
Duurzaam op weg

In zijn boek ‘Steden voor mensen’ stelt de gezaghebbende 
Deense architect Jan Gehl dat we meer aandacht moeten hebben 
voor de menselijke dimensie als we levendige, duurzame, veilige 
en gezonde steden willen. Dat is een schaalniveau dat we in de 
laatste decennia blijkbaar verwaarloosd hebben. Hoe zorgen we 
voor aangename stads- en dorpskernen die uitnodigen om er te 
wonen, te wandelen, te fietsen en te spelen? Volgens Gehl is de 
kern van de oplossing om steden op ooghoogte te bekijken en 
vanuit de verschillende zintuigen te ervaren. Met andere woorden: 
om vanuit het perspectief van de voetganger te kijken. Welnu, 
het concept van ‘superblocks’ zet dit om in de praktijk. Daarom 
bekijken we dit eens van dichtbij.

Wat is een superblock?
Het superblocks-concept is een mobiliteitsmodel dat het 
typische stedelijk verkeersnetwerk herstructureert. Het beoogt 
de beschikbaarheid en de kwaliteit van openbare ruimte voor 
voetgangers te verbeteren. Daarvoor zijn twee fundamentele 
wijzigingen nodig: een aanpassing van het verkeersnetwerk en 
de realisatie van verschillende routes voor elke transportmodus. 
Het concept houdt in dat de stad wordt opgedeeld in blokken, en 
negen kleine blokken vormen samen één superblok, vandaar de 
naam superblock (zie Figuur 1).

In een gebied van ongeveer 400 bij 400 meter wordt het auto-
verkeer bijna volledig geweerd. Enkel hulpdiensten, voertuigen 
voor leveringen en voertuigen van bewoners (onder strikte 
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voorwaarden) worden toegelaten. De maximumsnelheid wordt 
teruggebracht zodat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen 
verplaatsen (20 km/u). Daarnaast worden ondergrondse 
parkeerplaatsen voorzien voor de buurtbewoners en de straten 
groen aangelegd voor kinderen (speelgelegenheid), fietsers en 
voetgangers. Gemotoriseerd verkeer circuleert aan de perimeter 
van deze superblocks (zie Figuur 2). Het openbaar vervoer aan de 
perimeter van en tussen de superblocks wordt waar nodig beter 
uitgebouwd, vb. door de aanleg van een nieuwe tramlijn. 
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Ondanks een aantal realisaties en ontwikkelingen in stadskernen, zijn steden tegenwoordig 
nog steeds erg dominant gericht op auto’s. De historische binnenstad met markt, stadhuis, 
hoofdkerk en de belangrijkste winkelstraat vormt daarbij dan de uitzondering. Hoe verder 
weg van de kern, hoe opvallender straten hoofdzakelijk ingericht zijn voor personenauto’s. 
Aan de perimeter van die straten is er, in het beste geval, nog wat restplaats voor voet-
gangers, fietsers en menselijke activiteiten. Kan het dan anders? Wel, het concept van 
‘superblocks’ bekijkt dit duidelijk op een andere manier. Het gaat daarbij over stedelijke 
zones waarbinnen autoverkeer bijna volledig geweerd wordt. Dit concept krijgt steeds 
meer weerklank, ook in onze contreien. Nu, superblocks en Barcelona worden meestal in 
één adem genoemd. Maar Barcelona is een Spaanse metropool. In Spanje telt alleen de 
hoofdstad Madrid meer inwoners. De vraag stelt zich dus of, en zo ja wat wij in Vlaanderen 
zouden kunnen aanvangen met ideeën uit een stad van ruim 1,6 miljoen inwoners?

1 Oorspronkelijk ‘Cities for people’ (2010, Jan Gehl). De Nederlandse vertaling werd in 2016 in Mechelen 
voorgesteld als coproductie van de VRP en Uitgeverij Vanden Broele. Een rijkelijk geïllustreerde 
kennismakingspresentatie is beschikbaar via het IFHP. 

