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Innovatieve 

mobiliteitsconcepten in 

Sloterdijk 1 Zuid

1.

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding van

de opdracht. Ook lichten we toe hoe we van een

MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) tot een

ontwikkelprotocol zijn gekomen.
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Toelichting ontwikkeling Haven-Stad

Sloterdijk 1 Zuid is één van de 12 deelgebieden die Havenstad telt en

staat in de planning om op relatief korte termijn te worden ontwikkeld.

De ambitie voor Sloterdijk 1 Zuid (en Havenstad) is om een

aantrekkelijke gemixte woon-werkwijk te creëren met hoge kwaliteit

van de openbare ruimte. Onderdeel daarvan is om mobiliteit op een

duurzame manier op te lossen.

In de Investeringsnota en het Mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en

Sloterdijk II (vastgesteld door de Raad) zijn de ambities en doelen

geconcretiseerd. Er worden taken van ontwikkelaars en gemeente

geconcretiseerd waarmee de doelstellingen behaald kunnen worden. In

Sloterdijk 1 Zuid worden de plots blok 1N (Media College/Wonam) en

blok 2N (Turbinestraat, Pionier) als eerste tot ontwikkeling gebracht.

Aanleiding opdracht

Begin 2021 heeft Rebel een QuickScan uitgevoerd naar mobiliteitshubs

in Sloterdijk 1 Zuid. We concludeerden dat het programmabureau

Sloterdijk I Zuid een goede koers heeft uitgezet om ‘mobiliteit op te

lossen op blokniveau’ en dat de Investeringsnota over elementen

beschikt om ontwikkelaars te sturen. Om verdere ambities waar te

maken bleek het zinvol om deze elementen meer concreet uit te

werken in een Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) voor Sloterdijk 1

Zuid. We namen daarbij de Investeringsnota en andere vastgestelde

beleidskaders als vertrekpunt.

Er liggen hoge ambities voor verdichting en duurzame mobiliteit in Haven-
Stad en Sloterdijk 1 Zuid
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Aanknopingspunten Mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II ten 

aanzien van mobiliteit

In het Mobiliteitsplan Haven-stad Zuid en Sloterdijk II, bij college van B&W 

vastgesteld in juni 2021 worden de brede mobiliteitsmaatregelen voor Haven-

Stad geschetst. De opgaves uit het mobiliteitsplan dienen ervoor de gewenste 

verblijfskwaliteit te realiseren. De ambitie is om het aandeel auto in de modal-

split terug te dringen richting 15%. Het wordt als haalbaar verondersteld met 

een breed maatregelenpakket:

• Een aantrekkelijke vrije loopruimte van 3.6 meter wordt het uitgangspunt in 

Haven-Stad. 

• Diverse fietsroutes worden opgewaardeerd of ontwikkeld om het gebied 

uitstekend per fiets bereikbaar te maken

• Er wordt onderzocht of tram 5 kan worden doorgetrokken van de Van 

Hallstraat naar de Minervahaven, op lange termijn nog verder. 

• En wordt een netwerk van hubs ontworpen waarmee deelmobiliteit wordt 

gestimuleerd, in Sloterdijk 1 Zuid worden twee wijkhubs en buurthubs 

voorzien, zie het bedieningsgebied van de wijkhubs in het plaatje rechts. 

• Het gebied wordt autoluw door onder andere de Sloterdijkerweg te 

knippen, de Transformatorweg af te waarderen en straatparkeren te 

minimaliseren.

• Logistieke bewegingen worden uit de haarvaten van het gebied geweerd 

door pakketbezorging in hubs en expeditie ruimten. 

Brede mobiliteitsopgaven en oplossingen worden beschreven in het 
mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II

Hubstrategie Mobiliteitsplan. Positionering Wijkhubs (rechtsboven)

Bron: Mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II Amsterdam
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Aanknopingspunten Investeringsnota ten aanzien van mobiliteit

Er is een Investeringsnota door de raad vastgesteld. Daaruit zijn een aantal ambities te herleiden, waar 

soms wordt verwezen naar achterliggende beleid (nota’s parkeren, bouwbesluit). In aanvulling op 

maatregelen uit het Mobiliteitsplan wordt voor Sloterdijk 1 Zuid geconcretiseerd in de Investeringsnota:

• Het gebied wordt autoluw.

• Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit boven autoverkeer (modal split hoogwaardig openbaar 

vervoer 30%, fiets 30%, voetganger 25% en auto 15%). 

• Er wordt ruim voorzien in openbaar toegankelijk inpandig fietsparkeren, en er worden 

scooterparkeernormen gesteld die tevens inpandig gerealiseerd dienen te worden. 

• Openbaar vervoer wordt opgelost door bussen (frequentieverhoging) en op termijn met de metro 

(doortrekken ringlijn) tussen Sloterdijk en A’dam Centraal

• Er wordt ingezet op een verschuiving van individuele parkeerplaatsen naar ruimte voor slimme 

vervoersconcepten zoals autodelen, MaaS en collectieve deelconcepten voor zowel (elektrische) auto’s 

als fietsen

• Parkeerfaciliteiten worden toekomstbestendig gerealiseerd met voldoende laadinfrastructuur en 

deelconcepten. 

• Autoparkeernormen zijn laag (0,2 per woning en 0,1 voor bezoekers woningen) en auto parkeren vindt 

niet op straat, maar inpandig plaats. De parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk

• Ruimte voor logistiek verkeer wordt binnen het blok opgelost. 

Wat betekent dit?

De formulering in de Investeringsnota laadt zich samenvatten tot ‘alles binnen plot’ en ‘zo veel mogelijk 

inpandig’. Dit heeft strenge consequentie voor het ruimtegebruik:

• Geen parkeren in de openbare ruimte (ook niet deelvervoer, fietsen en scooters)

• Geen draaicirkels, geen laden en lossen, geen kiss+ride in de openbare ruimte.

De vragen die hieruit voort vloeien zijn onder andere: zijn deze ambities ruimtelijk inpasbaar? Gaat het de 

ontwikkelaars lukken om deze ambities te waarborgen? Hoe monitort de gemeente?

