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• Ronald Tamse (1966)

• MBO Weg- en Waterbouwkunde (1986-1988)

• HBO Ruimtelijke Ordening & Planologie (1988-1992)

• Dienst RO Amsterdam, verkeerskundig ontwerper (1992-1997)

• Dienst SO Utrecht, verkeerskundig adviseur (1997-2014)

• ‘Dienst’ Ruimte Utrecht, …        (2014-nu) 

Korte introductie



Mijn verhaal

• Project Jutfaseweg (2005)

• Balans tussen openbare ruimte en mobiliteit

• Leren (Donald Appleyard & Functional Ambiance)

• Project Jutfaseweg (2021)



Jutfaseweg (1987)



Jutfaseweg: ontwerp ‘uit het boekje’ (2005)



Jutfaseweg: het resultaat



Balans tussen openbare ruimte en mobiliteit



Adriaen van Ostadelaan (1930-1940)

Mijn gesprek met Jan Willem van Zeijl



Maar waar is het dan mis gegaan?



En hoe gaan we hier dan mee om?



• Leren (of eigenlijk op zoek naar antwoorden)

• Luisteren (naar stedenbouwers & landschappers)

• Loslaten ‘harde verkeerskunde’
= Los van het ASVV durven denken

= Los van het ASVV durven doen!

Dit is wat ik ben gaan doen



Leren: Donald Appleyard (Livable streets, 1981)



Leren: mijn straat

Ik Juf Marion 



Leren: mijn buren

Ik



Leren: Functional Ambiance (een andere manier van ontwerpen)

Hogeschool Rotterdam & De Urbanisten



• World of flows (mobiliteit)

• World of places (stedenbouw & landschap)

• Goede gesprekken

• Gezamenlijk belang zoeken

• “Maak mooie straten!” (Dirk van Peijpe)

Leren: Functional Ambiance

http://www.urbanisten.nl/pdf/FA-Booklet



Leren: Functional Ambiance



Adriaen van Ostadelaan (2015)



Adriaen van Ostadelaan (2016)



En herkent u dit nog?



Jutfaseweg (2021-2022)

• Groene aantrekkelijke fietsroute

• Uitvoering als fietsstraat

• Parkeerbalans onveranderd

• Bomenrijen

• Wandelpad waterkant

• Verblijfsplekken



• Zich ook verwonderen?

• Misschien ook op zoek naar antwoorden?

• …

• In mijn optiek is er geen ‘goed’ of ‘fout’.

• Niet in ons verkeerskundige vak …

• Maar ook niet in het vak van onze collega’s

• “Maak mooie straten!”

Wat gaat u nu doen?



“Dank voor uw aandacht” 

‘Dienst’ Ruimte Utrecht, …        (2014-nu) 


