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1. Inleiding 
Het Team Churchill Avenue heeft zich tot doel gesteld om te komen tot een afgewogen, integrale 
en objectiveerbare afweging tussen de twee alternatieve tracés  van de Rijnlandroute: ‘Zoeken 
naar Balans’ (ZnB) en de ‘Churchill Avenue’ (CA). In dit kader is geconstateerd dat er veel 
achterliggend onderzoek1 is verricht maar dat het ontbreekt aan inzicht in de economische effecten 
van de tracés op het omliggende stedelijke gebied. Een weg is meer dan een verkeerskundige 
verbinding van A naar B. Uitgangspunt van de Werkgroep Economie van Team Churchill Avenue is 
dat nieuwe infrastructuur aantoonbare meerwaarde moet opleveren.  
Deze meerwaarde kan worden uitgedrukt in: 

- verkeersdoorstroming 
- Milieu/gezondheid 
- Duurzaamheid 
- Economische potentie 

Werkgroep Economie Team Churchill Avenue constateert dat laatstgenoemde effecten niet in het 
huidige besluitvormingskader meegenomen. Met dit onderzoek wordt deze omissie in beeld 
gebracht. Het betreft hier dus geen MER maar een zgn. Economische Effect Rapportage (EER). Om 
deze economische effecten in beeld te brengen heeft Team Churchill Avenue contact gezocht met 
de afdeling Urbanism van de Technische Universiteit Delft. 
 
In Figuur 1 staan de beide tracés op kaart. CA is op drie punten verbonden is met de stedelijke 
infrastructuur en ligt grotendeels ondergronds. ZnB heeft geen directe aansluiting op het stedelijke 
gebied en ligt grotendeels bovengronds. 
 

 
Figuur 1. De locatie van de twee mogelijke tracés 

                                                
1 In een MER procedure komen zaken als milieu, verkeer, milieu, gezondheid, veiligheid en bouwkundige inpassing aan de 
orde. 
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Aan de University College London en Technische Universiteit in Delft zijn de afgelopen jaren 
methodes ontwikkeld om inzicht te geven in de effecten van infrastructuur aanpassingen op 
verschillende schaalniveaus. Deze methodes staan bekend onder de naam ‘Space Syntax’. Een 
team onderzoekers van de TU Delft heeft Space Syntax onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en 
economische effecten van twee verschillende tracés voor de Rijnland Route. Hierbij zijn de effecten 
ten opzichte van de twee tracés onderzocht ten opzichte van de bestaande situatie. 
 
Met Space Syntax kan een stratenpatroon worden doorgerekend op hoe dit patroon van invloed is 
op de sociale en economische vitaliteit van een gebied. Internationaal onderzoek heeft aangetoond 
dat er een relevante correlatie bestaat tussen dit patroon en deze vitaliteit. Space syntax geeft 
hierbij inzicht op deze vitaliteit op zowel straat/wijk niveau en stad/regionaal niveau. In Bijlage 1 
wordt de methodiek en haar toepassingen nader toegelicht. In Bijlage 2 is relevante literatuur 
vermeld. 
 
Dit rapport is het resultaat van de eerste verkenning van de tracés aan de hand van deze 
methode. Dit kan in een vervolgonderzoek nader uitgediept worden. Uitbreiding van het onderzoek 
kan zowel gebeuren door het vergroten van de regio, toespitsing vastgoedwaardes alsook 
analyseren van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (zowel infrastructuur als uitleglocaties) en 
het nog beter correleren van deze verschillende soorten informatie. 
 
Het rapport bestaat uit drie delen. Eerst wordt de aanpak van het onderzoek uiteengezet (deel 2); 
vervolgens worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd (deel 3). Het onderzoek wordt 
afgesloten met een aantal conclusies (deel 4). 
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2. Aanpak van het onderzoek 
Zoals in de inleiding is genoemd heeft de TU Delft een Space Syntax analyse gedaan. In dit deel 
wordt kort benoemd welke stappen zijn doorlopen om te komen tot conclusies m.b.t. de twee 
varianten voor de Rijnlandroute. 
 