Specifieke ambities voor Sloterdijk 1 Zuid zijn verankerd in de 
Investeringsnota en achterliggend beleid
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Het Mobiliteitsprogramma van Eisen

Wat is een mobiliteitsprogramma van Eisen?

In 2018 heeft Rebel voor MRA/VRA de Leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility opgesteld. Achterliggend besef was dat mobiliteitsoplossingen (en 

dan liefst slimme en schone mobiliteitsoplossingen) niet meer een afgeleide, maar randvoorwaardelijk, zijn voor gebiedsontwikkeling. Zeker bij 

(binnen)stedelijke verdichting. Daar waar het vaak al druk is, wordt het nog drukker. De Leidraad heeft als doel de juiste randvoorwaarden te creëren voor 

het succesvol realiseren van slimme en schone mobiliteitsoplossingen. En deze randvoorwaarden moeten dan eerder in het planvormingsproces van 

gebiedsontwikkeling worden ingebracht. Sterker nog, deze randvoorwaarden kunnen zelfs het planvormingsproces beïnvloeden. Hiervoor is in de Leidraad 

aansluiting gezocht bij de terminologie en besluitvormingsmomenten van het ruimtelijk planproces. Zo is naast het bekende begrip (stedenbouwkundig) 

Programma van Eisen het begrip Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) door ons geïntroduceerd. 

Leidraad 2.0 

Inmiddels is de leidraad 2.0 gepresenteerd, waarin het MPvE

gedachtegoed verder is gebracht. Het MPvE is een 

gemeentelijk product waarin in de gemeente de eisen, 

wensen en randvoorwaarden met betrekking tot mobiliteit 

benoemt . Zo concreet mogelijk, zodat er duidelijkheid 

ontstaat richting de ontwikkelaar. De ontwikkelaar werkt de 

elementen uit het MPvE vervolgens verder in een ontwerp 

van het mobiliteitsconcept (concretiseert). De gemeente 

toetst de mobiliteits-concepten alvorens ze worden 

vastgelegd. 

In de figuur rechts is het proces weergegeven. 

Bron: Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

(Metropoolregio Amsterdam)
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De constateringen gedurende het traject

Gedurende het traject van deze studie hebben we een aantal zaken 

geconstateerd: 

• De ambitie bij de gemeente ligt hoog, omdat Sloterdijk1 Zuid een 

belangrijke try-out is voor Haven-Stad en daarmee in zekere zin ook 

voor de gehele gemeente Amsterdam een voorbeeld kan vormen 

hoe we mobiliteit duurzaam en toekomstvast ontwerpen. 

• De ambitie in Sloterdijk 1 Zuid is om mobiliteit uit te werken en op 

te lossen op blokniveau. Daarvoor zijn de ontwikkelaars aan de lat, 

de gemeente zorgt voor de transformatie van de openbare ruimte. 

• Er is tal van inspiratie, maar er zijn nog weinig concrete integrale 

voorbeelden beschikbaar. Ontwikkelaars denken nog te veel in 

‘platte parkeergarages’ en minimaliseren het ruimtegebruik en de 

gemeente heeft moeite om ontwikkelaars uit te dagen om tot 

kwalitatief hoogwaardige oplossingen te komen.

Deze constateringen hebben geleid tot een wijziging van de scope van 

deze studie. Wij stellen niet een MPvE maar een MPvE-geïnspireerde  

ontwerpcyclus voor om gezamenlijk in een aantal sprints “blokhubs” 

te ontwerpen (zie plaatje rechts), waarin mobiliteit op blokniveau wordt 

opgelost. In het volgende hoofdstuk lichten we toe wat we onder 

blokhubs verstaan. 

Het MPvE denken in Sloterdijk 1 Zuid heeft geleid tot het tot stand komen 
van een ontwikkelprotocol voor “blokhubs”
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Duurzame mobiliteit in 

blokhubs

2. 

In dit hoofdstuk lichten we toe wat wij verstaan

onder duurzame mobiliteit. Vervolgens beschouwen

we wat het STOMP-ordeningsprincipe in houdt en

hoe we dit gebruiken in het ontwikkelprotocol voor

blokhubs in Sloterdijk1 Zuid.



Ruimtegebruik per modaliteit

(Bron: Agenda Autoluw, gemeente Amsterdam)
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We zetten in op duurzame verplaatsingen. Dat zijn: 

• Verplaatsingen over korte afstanden. Door in te zetten op 

nabijheid, functiemenging en compactheid, hoeven mensen steeds 

minder ver te reizen naar voorzieningen.  

• Gezonde verplaatsingen. Mensen kunnen verplaatsen en bewegen 

combineren, bijvoorbeeld door te lopen of te fietsen. Dit draagt bij 

aan ambities omtrent een gezonde stad. 

• Verplaatsingen voor iedereen (‘inclusieve verplaatsingen’). 

Toegankelijkheid is hierbij van groot belang, in de breedste zin van 

het woord. Het gaat bijvoorbeeld om betaalbaarheid, fysieke 

toegankelijkheid (voor ouderen, mensen met een beperking, maar 

bijvoorbeeld ook voor mensen met een kinderwagen), geografische 

dekking (zowel in dun- als dikkerbevolkte gebieden, en zowel in 

gebieden met een hoog gemiddeld inkomen als gebieden met een 

laag gemiddeld inkomen), duidelijkheid voor mensen die 

laaggeletterd zijn, etc.

• Schone verplaatsingen. We gaan toe naar manieren van 

verplaatsen die steeds minder schadelijke stoffen zoals CO2 en 

fijnstof uitstoten. Tijdens het gebruik, maar ook tijdens het 

productieproces. Het gaat dan om inherent schone verplaatsingen 

zoals lopen en fietsen, maar ook om elektrische auto’s en openbaar 

vervoer. 

• Veilige verplaatsingen. Voertuigen die hard rijden en veel massa 

hebben een creëren een groter risico op ongevallen met letsel of 

zelfs dodelijke afloop. 