Figuur 1: Een superblock 
clustert in de eerste plaats 
9 kleinere blokken tot een 
groter geheel.  
(Bron: Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona)

http://gehlpeople.com/
http://www.ifhp.org/sites/default/files/field/files_news/Jan%20Gehl_1.pdf
http://www.bcnecologia.net/
http://www.bcnecologia.net/


Wat doet een superblock?
Een superblock presenteert zich als een integrale oplossing 
voor het gebruik van de openbare ruimte, het samenvoegen 
van stadsplanning met mobiliteit en het beperken van de 
aanwezigheid van privévoertuigen om de publieke ruimte  
terug aan de burger te geven. De burger, of de eenvoudige 
voetganger, geeft betekenis aan de revolutionaire structuur van  
de superblock: elk rasterdeel heeft universele toegankelijkheid,  
er is een verhoogde veiligheid door een snelheidslimiet van  
10 km/u (soms spreekt men over 20 km/u) en er is de mogelijk-
heid om de leefbaarheid en het comfort van burgers in de 
openbare ruimtes te verhogen. De toepassing van superblocks 
verbetert de stedelijke kwaliteit aanzienlijk en vermindert de 
milieueffecten van gemotoriseerde voertuigen. Het verhoogt de 
levenskwaliteit van bewoners en bezoekers, verbetert sociale 
cohesie en bevordert de economische activiteit.
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Figuur 2: Binnen een superblock wordt doorgaand 
autoverkeer en straatparkeren geweerd ten voordele 
van voetgangers en groene openbare ruimte.  
Gemotoriseerd verkeer circuleert aan de buitenkant 
van een superblock. (Bron: Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona)

Figuur 3 – Superblocks-model van Barcelona  
(bron: Urban Mobility Plan Barcelona 2013-2018)

Het Plan Macià
Tussen 1932 en 1935 ontwikkelden de Catalaanse architect en 
planoloog Josep Lluís Sert samen met de Zwitsers-Franse architect 
en stedenbouwkundige Le Corbusier het Plan Macià voor de stad 
Barcelona. Dit plan werd genoemd naar Francesc Macià, toenmalig 
president van Catalonië, een autonome regio van Spanje met als 
hoofdstad Barcelona. Het plan voorzag in een functionele indeling van 
de stad met een nieuwe geometrische ordening, en een nieuwe kust 
gedefinieerd door zogenoemde Cartesiaanse wolkenkrabbers (waarin 
woon- en werkeenheden zijn opgenomen), evenals verbetering van 
apparatuur en diensten, het opbouwen van sociale woningbouw en het 
creëren van een groot park en recreatiecentrum. Het bevatte het voorstel 
om woongebieden te maken in modules van 400 x 400 meter, die per 
combinatie van 9 modules een geheel vormden van huisvesting en 
sociale voorzieningen met aandacht voor groene ruimtes.

De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en daarna de Tweede Wereld-
oorlog zorgden ervoor dat het plan nooit werd uitgevoerd. Maar het mag 
duidelijk zijn, de kern van wat we nu superblock noemen, is te vinden in 
dit plan.

Plan Macià (1933) - Bestemmingsplan met compositorische 
regeling volgens de nieuwe module van 400 x 400 meter 

(bron: El “Pa Macià” o “La Nova Barcelona”)

Specialiteit uit Barcelona?
De kiemen van superblocks liggen zeker in Barcelona (zie 
kaderstuk) en in 2014 begon Barcelona met het ambitieuze plan 
om effectief superblocks te creëren (zie Figuur 3). Al zijn ze daar 
lokaal gekend onder een andere naam, namelijk ‘supermanzanas’ 
(in het Spaans) of meer nog als ‘superilles’ (in het Catalaans).  
O.a. in Gràcia, het kleinste district van Barcelona, had men er al 
eerder mee geëxperimenteerd (2005), en nabij El Born was er in 
1993 een eerste probeersel. De stad Barcelona zelf heeft ruim  
1,6 miljoen inwoners en een oppervlakte van 101 km².  
In de ruimere metropool Barcelona (de stad en haar voorsteden) 
wonen zelfs ruim 5 miljoen mensen. Ter vergelijking: het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest telt ongeveer 1,2 miljoen inwoners op een 
oppervlakte van 161 km². Je kan je dus terecht de vraag stellen  
of iets dat voor Barcelona werkt, erg veel zin heeft voor Vlaanderen 
of Vlaamse steden?

http://www.bcnecologia.net/
http://www.bcnecologia.net/
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf
http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/viewFile/111450/160894
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6153&sysLanguage=en-en&itemPos=150&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.raco.cat/index.php/cuadernosarquitecturaurbanismo/article/viewFile/111450/160894
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/prensa/dossier_supermanzanas_gracia_es.pdf
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/prensa/dossier_supermanzanas_gracia_es.pdf


