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Uerkeer In d1enst van de stedenbouw 

In 4009 Werd de westelijke ringsnel
weg van Zürich ingèwijd. Verkeê-r dat 
tot dan gedwongen was dwars door 
de stad te rijden, werd zo om de stad 
gelnid. Bij de opwaardering va.n de 
oude transitverbinding tot attrac
tieve stadsruimte stond het verkeer 
in dienst van de stedenbouw en niet. 
zoals 9ebruikelijk, andersom. 

Oe Zwitserse verkeerskunde werd in de 
jaren 1950 geïnspireerd door ontwik
kelingen in de Verenigde Staten. Het 
oorspronkelijke verkeersplan voor 
Zürich voortag dan ook: een typisth 
Amerikaans systeem van hooggelegen 
snelwegen. over ri'Jieren e.n woonwij
ken. dwars door de stad. Het plan wetd 
nooit gerealisEerd: het bleek technisch, 
financieel en politiek niet haalbaar. 
In reactie op een politieke blokkade 
werden, aJs provisorische noord
zuidverbinding, bè.Sta.andê st.adstratl.~n 
tot de zogenaamde wesltangentê 
uitgebouwd. Een systeem van twee 
tweebaa.ns eenrichtingswegen, dwars 
door dichtbevolkte stadswijken. Tot 

~oog stroomden dagelijks meer dan 
zestigduizend auto's. vra.chtw.agens 
en Ne-derlandse caravans. die niets in 
Zürich te zoeken hadden, stapvoets 
doot nauwelijks twaalf meter b-rede 
woonstraten. Met de bouw van de wes~ 

telijke ringsnelweg kwam hier in 2009 

een eind aan. 

Om het transitverkeer effectief naar de 
nieuwe ringsnelweg te verplaatsenen 
de oude route tot attractieve stads
ruimte op te waarderen, was flankerend 
vttk'eersbêlêid noodzakelijk. zo ont
sto•ld het project Flankierende Mas
snahmen (FiaMa). Het hoofddoel van de 

FlaMa was het weren van transitverkeer 
uit de stadswijken. De binnenstedelijke 
route moest als doorgaande verbinding 
onaantrekkelijk gemaakt wotden. Dy
namisch verkeel'smanagement was één 
van de tovenvoorden. Een systeem van 
dynamische verkeersborden en ver
keErslichten langs de invalswegen do
seert daarbij het aantal voertuigen dat 

de stad binnenrijdt. Zo ontstaan voor 
het st.adsinterne verkêel' meer moqe
lijkheden, vooral ook voor voetg.111gers. 
fietsers en het openbaar vervoer. 

Een andere doelstelling was het kanali
seren van het binnenstedelijke autover
keer. om de leefkwaliteit van de dichte 
stadswijken te verbeteren moest. dit 
verkeer gebundeld worden. Daarvoor 
werd één van de eenrichtingswegen uit 
de Westtangente, de Seebahnstrasse, 
tot nieuwe stedelijke hoofdas omge
bouwd. Slj het herontwerp van deze 
stadsstraar. stond de stedenbou\oJkun
dige inpassing ce11traa.l. Met veree•t
voudigde kruispunten. een nieuwe 
beplanting, brede trottoirs en veel 
oversteekplekken kon een attractieve 
stadsinterne hoofdverbinding gereali
seerd worden. 

Het project had tevens sociale en 
programmatische veranderingen tot 
gevolg. Met de verbeterde woonkwa
lite it stegen de huren in het gebied en 
veranderde de laatste slechte bu\.•rt van 
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ZÜrich in een t rendy stadswijk. Bo· 
vend1en verdwenen typiS<:he snelweg
functies. Bordelen en spec•aa.lz.aken 
voor auto-onderdêlen hebbên plaats
gemaakt voor kindêt'dagverblijven en 
biologische groentewinkels. 

Stedenbouwopgave 

Uitgangspunt bij het ontwerp van de 
nle:uwe $tadstraten was de strate-
gie Stadtr~ume lOtO. Hiermee wilde 
de stad Zürich de stadsruimte als 
verblijfsruimte verbeteren e•' een 
rust ige, terughoudende ontwerptaal 
als standaard invoeren. De basis van 
deze .strategie is een concept w3arbij 
stadsruimtes Ingedeeld worden naar 
uitstraJing op Wijk-. stads- of lande
lijk niveau. IJ.e stadsruimtes van de 
FlaMa hadden volgens dit concept een 
uitstraling op wijk- en stadsniveau. 
Kenmerkend is het gebruik van duur
zame, eenvoudige materialen. Voor 
de matel'ia lisatle stonden standaard
materialen als graniet (\vaat Zwitsers 
zelf meer dan genoeg: va11 hebben) en 
asfalt en de elegante afwerking hier
van centraal Voor de herinrichting 
van de stadstraten werden bewust 
geen landschapsarchitectuurprijs
vragen georganiSêerd. FlaMa was 
vooral êen stedenbouwop9a'Je: mên 
interpreteerde de stadsruimte niet als 
spectaculair~ openbare ruimte, maar 
als attractieve, goed funct ionerende. 
samenhangendeverblijfs-en bewe
g•ngsruimte. 

nauw~ samenwerking 

Het project FlaMa is een goed voor
beeld van een nauwe samenwerking 

tussen verkeerskundigen en steden
bouwkundiqen. Een stedenbouwkundi
gê inpassin(j he-êft namelijk niet a lleen 
te m.ahn met een mooie openbare 
ruimte, maar ook met verkeersa-
spee ten. Zo is het verkeersregime bij 
kruisingen van de Seebahnstra..sse 
aangepast aan de stedenbouwkundige 
functie. Met korte omlooptijden (45 tot 

maxlmaal6o seconden) van verkeers
lichten worden voetgangersstro-
me•t tussen de aangrenzende wijken 
minimaal onderbroken. ook wordt 
het openbaar vervoer consequent 
geprioriseerd. De lengte en liggmg van 
rijbanen voor afbuigende verkeers
stromen, die altijd 'Jeel ruimte In beslag 
nemen. zijn op de ruimtelijke situatie 
aangepast. Oe rijbanen zijn ingekort of 
mogelijkheden voor li11ks- en rechts
afslaand verkeer zijn per kruispunt 
beperkt. Oe verkeersoplossingen leve
ren zo een belangrijke btjdrage aan de 
stadenbouwkundige kwaliLêlt. van 
d~ze .stadsruimte, 
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Duurzaam verkeersbeletd 

Het project FlaMa vormt een belang
rljb impuls voor duurzaam verkeer.sbe
leid. De situatie voor \l'oetgangers, riet· 
sers e11 openbaar vervoer is in een groot 
deel van Zürich sterk verbeterd. In 20u 

koos de Zürîchse bevolking per referen
dum bovendien voor de zogenaamde 
Städtelnitiative, met een reductie van 
hêl au tcverkeersaandt?elln de modal
split a ls kernthema. Dê stadsvernieu
wing die door FlaMa. in gan9 is gezet 
wordt daarom 1lu door diverse autovrije 
bouwprojecten aangevuld. Het pro
ject Fla.Ma heeft zodoende niet alleen 
de leefomgevingskwa!itelt in Zürich 
vel'bêterd. maal' Is ook etm interessant 
voorbeeld van duurzame stedenbouw. 
Voor stedenbouwkundigen is het nu in 
ieder geval weer interess.a.nt om dwars 
door Zürich te rijden. • 
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