• Efficiënte verplaatsingen. Het gaat over drie vormen van 

efficiëntie: 

• Verkeersefficiënte verplaatsingen. Auto’s en vrachtauto’s 

nemen veel plaats in, zeker als ze maar één persoon of een klein 

aantal goederen vervoeren. We streven naar minder ruimtelijke 

impact van rijdende voertuigen. Bijvoorbeeld via het openbaar 

vervoer of deelsystemen.

• Ruimte-efficiënte verplaatsingen. Ook geparkeerde voertuigen 

nemen veel ruimte in. Geparkeerde auto’s, maar in mindere mate 

ook scooters en fietsen. Via deelgebruik zorgen we ervoor dat er 

minder geparkeerde voertuigen nodig zijn om in dezelfde 

hoeveelheid reizigerskilometers te kunnen voorzien.

• Tijd-efficiënte verplaatsingen. Door ervoor te zorgen dat 

reisbewegingen over de dag verspreid zijn, voorkomen we 

piekbelasting. Dat scheelt files – zowel voor auto’s als voor 

fietsen – en een overbelasting van het openbaar vervoer. 

Wat is duurzame mobiliteit? 



STOMP staat voor hoe we verplaatsingen in een gebied onderscheiden:

Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar Vervoer, Mobility as a

Service (MaaS: deelmobiliteit, boeken en afrekenen in een app) en

Privé-auto.

Door functies zoals wonen, werken en recreëren te mengen (in

gebiedsontwikkeling, maar óók in bestaand gebied) ontstaat een

gebied waar mensen naar voorzieningen kunnen lopen (S).

Op wat kortere afstanden hebben lopen en fietsen de voorkeur, omdat

ze schoon en gezond zijn en weinig ruimte vragen.

Voor wat langere afstanden de wijk uit kunnen mensen fietsen en de

openbaar vervoer gebruiken: een schone en ruimte-efficiënte manier

van verplaatsen.

MaaS / deelmobiliteit kan het gebruik van fiets en openbaar vervoer

makkelijker maken en stimuleren.

Ten slotte hebben we de privéauto. Idealiter wordt die vooral gebruikt

voor verplaatsingen waarvoor lopen, fietsen, openbaar vervoer en

deelmobiliteit geen aantrekkelijke optie zijn.

Het STOMP-gedachtegoed als leidend principe voor duurzame mobiliteit
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S
Stappen

T
Trappen

O
OV

M
MaaS

P
Privéauto



Stalling, bevoorrading en afval onderbrengen in  blokhubs
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Als we kijken naar het STOMP-principe in de context van Sloterdijk1

Zuid doen we de volgende constateringen.

Gebied- wijk- en ontsluitende mobiliteitsmaatregelen (stappen,

trappen, OV en Privé auto) worden in het mobiliteitsplan

geconcretiseerd. Zo wordt er een voetgangersnetwerk (S) ontwikkeld

die de verblijfsgebieden met elkaar verbindt, is het gebied uitstekend

met de fiets (T) bereikbaar en wordt een strategie voor de

opwaardering van het OV (O) geformuleerd.

Het gros van de mobiliteit wordt echter opgelost op blokniveau, in

zogenaamde ‘blokhubs’. Hier ligt de nadruk op ruimte binnen het blok

voor het stallen en beleveren van fietsachtigen (elektrische fietsen,

elektrische auto’s, bakfietsen, kratfietsen, scooters etc.) en auto-

achtigen, inclusief deelmobiliteit (M) en logistiek als speciale vormen

van fiets-achtigen en auto-achtigen. Voor zowel de T en de P is er ook

variatie op het gebied van logistiek en afval. Het gaat dan om fiets-

en cargobezorgers, vuilnisophaalservice, bezorgbussen etc. Voor de T

en de P, afval en logistiek gaat het om parkeren, opstelstroken voor

laden en lossen en de verkeersruimte om naar deze plekken te komen.

De vier elementen zijn het vertrekpunt voor het inrichten van

blokhubs. We reflecteren in het volgende hoofdstuk verder op de

mobiliteitsstromen en voertuigtypen.

Hoe bepaalt het STOMP-principe hoe we blokhubs in Sloterdijk 1 Zuid 
moeten vormgeven?

Gebiedsbrede maatregelen en ontsluiting



Ruimtegebruik in blokhubs

3.
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In dit hoofdstuk diepen we uit wat het

ruimtegebruik in blokhubs behelst. Om hier toe te

komen bouwen we de ruimteclaims op vanuit de

mobiliteitsstromen die een gebied ‘genereert’.

Achtereenvolgens lichten we toe:

• Welke mobiliteitsstromen we onderscheiden;

• De verschillende mogelijke voertuigtypen per

mobiliteitsstroom;

• Een verdieping naar logistieke mobiliteitsstromen,

frequentie en voertuigtypen,

• Ruimtelijke aspecten in de blokhubs.
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18 mobiliteitsstromen

Grofweg maken we onderscheid tussen personenvervoer en

goederenstromen. Dit leidt tot 18 mobiliteitsstromen, die

geaccommodeerd worden in hubs in Sloterdijk 1 Zuid.

Bewoners, arbeidsplaatsen (werknemers) en bezoekers vormen

gezamenlijk de stromen met betrekking tot personenvervoer. Logistiek

eb afval bestaat grofweg uit rest. acht, en zeven stromen.

Onderscheid binnen de mobiliteitsstromen

Het ruimtelijk-economisch programma van het specifieke

ontwikkelblok maakt een verdere segmentatie van stromen mogelijk.

Bijvoorbeeld onderscheid in specifieke doelgroepen zoals bewoners

met een handicap, woonsegmenten en type bezoekers voor

verschillende typen voorzieningen (leerlingen, horecabezoekers etc.)

Type functies leggen ook verschillende accenten op de logistiek. Een

grote supermarkt of Retail-keten zal anders bevoorraad worden dan

een blok woningen.

Inzicht in de mobiliteitsstromen die worden geaccommodeerd in een

blokhub is vereist voor de ruimte die gereserveerd moet worden in de

hub.

1. Bron: Logistiek in Beeld Amstel III Amsterdam

2. Bron: Serviceconcept Beurskwartier Utrecht

Wat zijn de mobiliteitsstromen die je in de blokhubs accommodeert?

