
Steeds meer gemeentes werken aan een autoluwe binnenstad. 

Waar soms aanvankelijk nog wat scepsis is, zijn bewoners en 

ondernemers vaak ontzettend blij als de autoluwe straat of wijk 

is gerealiseerd. Zij ervaren rust, schone lucht en de kinderen 

spelen weer op straat. Zoals in Amsterdam, Amersfoort, en in 

Leiden, waar al hard aan de (autoluwe) stad wordt getimmerd. 

Maar wat kenmerkt een autoluwe binnenstad? En hoe biedt de 

autoluwe binnenstad een opmaat voor de groene vitale stad van 

de toekomst? 

Deze leidraad biedt de hoofdkenmerken van een autoluwe 
binnenstad (stap 1) en de groene vitale stad (stap 2)  

waarin leefbaarheid en mobiliteit in evenwicht zijn. 
Aanpak van de autoluwe plannen  

in de Gemeente Leiden. 

NU
(T/M 2022)

STRAKS
(T/M 2025)

LATER
(NA 2025)

Via Autoluw 
naar de Groene 
Vitale Stad

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/956709/agenda_autoluw.pdf
https://www.amersfoort.nl/project/de-autoluwe-binnenstad.htm
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=regio071&id=0cde2f73-8c55-4328-8f69-3d0a1d2c4916
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Autoluw
In de autoluwe binnenstad zijn zo min 

mogelijk auto’s of ander gemotoriseerd 

verkeer. Een autoluwe inrichting heeft 

als doel de kwaliteit van de openbare 

ruimte te verhogen, groener te maken en 

meer ruimte te bieden voor voetgangers, 

fietsers en spelende kinderen. De autoluwe 

binnenstad heeft vele voordelen:

• Positief effect op luchtkwaliteit. 

• Positief effect op klimaat. 

• Aantrekkelijk verblijfsklimaat. 

• Economische vitaliteit.

Juist een levendige autoluwe binnenstad biedt een antwoord op de groei van e-commerce en draagt bij aan de 

lokale economie. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, zijn lokale ondernemers vaak blij als de autoluwe 

inrichting is gerealiseerd. Amsterdam heeft al ervaring met een autoluwe binnenstad en in Amersfoort kwam het 

initiatief zelfs van de ondernemers zelf. Kennisinstituut CROW deed onderzoek naar mythes rondom parkeren, 

gemeentelijk beleid en omzet in winkelgebieden en beschrijft deze elf waarheden over parkeren, mobiliteit 

en retail. Zo blijkt betaald parkeren geen melkkoe voor de gemeente maar een kostenpost. Gratis of goedkoop 

parkeren leidt bovendien niet of nauwelijks tot meer bezoek of omzet. De ‘auto-bezoeker’ is minder belangrijk dan 

winkeliers denken. 

Kenmerken
Een autoluwe leefbare èn bereikbare binnenstad bereikt men door te werken aan: 

1. De auto naar de rand van de stad 
 •    Autobezit en parkeren in het centrum onaantrekkelijk maken: minder parkeervergunning en hogere 

parkeertarieven.

 •    Parkeerplaatsen maken plaats voor alternatieven zoals pleinen, groene parken, speeltuinen of 

fietsparkeerplekken.   

 •    Logistieke leveringen beperken met venstertijden en alternatieven zoals elektrische bakfietsen stimuleren. 

 •    Doorgaande routes in de binnenstad ‘opknippen’: autoverkeer om de stad geleiden. 

2.	 ‘The	place	to	be’	voor	fietser	en	voetgangers
 •    Uitbreiding het aantal en de kwaliteit van (gratis bewaakte) fietsstallingen.

 •    Aanleg van brede fietspaden en hoogwaardige fietsverbindingen (doorfietsroutes). 

 •    Uitbreiding voetgangersgebied, aanleg brede trottoirs, looproutes en rustpunten. 

 •    Straten worden autovrij en busvrij gemaakt. 

3. Een bereikbare binnenstad 
 •    Parkeervoorzieningen op afstand van de binnenstad: realisatie pendelbussen en transferia.

 •    Snelle, regelmatige, betaalbare OV-verbindingen. 

 •    Toegankelijke en prettige looproutes van het station naar het winkelgebied. 

De Garenmarkt in Leiden voor en na.

https://www.ad.nl/amsterdam/amsterdam-autoluw-deze-straten-laten-zien-dat-het-kan~a179a3a0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F
https://www.trouw.nl/binnenland/dit-keer-zijn-het-de-ondernemers-zelf-die-een-binnenstad-autoluw-maken~b0cf62cf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/elf-waarheden-over-parkeren,-mobiliteit-en-retail
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De Groene Vitale Stad 
De autoluwe binnenstad is een opmaat voor de groene vitale stad. In de groene vitale stad beperkt het autoluwe 

gebied zich niet tot de binnenstad maar is de hele stad optimaal ingericht op leefbaarheid voor de bewoners en 

bezoekers. De stad is ingedeeld in groene compacte stadsgebieden: dit zijn autovrije leefzones waar mensen hoofd-

zakelijk lopen of fietsen. Wonen en werken zijn geïntegreerd en op verschillende strategische punten zijn mobiliteits-

hubs. Het verkeer op de verbindende hoofdroutes is zo veel mogelijk emissievrij. Barcelona experimenteert al enkele 

jaren succesvol met dergelijke zones in de stad. 

Kenmerken
Een groene vitale stad bereikt men door  

te werken aan: 

1. Leefzones
 •    Er zijn autovrije leefgebieden 

gecreëerd: de openbare ruimte heeft 

hier een leeffunctie in plaats van een 

verkeersfunctie. De open ‘shared 

space’ biedt ruimte om te verblijven, 

anderen te ontmoeten, te recreëren 

of te sporten en te verplaatsen. 

 •    Wonen, werken en voorzieningen 

zijn gemixt.

 •    Groene kwaliteitsimpuls met parken, 

bomen, bloembakken, speeltuinen  

en sportfaciliteiten.

2. Mobiliteitshubs
 •    Er is geïnvesteerd in een netwerk van grote en kleine mobiliteitshubs met een gevarieerd aanbod van 

duurzame (deel)mobiliteit, als alternatief voor auto(bezit). 

 •    De hubs zijn een aantrekkelijke en veilige verblijfsplek met een zitgelegenheid, beschutting en 

groenvoorzieningen zoals bomen en bloembakken. 

 •    De (grotere) hubs hebben ook faciliteiten, zoals Wifi, flexwerkplekken, een ophaalpunt met pakketlockers, 

toilet, kiosk of waterkraan.

3. Schone voertuigen
 •    Er zijn milieuzones en/of zero emissie zones voor brom- en snorfietsen, personen- en bestelauto’s, taxi’s, 

vrachtauto’s en autobussen ingevoerd.

 •    Alle brom- en snorfietsen, taxi’s, deelauto’s en bussen volledig elektrisch (per 2025). 

 •    De gemeente geeft het goede voorbeeld en realiseert een uitstootvrij wagenpark (per 2030)

 •    Er zijn voldoende publieke laadvoorzieningen. 

 •    Er gelden eisen voor de inzet van elektrisch of hybride mobiele werktuigen in de bouw. 

Impressie van de nieuwe leefzone  

Brainport Smart District in Helmond.

Colofon Natuur & Milieu, Utrecht, februari 2021
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