
 
 
 

 
Shared space, hoe doen we dat? 
 
Samen delen 
Shared space gaat uit van één publieke ruimte die we samen delen; samen delen met alle 
mensen die hun eigen bezigheden hebben als ze in het centrum zijn. Een shared space 
inrichting betekent dat er vrijwel geen traditionele, regulerende verkeerstechnische 
maatregelen worden gebruikt zoals verkeersborden, stoepranden, stoplichten en 
wegmarkeringen. Zo komen pleinen en multifunctionele ruimtes tevoorschijn. 
 
Rekening houden met elkaar  
Door deze andere inrichting stimuleren we de (weg)gebruikers om meer eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. In de praktijk blijkt dat als de voorrang niet expliciet geregeld 
wordt, mensen langzamer gaan rijden en voorzichtiger zijn. Iedereen voelt dan enige mate 
van onveiligheid en dat maakt het juist voor iedereen veiliger; mensen zijn alerter, gaan 
langzamer rijden, maken meer oogcontact en houden eerder rekening met elkaar.  
 
Middenweg 
Vrijheid en blijheid is mooi. Toch is het belangrijk om in het ontwerp niet alles vrij te laten. 
Zoek naar de beste ’middenweg’ die past bij de plek en omgeving. Verlaag de rijsnelheid 
voor meer verkeersveiligheid, vooral voor de kwetsbaren onder ons. Door rekening te 
houden met de belangrijke looplijnen ontstaat er een logisch ontwerp. Zorg ervoor dat de 
ruimte begaanbaar en bruikbaar is door minder hoogteverschillen voor ouderen en mensen 
die minder goed ter been zijn en natuurlijke geleidelijnen en korte oversteken voor blinden en 
slechtzienden. 
 
Praktijkervaringen 
Shared space is een beproefde vormgeving maar is geen ’blauwdruk-oplossing’. Elke situatie 
is anders en dient als zodanig bekeken, besproken en ontworpen te worden. Maak gebruik 
van praktijkervaringen elders, bestudeer deze en bezoek de locaties. Praat en overleg over 
het ontwerp. Naast de deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, verkeer en 
shared space zijn ook met alle belangrijke groepen en gebruikers belangrijk. 
 
Geleerde lessen 

• Snelheid vroegtijdig verlagen 
• Rekening houden met zwakkere verkeersdeelnemers 
• Ontwerpen op de menselijke maat 
• Mixen waar nodig maar ook voldoende luwe gebruiksruimte creëren 

 