Personen Goederen

Logistiek1 Afval2

P1: Bewoners B1: Retail (non-food) A1: Restafval

P2: Werknemers B2: Retail (food) A2: Oud karton en 

papier

P3: Bezoekers B3: Horeca en 

Catering

A3: Groente- fruit- en 

tuinafval

B4: Servicelogistiek A4: Plastic en 

drinkkartons

B5: Thuisbezorging 

boodschappen

A5: Glas

B6: Pakketbezorging A6: Textiel

B7: Verhuizingen/

leveringen

A7: Grofvuil

B8: Maaltijdbezorging
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(M) T (M) P

Fiets-achtigen 
niet 

gemotoriseerd

Licht 
motorvoertuig

Auto-achtigen Vrachtauto-achtigen

Personen
(Deel) (e-) fiets,, 

speed-pedelec, 

racefietsen

(Deel) (e-) 

bakfietsen, 

scootmobielen, 

snorfietsen, 

bromfietsen, 

'Canta', 

motorfiets

(Deel) (Bedrijfs)/Eigen (e-) auto

Bevoorrading Fiets, e-bike (e-) Cargobike Eigen (e-) auto (e-) Bestelbus
Lichte (e-) truck 

(3.5 - 7.5 ton)

(e-) Bakwagen 

(7.5 - 18 ton)

(e-) Combinaties 

(> 18 ton)

Afval
(e-) 

Cargoafvalbike
(e-) Afvalbusje

Lichte (e-) 

afvaltruck (3.5 -

7.5 ton)

(e-) Perswagen 

(7.5 - 18 ton)

Differentiatie van voertuigtypen per mobiliteitsstroom

Ruimtelijke claims van verschillende voertuigtypen

De ruimtelijke claim is mede afhankelijk van de

afmetingen van de voertuigtypen die geassocieerd

worden met de mobiliteitsstroom.

Onder de T verstaan we binnen deze studie in de

brede zin fietsachtige mobiliteit en lichte

motorvoertuigen. Dit betekent dat specials zoals

elektrische (deel)bakfietsen ook een plekje moeten

krijgen in de blokhub. Ook onder de P is een variatie

te bekennen. In het bijzonder als het concept wordt

toegepast op bevoorrading en logistiek.

Voorkeur voor duurzame voertuigtypen in de

toekomst

Conform de principes van STOMP en de voornemens

van Amsterdam in beleidsdocumenten als Agenda

Autoluw en Actieplan Schone lucht geven we in de

toekomst voorrang aan schonere, gezondere en

ruimte-efficiëntere vormen van mobiliteit. Ook zijn

sommige vervuilende voertuigen binnenkort niet

meer welkom. Dit betekent dat we zien dat er verdere

diversificatie is van voertuigen en dat delen en

elektrisch vervoer meer de norm wordt. Ook bezorgen

gebeurt vaker met de (bak)fiets en grote

vrachtwagens willen we de wijk zo min mogelijk in. Op

de volgende pagina diepen we logistiek en

voertuigtypen wat verder uit.



16

1. Bron: serviceconcept Beurskwartier Utrecht

2. Bron: Logistiek in Beeld Amstel II

Verschillende logistieke stromen kennen andere karakteristieken. Voor de 15 logistieke stromen diepen we uit voor wat voor functies, hoe vaak en met

welke voertuigen deze goederen doorgaans worden geleverd/opgehaald.

Differentiatie van voertuigtypen per mobiliteitsstroom; verdieping 
logistiek (1/2)

Stroom Functies Frequentie 
levering aan 
locatie*

Mate van 
bundeling van 
leveringen**

Voertuigstromen 
(fiets, LEV, eigen auto, bestelbus, lichte truck, bakwagen, combinatie)

B1 Retail keten (non-food) Detailhandel (Blokker, IKEA, etc.) Vaak Laag x x

B2 Retail food Supermarkten Vaak Niet x x

B3 Horeca en catering Horeca(speciaal)zaken Vaak Deels x x x

B4 Servicelogistiek Woningen, kantoren, voorzieningen Incidenteel Deels x x

B5 Thuisbezorging boodschappen Woningen Regelmatig Laag x x x

B6 Pakketbezorging Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x x x

B7 Verhuizingen, thuislevering meubels etc Woningen Incidenteel Niet x x

B8 Thuisbezorging maaltijden Woningen Regelmatig Laag x

A1 REST Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x x

A2 OPK Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x x

A3 GFT Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x x

A4 PD Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x x

A5 GLAS Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x

A6 TEXTIEL Woningen, kantoren, voorzieningen Regelmatig Hoog x x

A7 GROF Woningen, kantoren, voorzieningen Incidenteel Hoog x

*   vaak (dagelijks of meer), regelmatig (wekelijks), incidenteel (maandelijks of minder)

** niet (eigen keten voor specifieke locatie, zoals supermarkt), laag (potentie bundeling laag), deels (deel van de stroom mogelijk bundeling), hoog (bundeling is 

geïntegreerd in keten)  
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De ruimtelijke consequentie van logistieke

bewegingen wordt nog weleens onderschat.

Het is daarom verstandig om een

inventarisatie van de logistieke stromen in

een gebied te maken.

In het kader van het opstellen van het

mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en

Sloterdijk II is er een inventarisatie gedaan

naar de omvang van logistieke stromen in

Sloterdijk 1 Zuid. Daarbij hebben zij op basis

van het programma een zeer grove

berekening gemaakt. Deze resultaten zijn

weer gegeven in de figuur rechts. Wanneer

er inzicht in het type en aantal voertuigen is,

kunnen er betere oplossingen worden

ontworpen.

Figuur:  Grove indicatie verwachte dagelijkse logistieke stromen op basis van programma in Sloterdijk 1 

Zuid  en huidige (2021) cijfers van logistieke stromen. (Bron: Mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en 

Sloterdijk II Amsterdam)

Differentiatie van voertuigtypen per mobiliteitsstroom; verdieping 
logistiek (2/2)
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Ruimtelijke aspecten in de blokhub

Nadat in kaart gebracht is welke voertuigstromen een gebied genereert,

kan een blokhub opgebouwd worden aan de hand van de stilstaande

mobiliteit, bewegende mobiliteit en overkoepelende infrastructuur

(energie en digitaal) van de blokhub.