Een Space Syntax analyse start bij het opzetten van een basiskaart met daarin het stratenpatroon. 
De Rijnlandroute is – zoals de naam al zegt – bedoeld om (tenminste) een rol te vervullen op de 
schaal van Rijnland. Dit heeft de grenzen van het te analyseren gebied voor de analyses bepaald. 
Op deze manier kan het effect van een ingreep in dit stratenpatroon op de schaal van Rijnland als 
geheel worden beschouwd. Ook is dit vanuit de methode een vereiste: een te kleine uitsnede kan 
de resultaten minder betrouwbaar maken. 
 
De kaart is opgezet aan de hand van recente topografische gegevens en indien nodig op details 
aangepast, met name in en rondom de directe omgeving van de tracés. Toekomstige of geplande 
stadsuitleg of infrastructuur is in deze analyse niet meegenomen. Dit zou in een vervolgstap 
kunnen plaatsvinden. In Figuur 2 (links) is deze kaart te zien. 
 

 
Figuur 2 De Space Syntax kaart van de hele Rijnland regio, rechts de ‘integratiekaart’ 

 
Vervolgens is het stratenpatroon aan de hand van speciale software doorgerekend op verschillende 
aspecten. Voor de voorliggende vraag is de ‘integratiewaarde’ het meest relevant. Aan de hand van 
deze waarde kan een uitspraak worden gedaan over de potentiële sociale en economische vitaliteit 
op verschillende schalen: dus zowel op straat/wijk niveau als op stads/regionaal niveau. Bij een 
hoge integratie is er sprake van een hoge potentie voor sociale en economische activiteit en bij een 
lage integratie een lage potentie voor sociale en economische activiteit. De mate van integratie 
wordt gevisualiseerd met een gradiënt van kleuren: van een hoge integratie (rood) naar een lage 
integratie (blauw), zie Figuur 3. In Figuur 2 (rechts) is de gehele integratiekaart van Rijnland 
weergegeven. 
 
 

 
Figuur 3. De gradiënt van kleuren die de mate van integratie weergeven 
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Naast deze integratiewaarde die berekend wordt voor de gehele regio zijn er ook een aantal 
andere Space Syntax analyses gedaan die ondersteunen bij het interpreteren van de resultaten. In 
dit rapport richten we ons voornamelijk op de hierboven beschreven integratiekaart en op de 
potentie voor economische vitaliteit. 
 
De volgende stap is het vervaardigen van twee aangepaste kaarten: één met het ZnB tracé, en 
één met het CA tracé. De analyses van deze twee varianten zijn vervolgens met elkaar en ten 
opzichte van de bestaande situatie vergeleken. In deel 3 worden de resultaten van deze analyses 
uiteen gezet op een drietal ruimtelijke schalen. 
 
Ten eerste is er gekeken naar de effecten op de schaal van Leiden en Voorschoten. Hierbij worden 
de eerste opvallende verschillen tussen de bestaande situatie en het ZnB tracé en het CA tracé 
benoemd. In een workshop met de opstellers van het onderzoek en de betrokkenen met lokale 
kennis is er tezamen een aantal kenmerken benoemd die relevant zijn voor het evalueren van de 
twee tracés op de schaal van Leiden en Voorschoten. Deze kenmerken zijn: de lokale integratie, de 
regionale integratie, het effect op de economische potentie van het bestaande stedelijke gebied, 
de planologische mogelijkheden en de potentie tot revitalisering. De onderzoekers van de TU Delft 
hebben deze kenmerken op basis van de integratiekaart, ondersteund met een aantal andere 
Space Syntax analyses, voorzien van een score. De schaal die hierbij is gebruikt is -- voor een sterk 
negatief effect tot ++ voor een sterk positief effect. 
 
Ten tweede is er gekeken naar de schaal van de drie varianten op enkele specifieke deelgebieden. 
Dit vormt een aanvulling op de analyse op de schaal van Leiden en Voorschoten. Deze 
deelgebieden zijn gekozen omdat er zeer opvallende verschillen uit de analyse naar voren kwamen, 
omdat het gebied bijzondere aandacht verdient of omdat het gebied van groot belang is voor een 
van beide gemeenten. Hierbij is vooral gekeken naar het lagere schaalniveau om meer 
gedetailleerd inzicht te krijgen in de deelgebieden. De werkwijze is verder vergelijkbaar met de 
hierboven genoemde analyse. 
 
Ten derde zijn er op straatniveau nog een zestal gebieden uitgelicht waarvan de kwantitatieve 
verandering in integratiewaarde is benoemd. Dit als extra onderbouwing voor de twee 
bovenstaande analyses. Hierbij is de procentuele toe- of afname van de integratiewaarde van de 
betreffende straat op de schaal van Rijnland gegeven. 
 