Daarom is het interessant om te weten dat vooral ook de 
Baskische stad Vitoria-Gasteiz eerder al volop de kaart trok van 
dergelijke superblocks. Deze stad is momenteel op weg naar de 
kaap van 250.000 inwoners en wat dat betreft dus vergelijkbaar 
met Gent. In 2012 won Vitoria-Gasteiz de European Green Capital 
Award, een jaarlijkse uitreiking die sinds 2010 Europese steden 
beloont voor geleverde inspanningen en ambitieuze doelen 
om een beter stadsmilieu te creëren waarin wonen en werken 
aangenaam is. Het is als het ware een zoektocht naar de meest 
duurzame stad van Europa. Gent is overigens finalist voor de 
European Green Capital 2019 Award, en Leuven staat op de lijst 
voor de European Green Leaf Award 2018 voor kleinere steden 
(zie persbericht april 2017).

Vitoria-Gasteiz won de award o.a. omwille van het  ‘Duurzame 
Mobiliteit en Openbare Ruimte Plan 2008-2012’ (Plan de Movilidad 
Sostenible y Espacio Público) en de daarmee gepaard gaande 
realisaties – dus niet zomaar plannen - die gericht waren op het  
terugdringen van autogebruik. De reorganisatie van de verkeers-
netwerken vanuit het idee van superblocks was een kernelement 
in het mobiliteitsplan van Vitoria-Gasteiz (zie Figuur 4).  

nr 30 - Superblocks samengevat  - p 3

Men stelde immers vast dat het aandeel autogebruikers al 
jarenlang steeg en het aandeel voetgangers daarbij daalde.  
In 1982 was het aandeel voetgangers nog 66,4%, in 1996 56%,  
in 2002 55% en in 2006 was het nog maar 49,9%. Ter vergelijking: 
het Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) schetst 
dat 11,41% van de Vlamingen zich te voet verplaatst. Deze cijfers 
hangen sterk af van de woonplaats. In grootstedelijke gebieden 
als Antwerpen of Gent stijgt het aandeel van de voetgangers tot 
25,51%. Maar dat is dus nog niet de helft van wat de inwoners 
van de Noord-Spaanse stad 10 jaar geleden haalde. Toch trokken 
zij toen al aan de alarmbel. Ze stelden in 2006 vast dat 91% van 
hun wegen de voorrang gaf aan auto’s en stelden een scenario 
voorop waarin 57% van hun straten voorrang zou geven aan 
voetgangers (zie Figuur 5). Er werd bovendien werk gemaakt van 
een ‘Masterplan Voetganger’ én een ‘Masterplan Fiets’, en wat 
openbaar vervoer betreft kwamen er nieuwe busbanen, nieuwe 
busplatforms, extra tramlijnen, bijkomende park & ride parkings  
en een distributienetwerk voor vrachtvervoer op basis van 
stedelijke distributiecentra.

Figuur 4 - Superblocksvoorstelling in het mobiliteitsplan 2008-2012 van de Spaanse stad Vitoria-Gasteiz (bron: EGCA 2012-2013)

Figuur 5 – Overgang van een autodominant naar een voetgangersdominant verkeersnetwerk in Vitoria-Gasteiz (bron: EGCA 2012-2013)

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg51/samenvatting.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/European-Green-Capital-Award-2012-13-nuevo-estandar.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/European-Green-Capital-Award-2012-13-nuevo-estandar.pdf


Rozegeur en maneschijn?
In Barcelona-stad zag stedelijk ontwerper Salvador Rueda 
(hoofd van Urban Ecology Agency of Barcelona sinds 2000) in 
2016 eindelijk de eerste superilla of superblock gerealiseerd in 
El Poblenou. De implementatie ervan duurde een weekend en 
kostte 55.000 euro. Er werd 10 miljoen euro voorzien om diverse 
gebieden in Barcelona tegen 2018 om te toveren in superblocks. 
Barcelona is immers bijzonder geschikt om dit model op grote 
schaal in te voeren, omdat de stad in verschillende gebieden een 
buitengewoon strak rasterpatroon heeft. Een structuur die in onze 
steden veel minder voorkomt.