Documentatie voor het bepalen van voertuigruimte.

Kennisinstellingen en normen geven de nodige informatie om voor de

voertuigen de benodigde ruimte in te passen. Zo heeft het RDW in de

regeling voertuigen afmetingen en maten van voertuigtypen

gedefinieerd. Ook het CROW heeft in publicatie 279 staan

(‘karakteristieken van voertuigen en mensen’) wat de wettelijke maximale

afmetingen van voertuigen zijn. In het bouwbesluit en achterliggende

NEN-normen zijn maximale hellingen gegeven. Voor wat betreft

draaicirkels is simulatiesoftware beschikbaar (zoals bijvoorbeeld

Autoturn), waarmee de manoeuvreerruimte kan worden bepaald.

Ruimtelijke aspecten in de blokhubs

Stilstaande mobiliteit Bewegende mobiliteit Overkoepelende infrastructuur

Parkeren Laden en lossen Technische ruimten Toegang Verkeersruimte Energie Digitaal

Parkeren T-achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen T-

achtigen

Afvalopslag Entree(s) Draaicirkels P-

achtigen

Laadinfrastructuur 

auto’s 

Connectivity

Parkeren P-achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen P-

achtigen

Loge voor beheerder Lift, trappenhuis Paden Laadinfrastructuur 

andere voertuigen

Dataregistratie 

toegang

Pakketwand Hellingen Koppeling met 

gebouwenergie-

systeem

Slimme toegang



Het ontwikkelprotocol; een 

iteratief proces van een 

ontwerp optimaliseren

4. 
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De vorige hoofdstukken laten zien dat

mobiliteit een flinke ruimtelijke claim

veroorzaakt. Waar voor sommige aspecten

richtlijnen beschikbaar zijn (nota’s parkeren

en bouwbesluit), zijn andere aspecten minder

uitgediept (bijvoorbeeld logistiek, en

deelmobiliteit).

Om de ambities waar te maken hebben wij

een ontwikkelprotocol opgesteld

geïnspireerd door het MPvE-denken. Het

wordt in dit hoofdstuk toegelicht.
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De discussie over ruimtelijke ontwerpopgaves worden beslecht in het 

gesprek over optimalisatie. Welke functies kunnen, gegeven de blok 

specifieke ambities worden geoptimaliseerd.

Op de volgende pagina’s wordt per aspect van het ontwerpproces 

dieper ingegaan over welke stappen moeten worden doorlopen. 

De ontwikkeldynamiek tussen gemeente en ontwikkelaars

In Sloterdijk 1 Zuid zijn ontwikkelaars primair aan de lat om de

mobiliteitshubs op blokniveau te ontwerpen, de blokhubs. In de

Investeringsnota en achterliggend beleid zijn voor enkele aspecten de

richtlijnen en normstellingen gedefinieerd. De gemeente heeft vaak

geen grondpositie, maar heeft tegelijkertijd de plicht om de plannen

te toetsen en blok-overstijgende ambities te borgen. Daarvan is het

waarborgen van een aantrekkelijke openbare ruimte één van de

belangrijkste ambities.

Onderdelen van het ontwikkelprotocol

In het vorige hoofdstuk hebben wij de verschillende ruimteclaims die

vanuit de mobiliteitsbehoefte ontstaan, toegelicht. Er worden in

blokvisies blok-specifieke ambities geschetst, waaronder ambities voor

mobiliteit. Dit leidt tot bepaalde leidmotieven die bepalen welke

kwaliteitsimpulsen in de blokhubs aan mobiliteit wordt gegeven.

Met het ruimtelijk-economische programma en de eisen gedefinieerd

in de blokspecificaties ontstaat daarnaast een kwantitatieve

benadering van de mobiliteitsruimte die geaccommodeerd moet

worden in de blokhub om te voldoen. Daarbij geldt het overall

principe dat mobiliteit wordt opgelost binnen het plot.

Ruimte is schaars. Het adagium ‘alles binnen het blok’ maakt al snel

dat mobiliteit inpandig en ondergronds wordt opgelost. De vragen die

naar voren komen zijn: “past het ” en “is het betaalbaar ”. Het

samenspel tussen de ruimteclaims om aan de amities en aan de eisen

te voldoen brengt een gezamenlijke ruimtelijke ontwerpopgave in

beeld.

Een iteratief proces van het ontwerpen van kwalitatief hoogstaande, 
toekomstbestendige blokhubs

Wat zijn je 

leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp?

Welke ruimte moet 

je reserveren om te 

voldoen?

Het gesprek over 

optimalisatie

Ruimtelijke 
ontwerpopgaves
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Leidmotieven

Aan de hand van een blokvisie bepaal je leidmotieven die gelden voor het blok.

Leidmotieven kunnen ingegeven worden vanuit het ruimtelijk programma van het blok en

de context van de ontwikkeling. Voorbeelden: 'duurzaam en waardevast’, 'in een

oogopslag’, 'xl', 'flex', 'licht lucht ruimte', 'zicht-in-zicht uit’ ‘x factor’, 'lobby-uitstraling’,

’geen monotonie’. Er zijn in de Investeringsnota en het mobiliteitsplan (zie ook pagina 5 en

6) al enige aanknopingspunten voor leidmotieven. Op dit moment wordt door de

gemeente de Hubvisie en een handreiking deelmobilieit voor de stad ontwikkeld. Design-

principes als herkenbaar, aantrekkelijk, voorspelbaar, betrouwbaar en flexibel zijn de

leidmotieven die we uit deze visie kunnen destilleren.

De hub wordt gezien alls ‘nieuwe ontmoetingsplek’, waarbij wordt ingezet op het

toevoegen van extra voorzieningen zoals horeca en maatschappelijke voorzieningen. Extra

maatregelen ter inspiratie zijn ruimte ook extra aandacht voor aandachtsgroepen,

bijvoerbeeld door het faciliteren van sociaal vervoer

Welke kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven? (1/2) at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves

Beeld: Inspiratie Hubs.

