als sociaal economische ongelijkmaker

Bron: IKOB, Hans Voerknecht



Denkstof 2:

Bewegen en
verblijven



VB 1: Is er aandacht impact op sociaal gedrag?



..Is dit een realistisch straatbeeld?..



..Nieuwe breuklijnen op straat..



Denkstof 3:

Forever young?



..In ieder geval niet in NL..



..Amsterdam is wel anders maar niet uniek..



Ruimte voor (‘free 
range’) kinderen?



Wijk van de toekomst? 



Denkstof 4:

Social leven op 
niveau?



Op welk niveau komt het sociale leven tot bloei?



Hier? 



Op hoogte?



Of wellicht hier?



Denkstof 5:

De derde dimensie
in reistijd



Wet van 
behoud 

van reistijd
(Brever)



..
reistijd van 
deur naar

deur?



Patchwork

• Visie op beweging, straat en gebouw

• Binnen en buitenleven in 1 concept

• Active travel centraal

• Spannend groen in de gevel (aantrekkelijk)

• Veel leven dicht op elkaar (sport, café, huis, tuin
etc)

• Maar wel wat zorgen of mensen op de fiets en
lopen hun ‘daily urban’ leven kunnen vervullen



Dank!