De invoering van het concept kende een sterke oppositie. 
Politiek uiteraard, maar ook door ongelukkige bewoners en lokale 
winkeliers die klaagden over het verlies van parkeerplaatsen, 
andere openbaarvervoerhaltes en verkeerscirculatiewijzigingen 
(klinkt bekend?). Aan de andere kant waren er ook gelukkige 
bewoners die de bus voortaan dichterbij zagen stoppen, een 
extra buslijn kregen of genoten van de rust in hun straat en de 
mogelijkheid probleemloos veilig de deur uit te kunnen gaan.

Het is uiteraard niet een kwestie van gewoon de auto uit zo’n 
superblock te halen en daarmee is het werk gedaan. Het 
mobiliteitsplan van Barcelona voorziet in een verdriedubbeling 
van het netwerk van fietspaden, waardoor deze direct toegankelijk 
moeten zijn voor 98% van de bewoners, tegenover 72% vandaag. 
Het openbaarvervoersysteem (en met name het busplan) is 
herontworpen om te functioneren op de hoofdaders, waardoor 
elke burger zich steeds binnen de 300 meter van een bushalte 
bevindt en de wachttijden overal in de stad zouden moeten 
verlagen van het huidige gemiddelde van 14 minuten tot 5 
minuten. In 95% van de gevallen zou een persoon zich tussen 
twee punten in de stad per bus kunnen verplaatsen met maar  
één transfer. Het gaat dus over autorestricties en parkeren,  
maar het gaat minstens evenveel over alternatieven bieden.  
In die mate dat de alternatieven zelfs de standaard worden.

Zelf Tapas maken?
We haalden het al aan: Vlaanderen heeft heel wat minder strakke 
rasterpatronen dan Barcelona. Toch hoeft dat geen reden te zijn 
om het concept van superblocks zonder meer weg te gooien.  
Wie een beetje out-of-the-box wil denken, begrijpt dat strakke 
lijnen makkelijker zijn om het concept te implementeren, maar ook 
dat een soort van super-knikkers of super-wat-voor-vorm-dan-ook 
wel kan werken. Het gaat immers vooral om het idee om binnen 
bepaalde zones prioriteit te geven aan langzaam verkeer,  
de voetganger in het bijzonder.

De doelstellingen van zo’n gebied zouden zijn:

1  Meer duurzame mobiliteit
2 Revitalisering van openbare ruimtes
3  Bevordering van biodiversiteit en stedelijk groen
4 Bevordering van het stedelijke sociale weefsel en sociale 

samenhang
5  Bevordering van zelfvoorziening in het gebruik van middelen

Stel je de buurt voor waar je woont. Het verkeer van gemotori-
seerde voertuigen wordt er beperkt tot een omtrek rond meerdere 
‘binnenblokken’. Je geraakt vlot tot aan de omtrek, maar binnen 
is er ruimte voor feesten, boerenmarkten, fietsen, wandelingen, 
spelende kinderen in de straten en droom er ondertussen ook 
je favoriete stoel bij het stoepcafé maar bij. Je ziet dat het leven 
goed is terwijl je van je drankje nipt. Zou dat niet leuk zijn?

Ja, in het warme Spanje wel zegt u? De Spaanse warmte hebben 
we uiteraard niet meteen in ons bord. Maar  de Spaanse zon is 
wel dezelfde als die we in Vlaanderen hebben. Op dezelfde manier 
kan de mobiliteitsshift die men in Barcelona voor ogen heeft de 
onze zijn. Ofwel gaan we van de huidige situatie vooruit zoals het 
loopt en volgen we een trendscenario. Ofwel mikken we op het 
gewenste mobiliteitsmodel en moeten we maatregelen nemen om 
die richting uit te gaan.
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Figuur 6 – Hiërarchisch model 
voor vervoersmodi 

 (bron: Urban Mobility Plan  
Barcelona 2013-2018)

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf


Juist wat dat betreft is Barcelona een strak voorbeeld. De 
hiërarchie van modi die ze naar voor schuiven (zie Figuur 6), 
herkennen we als het STOP-principe, met toevoeging van 
goederenvervoer bovenop privaat gemotoriseerd vervoer.  
Binnen dat gemotoriseerde vervoer is er de nodige aandacht  
voor gedeelde mobiliteit, zoals elektrische scooters.