Bron: Hubvisie Amsterdam (2021)
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Ruimtelijke kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven

kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven uiten zich in een kwalitatief

hoogstaand ontwerp. Ze kunnen leiden tot een aantal aanvullende

ruimtelijke claims bovenop de basis:

1) Kwalitatieve verbetering voor bepaalde modaliteit (alles

gelijkvloers, ruimere maatvoering, aantrekkelijke positie in hub)

2) Het toevoegen van (niet per se mobiliteits-) voorzieningen (bijv.

werkplek of fietsenmaker)

3) Kwalitatieve verbetering blokhub als geheel (meer ruimte, meer

licht, groen, realisatie op maaiveld)

Welke kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven? (2/2) at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves

1) 2)

3)
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Minimum ruimte voor vijf aspecten

Tegelijkertijd bepalen we de ook de minimale ruimte voor grofweg de 

vier mobiliteitselementen die we onderscheiden in blokhubs om te 

voldoen:

1) Fietsachtige mobiliteit: (deel)fietsen, scooters, Canta’s etc.

2) Autoachtige deelmobiliteit: elektrische (deel)auto’s etc.

3) Logistiek (fietsachtig, autoachtig)

4) Afval

Tot slot, om van de blokhub een integraal geheel te maken onder

scheiden we een vijfde aspect:

5) Overkoepelende elementen voor de hub (denk daarbij aan

entrees, laad- energie en digitale infra, looproutes, liften,

draaicirkels, paden etc.)

Wanneer de normstellingen en eisen vanuit het ‘harde’ beleid van

deze elementen bij elkaar opgeteld worden, kan een minimale

blokhub ontworpen worden die ‘voldoet’. Daarbij geldt het

uitgangspunt dat ‘mobiliteit wordt opgelost binnen het plot. De

elementen uit de tabel rechtsonder (zie ook pagina 16) zijn het leidend

principe voor dit uitgangspunt.

Aanvullende informatie over deze elementen dient in principe voor

handen te zijn in een (mobiliteits-)programma van eisen en verankerd

te zijn in beleid. Zo worden de nota’s fiets/scooter-en autoparkeren en

het bouwbesluit nadrukkelijk benoemd in de Investeringsnota.

Welke ruimte moet je reserveren om te voldoen?

1) 2) 4)3)

 at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves

 tilstaan e  obiliteit  ewe en e  obiliteit  verkoepelen e in rastructuur

 arkeren  a en en lossen  echnische rui ten  oe an  erkeersrui te  ner ie  i itaal

 arkeren   achtigen
(inclusief minder 

mobiel)

 aden en lossen   
achtigen

Afvalopslag  ntree(s) Draaicirkels   
achtigen

 aadinfrastructuur 
auto s 

Connectivit 

 arkeren   achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

 aden en lossen   

achtigen

 oge voor beheerder  ift, trappenhuis  aden  aadinfrastructuur 

andere voertuigen

Dataregistratie 

toegang

 akketwand  ellingen  oppeling met 
gebouwenergie 

s steem

Slimme toegang

5)
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Ruimtelijke ontwerpopgaves

In een eerste fase van het ontwerpproces komen ruimtelijke

ontwerpopgaves naar voren. Dit kan zich alleen al voordoen bij de

inventarisatie voor ‘ruimte om te voldoen’. Bijvoorbeeld draaicirkels

van vrachtwagens die niet passen in het plot. Bij het operationaliseren

van de leidmotieven naar ruimtelijke claims in de blokhubs komen

verdere dilemma’s in beeld.

Oplossingen in gezamenlijke optimalisatie

Gemeente en ontwikkelaar dragen gezamenlijke oplossingen aan:

1) Het verkennen van het vergroten van de functionaliteit van een

blokhub door het toevoegen van functies die de business case

versterken.

2) Waar leidmotieven accenten op bepaalde modaliteiten of extra

voorzieningen kunnen leggen, kan ook de behoefte ontstaan

minder ruimte te schenken aan andere functies.

3) Vanuit een integraal hub-netwerk in Sloterdijk 1 Zuid bezien, valt

efficiëntie te behalen door organisatorische integratie van de

mobiliteitsopgave tussen meerdere blokken (bijvoorbeeld extra

dubbelgebruik etc. ) NB: deze stap is gezien de fasering van de

blokken moeilijker en kan voor de blokken 1N en 2N

momenteel lastig worden bepaald.

Dit leidt tot een geoptimaliseerd ontwerp van de blokhub en dat kan

ook leiden tot een geoptimaliseerd netwerk van blokhubs

Het gesprek over optimalisatie at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves
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Ontwerpend onderzoeken in meerdere cycli

Het ontwerpprotocol functioneert door direct te rekenen en te

tekenen. De normstellingen en beschikbare documentatie over

voertuigafmetingen dienen aan de hand van het ruimtelijk economisch

programma van het blok worden vertaald te worden naar

ruimtebeslag. Tegelijkertijd dient het gesprek over leidmotieven de

accenten op het ontwerp. Waar willen we op inzetten in het blok?

Waar creëren we kwaliteit? De ruimtelijke ontwerpopgaves die

ontstaan worden gelijk gevoerd vanuit de ambities. Het kan best zijn

dat de cyclus na het gesprek over optimalisatie nog eens moeten

doorlopen. En misschien wel een derde keer. Het idee is wel dat door

deze cyclus de dilemma’s afnemen.

Zoeken naar gezamenlijke kansen

Bij het voorlopen van de ontwerpcyclus is het zaak om gezamenlijk op

zoek te gaan naar een geoptimaliseerd ontwerp. Zo kunnen er kansen

ontstaan: bijvoorbeeld als er diensten worden aangeboden in de hub,

waardoor de ruimte daarvoor in de blokhub exploitabel wordt.

Een iteratief proces van onderzoekend ontwerpen

 at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves

 at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves

 at zijn je 
leidmotieven: welke 

kwaliteitsimpulsen in 

het ontwerp 

 elke ruimte moet 
je reserveren om te 

voldoen 

 et gesprek over 
optimalisatie

 uimtelijke 
ontwerpopgaves



Het ontwikkelprotocol; beleid 

en inspiratie voor protocol

5. 
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De vorige hoofdstukken laten zien dat mobiliteit

een flinke ruimtelijke claim veroorzaakt. Waar voor

sommige aspecten richtlijnen beschikbaar zijn

(nota’s parkeren en bouwbesluit), zijn andere

aspecten minder uitgediept (bijvoorbeeld logistiek,

en deelmobiliteit).

In dit hoofdstuk presenteren we de na te streven

kwaliteit van de onderdelen van mobiliteitshubs en

noemen we de zaken waar aan moet worden

voldoen.



1) Fietsachtige mobiliteit
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Stilstaande mobiliteit Bewegende mobiliteit Overkoepelende infrastructuur

Parkeren
Laden en 
lossen

Technische 
ruimten Toegang

Verkeersruimt
e Energie Digitaal

Parkeren T-

achtigen

(inclusief 

minder mobiel)

Laden en lossen 

T-achtigen

Afvalopslag Entree(s) Draaicirkels P-

achtigen

Laadinfrastruc-

tuur auto’s 

Connectivity

Parkeren P-

achtigen

(inclusief 

minder mobiel)

Laden en lossen 

P-achtigen

Loge voor 

beheerder

Lift, trappenhuis Paden Laadinfrastruc-

tuur andere 

voertuigen

Dataregistratie 

toegang

Pakketwand Hellingen Koppeling met 

gebouwenergie

-systeem

Slimme 

toegang

Wat zijn kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven?

1. Fietsparkeren vindt plaats op maaiveld.

2. Fietsparkeervoorzieningen worden bereikt met passeren van maximaal 1 deur en op begane grond. 

3. Locatie ingangen fietsenstallingen bevinden zich nabij fiets uitvalswegen / fietsnetwerk

4. Fietsenstallingen hebben een interne toegang tot je eigen trappenhuis.

5. Er worden voorzieningen getroffen voor het laden van elektrische (deel)fietsen.

6. Elektrische fietsen, bakfietsen etc. zijn zwaarder dus zorgen we voor weinig steile opgangen.

7. We dimensioneren de maatvoering voor fietsparkeervoorzieningen over van 1.5 naar 2.0 m2 per plek om kratfietsen en andere 

bredere vormen van fietsen te faciliteren, uitgaande van enkellaags fietsparkeren (Bouwbrief Amsterdam)

8. Stadsbrede deelfietsen en scooters (met ontheffing voor de openbare ruimte) kunnen ook worden gestald in de hubs.

9. …

Welke ruimte moet je reserveren om te voldoen?

1. In de hub wordt voldaan aan de fiets- en scooterparkeernorm (conform blokpaspoorten en Nota Parkeernormen Fiets en Scooter).

2. Fietsparkeren voor bewoners, werknemers en bezoekers is inpandig en openbaar toegankelijk (Investeringsnota).

3. Deelconcepten met fietsen en mogelijk deelscooters zijn zichtbaar in buurthubs, de hubs zo dicht mogelijk bij de woningen. Het 

aantal is maatwerk. Als vuistregel wordt een streefaantal van 2 deelfietsen en 1 deelscooter op 100 woningen gegeven 

(mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II).

4. Deelscooters worden aangeboden in wijkhubs op maximaal 400 meter lopen voor bewoners (mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en 

Sloterdijk II).

5. De ruimtes voor fietsparkeervoorzieningen zijn minimaal 2.9 meter hoog om voor de mogelijkheid te hebben dubbellaags

fietsparkeren te realiseren. 



2) Auto-achtige mobiliteit
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Stilstaande mobiliteit Bewegende mobiliteit Overkoepelende infrastructuur

Parkeren
Laden en 
lossen

Technische 
ruimten Toegang Verkeersruimte Energie Digitaal

Parkeren T-

achtigen

(inclusief 

minder mobiel)

Laden en lossen 

T-achtigen

Afvalopslag Entree(s) Draaicirkels P-

achtigen

Laadinfrastruct-

uur auto’s 

Connectivity

Parkeren P-

achtigen

(inclusief 

minder mobiel)

Laden en lossen 

P-achtigen

Loge voor 

beheerder

Lift, trappenhuis Paden Laadinfrastruc-

tuur andere 

voertuigen

Dataregistratie 

toegang

Pakketwand Hellingen Koppeling met 

gebouwenergie

-systeem

Slimme 

toegang

Wat zijn kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven?

1. Dubbelgebruik wordt optimaal gefaciliteerd door louter zwerfplekken voor auto’s toe te staan, voor alle woonsegmenten en 

functies

2.  et gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd door exclusieve premium (nabij uitgang, etc.) ruimte te reserveren in de blokhub 

voor het parkeren van deelauto’s. 

3. Ruim meer dan de voorgeschreven 25% van de autoparkeerplaatsen hebben bij de start elektrische laadpalen, bijvoorbeeld 50%

4. …

Welke ruimte moet je reserveren om te voldoen?

1. In de hub wordt voldaan aan de autoparkeernorm (Conform blokpaspoorten en Nota Parkeernormen Auto)

2. Er wordt in de hub ruimte geboden voor 1 deelauto op 50 woningen, zoals het mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II 

momenteel voorschrijft. 

3. Deelauto’s worden minimaal 400 meter van het station Sloterdijk aangeboden (mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II)

4. Autoparkeren voor bewoners, bedrijven en voorzieningen is inpandig (Investeringsnota)

5.  et laden van elektrische auto’s wordt gefaciliteerd door voor minimaal 25% van de parkeerplekken elektrische laadpalen te 

realiseren. Het overige gedeelte van de autoparkeerplekken wordt voorbereid op laadpalen (Investeringsnota)



3) Logistiek
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Stilstaande mobiliteit Bewegende mobiliteit Overkoepelende infrastructuur

Parkeren
Laden en 
lossen

Technische 
ruimten Toegang Verkeersruimte Energie Digitaal

Parkeren T-

achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen 

T-achtigen

Afvalopslag Entree(s) Draaicirkels P-

achtigen

Laadinfrastruc-

tuur auto’s 

Connectivity

Parkeren P-

achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen 

P-achtigen

Loge voor 

beheerder

Lift, trappenhuis Paden Laadinfrastruc-

tuur andere 

voertuigen

Dataregistratie 

toegang

Pakketwand Hellingen Koppeling met 

gebouwenergie-

systeem

Slimme toegang

Wat zijn kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven?