De kracht is dat de acties (vb. verbetering voetgangersnetwerk, 
promotie van stappen, schoolstraten inrichten, fietsnetwerk, fiets-
delen, fietsenstalling, prioritaire busbanen, …) echt de praktijk 
proberen te veranderen zodat die hiërarchie realiteit wordt.  
Dat laat zich op bepaalde plaatsen beter voelen dan anderen, 
want laat ons wel wezen, ook in Barcelona is er druk autoverkeer. 
Particuliere voertuigen zouden vandaag slechts 20% van de totale 
bewegingen in de stad uitmaken, maar nog bezetten ze 60% van 
de wegen.

En-en werkt niet, of-of zal de keuze zijn!
Interessant voor ons is de essentie van het model dat er een 
keuze gemaakt moét worden welke modus je waar belangrijk 
acht. Je kan niet én-én kiezen. Ten eerste hebben we daar te 
weinig plaats voor. Ten tweede gedijen gemotoriseerd verkeer en 
langzaam verkeer niet goed in elkaars buurt. Ze hebben andere 
biotopen nodig. Zet je ze samen, dan gedraagt de auto zich al 
snel zoals de Amerikaanse Vogelkers in onze bossen: als een 
invasieve exoot die de natuurlijke flora verdringt en daarmee de 
biodiversiteit doet afnemen. Fietsers en voetgangers zijn niet altijd 
de beste vrienden, maar ze kunnen goed samenleven. Tussen 
auto’s en langzaam verkeer is er eenzelfde verschil als tussen 
roofdier en prooi. Ze hebben beiden hun plaats, maar als je ze 
samen zet, weet je dat er vroeg of laat ellende van komt. Je moet 
in onze steden, kernen en verstedelijkte gebieden ook duidelijk 
of-of willen kiezen.

De koplopers in Vlaanderen die daar voor gaan steken boven 
het maaiveld uit. Ze krijgen de wind van voren. Maar Vitoria-
Gasteiz laat zien dat het mogelijk is. 17 superblocklocaties 
werden er ontwikkeld en daar waren gebieden bij waar de 
voetgangersoppervlakte steeg van 45% van het totale oppervlak 

voor de actie tot 74% na realisatie. Geluidshinder zakte van  
66,50 dBA tot 61,00 dBA. Het resultaat is direct gerelateerd  
aan de vermindering van gemotoriseerde voertuigen in de zone. 
Er was 42% vermindering van CO2; 42% reductie in NOx;  
38% vermindering van fijne stofdeeltjes. Het duurzame effect is  
groot omdat (infra)structurele verandering de basis vormt.  
Wat is de keerzijde van het verhaal? Mensen die wonen in panden 
aangrenzend aan de wegen die wél openblijven voor verkeer, zijn 
ongetwijfeld minder positief. Belangrijk is om daar ook te streven 
naar mobiliteit die zo duurzaam mogelijk is wat betreft onder 
meer geluid, uitlaatgassen en dergelijke. Op termijn lenen deze 
(plaatsen voor) panden zich wellicht meer voor (goed geïsoleerde) 
kantoorfuncties, opslagruimtes en dergelijke. Willen we echter 
de visie van Jan Gehl waarmaken, dan moeten we plaats voor 
langzaam verkeer en groene ruimtes opvorderen. Dat kan alleen 
worden gedaan door middel van een drastische keuze voor 
duurzame mobiliteit én daarmee gepaard gaande levenskwaliteit. 

Zoek je nog een citytrip voor de zomer? Bezoek de superilles in 
Barcelona en overtuig jezelf ervan dat ze de stad weer leefbaar 
maken terwijl bereikbaarheid anders maar zeker niet minder wordt. 
Bezoek bijvoorbeeld superilla del Poblenou (tussen de straten 
Badajoz, Pallars, Llacuna en Tànger, Metro: Llacuna (L4)).

Contact
Raf Canters 
raf.canters@mobiel21.be  

Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN 
www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis om mobiliteitsgedrag  
en -beleid te beïnvloeden. Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op  
onze digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte blijven van de 
recentste versie van Inzicht.
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http://www.motitworld.com/bcn/en/
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas-case-study-streets-designed-for-sustainable-mobility-vitoria-gasteiz.pdfhttp:/civitas.eu/content/vitoria-gasteiz
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas-case-study-streets-designed-for-sustainable-mobility-vitoria-gasteiz.pdfhttp:/civitas.eu/content/vitoria-gasteiz
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