1. Er wordt een pakketwand ontwikkeld om de levering binnenshubs makkelijker te maken. Daarmee worden afspraken gemaakt met 

bezorgservices om pakketjes beneden te laten bezorgen.

2. Bestelbusjes voor pakketjes leveren inpandig.

3. Alle logistieke bewegingen zijn elektrisch.

4. …

Welke ruimte moet je reserveren om te voldoen?

1. De ingangen van logistiek en autoverkeer bevinden zich veel mogelijk aan de Transformatorweg (Investeringsnota).

2. Laden- en lossen en andere activiteiten rondom logistiek worden binnen het blok geaccommodeerd (Investeringsnota).

3. De levering van pakketjes vindt geconcentreerd in het gebied plaats (Investeringsnota).

4. In buurt- en/of wijkhubs worden pakketwanden aangelegd voor pakketbezorging (mobiliteitsplan Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II).



4) Afval
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Stilstaande mobiliteit Bewegende mobiliteit Overkoepelende infrastructuur

Parkeren
Laden en 
lossen

Technische 
ruimten Toegang Verkeersruimte Energie Digitaal

Parkeren T-

achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen 

T-achtigen

Afvalopslag Entree(s) Draaicirkels P-

achtigen

Laadinfrastruc-

tuur auto’s 

Connectivity

Parkeren P-

achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen 

P-achtigen

Loge voor 

beheerder

Lift, trappenhuis Paden Laadinfrastruc-

tuur andere 

voertuigen

Dataregistratie 

toegang

Pakketwand Hellingen Koppeling met 

gebouwenergie-

systeem

Slimme toegang

Wat zijn kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven?

1. De ruimte voor afvalopslag wordt omwille van de stank in een afgesloten ruimte van andere mobiliteitsfuncties gerealiseerd.

2. De ophaaldienst heeft gemakkelijk en snel toegang tot de afvalinzameling, de entree van de afvalophaaldienst wordt omwille van 

de stank een andere entree dan de entree voor langzaam verkeer.

3. Voor bepaalde afvalstromen die op het blok bovenmatig aanwezig zijn, wordt een stoom van retourlogistiek bewerkstelligd. 

4. Kleine zero-emissie afvalvoertuigen kunnen de afvalopslag inpandig legen.

5. De inzameling van bedrijfsafval vindt integraal plaats met die van huishoudens, met uitzondering van retourlogistiek (ambitie

geconcretiseerd in Uitvoeringsprogramma en Investeringsnota, beleidsmatig nog geen verplichting).

6. …

Welke ruimte moet je reserveren om te voldoen?

1. Basisuitgangspunten zoals in het Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020 – 2025 worden gehandhaafd. Zo worden de 

stromen papier en karton, glas, restafval, groente en fruitafval (mogelijk met voedselrestenvermaler), en grof huishoudelijk afval 

gescheiden. De scheiding van plastic en drankkartons vindt plaats in de fabriek.

2. De afval wordt inpandig opgeslagen tot het opgehaald wordt (Investeringsnota). Er zijn dus geen afvalcontainer obstakels in de 

openbare ruimte in Sloterdijk 1 Zuid.

3. Het ontwerp faciliteert dat containers afval op momenten van afvalophaal worden aangeboden in de openbare ruimte aan de 

ophaaldiensten met als verantwoordelijke de eigenaar van het vastgoed.



5) Overkoepelende elementen
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Stilstaande mobiliteit Bewegende mobiliteit Overkoepelende infrastructuur

Parkeren
Laden en 
lossen

Technische 
ruimten Toegang Verkeersruimte Energie Digitaal

Parkeren T-

achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen 

T-achtigen

Afvalopslag Entree(s) Draaicirkels P-

achtigen

Laadinfrastruc-

tuur auto’s 

Connectivity

Parkeren P-

achtigen

(inclusief minder 

mobiel)

Laden en lossen 

P-achtigen

Loge voor 

beheerder

Lift, trappenhuis Paden Laadinfratruc-

tuur andere 

voertuigen

Dataregistratie 

toegang

Pakketwand Hellingen Koppeling met 

gebouwenergie-

systeem

Slimme toegang

Wat zijn kwaliteitsimpulsen vanuit leidmotieven?

1. Routes voor langzaam verkeer zijn buiten bebouwing om naar andere zijdes blok ten gunste van levendigheid openbare ruimte

2. Digitale systemen worden ontwikkeld waarmee het gebruik van de parkeergarage wordt gemonitord. Deze gegevens worden 

geaggregeerd gedeeld met de gemeente voor onderzoek en sturingsdoeleinden

3. In de parkeergarage is toegang tot het netwerk, zodat ontgrendeling altijd plaats kan vinden

4. De openbare parkeergarages zijn veilige plekken doordat er een bemenste beheerdersloge is

5. Het energiesysteem is toekomstbestendig met elementen voor slim laden (bijvoorbeeld buurtbatterij, hoog aansluitingsvermogen,

bi-directioneel laden, zonnecelinstallatie en warmtepomp).  r worden wisselplekken aangelegd waar in de toekomst accu’s kunnen 

worden gewisseld. Er wordt met de CPO (charge point operator) goede afspraken gemaakt over het beheer van de installatie, de 

laadcapaciteit en uitbreiding, van de laadpalen. Load balancing en slim laden wordt gemonitord. 

6. …

Welke ruimte moet je reserveren om te voldoen?

1. De ruimte in de hubs met betrekking tot parkeren van voertuigen, hellingen, entrees, trappen, liften etc. voldoen aan de regels van 

het Bouwbesluit (Bouwbesluit 2012)

2. Het energiesysteem van het blok heeft voldoende capaciteit voor het laden van de voertuigen

3. De parkeergarages zijn openbaar toegankelijk (Investeringsnota)
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