Op basis van de drie bovenstaande analyses zijn de conclusies getrokken over de potentiële 
economische effecten van het ZnB tracé en het CA tracé voor de Rijnlandroute. 
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3. Onderzoeksresultaten 

3.1 Analyse op de schaal van Leiden/Voorschoten 
 
Bestaande situatie 
In Figuur 4 is de uitsnede van de Rijnlandkaart te zien van de bestaande situatie. 
 

Fig
uur 4. Analyse bestaande situatie 

Duidelijk herkenbaar zijn de rode (A44, N206, Plesmanlaan) en oranje wegen, de meest vitale 
verkeersaders. Hierdoor is de directe omgeving van deze wegen aantrekkelijk voor economische 
activiteiten. Opvallend is ook dat het gebied rondom het tracé van de CA in de bestaande situatie 
meer geïntegreerd is dan het gebied rondom de ZnB variant. 
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Zoeken naar Balans (ZnB) 
In Figuur 5 is de uitsnede van de Rijnlandkaart met het ZnB tracé erin te zien. 
 

 
 Figuur 5. Analyse ZnB 

Wat opvalt is dat in de ZnB variant een deel van de vitaliteit van de A44 en Plesmanlaan verlegd 
wordt naar het nieuwe tracé. Rondom het tracé van de CA is een afname van integratiewaarde 
zichtbaar. De invloed van de ZnB variant op de aanliggende woonwijken is qua integratiewaarde 
minimaal. 
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Churchill Avenue (CA) 
In Figuur 6 is de uitsnede van de Rijnlandkaart met het ZnB tracé erin te zien. Hierbij is het drietal 
verbindingen met het omliggende stedelijke weefsel meegenomen. 
 

 
Figuur 6. Analyse CA 

De CA variant zorgt voor verhoogde vitaliteit en economische potentie van de omgeving van de 
Churchilllaan en de N447 (Voorschoterweg). 
 
In Figuur 7 zijn de drie varianten in beeld gebracht naast elkaar in beeld gebracht waarbij de 
straten met een middelhoge tot hoge integratie zijn uitgelicht. 
 

 
Bestaande situatie  Zoeken naar Balans  Churchill Avenue 
Figuur 7. Een vergelijking van de bestaande situatie met het ZnB en CA tracé 
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Vergelijking van de analyse op de schaal van Leiden/Voorschoten op een vijftal 
kenmerken 
 
In een workshop met de opstellers van het onderzoek en de betrokkenen met lokale kennis is er 
tezamen een aantal kenmerken benoemd die relevant zijn voor het evalueren van de twee tracés 
op de schaal van Leiden en Voorschoten. Deze vijf kenmerken zijn hieronder kort benoemd en per 
tracé van een score voorzien. 
 
Ten eerste de invloed van de verandering van de lokale integratie, ofwel de invloed op de directe 
omgeving van de ingreep. Dit houdt in dat er in de directe omgeving van het tracé meer potentie 
ontstaat voor economische vitaliteit. 

• ZnB: de lokale integratie blijft gelijk (o). 
• CA: de lokale integratie neemt toe (+). 

 
Ten tweede de invloed van de verandering op de regionale integratie, ofwel het hoofdwegennet en 
de omgeving. Dit houdt in dat er rondom dit hoofdwegennet meer potentie ontstaat voor 
economische vitaliteit. 

• ZnB: de regionale integratie neemt toe (+). 
• CA: de regionale integratie neemt toe (+). 

 
Ten derde het effect op de economische potentie van het bestaand stedelijk gebied, waarbij de 
specifieke kenmerken van de omgeving zijn meegenomen (gebiedsontwikkelingsmogelijkheden, 
centrumfunctie, waardeontwikkeling, koopkrachtstromen). 

• ZnB: de weg trekt beperkt de economisch potentie uit het bestaand stedelijke gebied (o/-). 
• CA: de weg voegt veel economische potentie toe aan het bestaand stedelijke gebied (++). 

 
Ten vierde de planologische beperkingen. Of de potentiële economische vitaliteit kan worden 
waargemaakt hangt mede af van de planologische beperkingen. 

• ZnB: op de gebieden waar het tracé een effect op heeft liggen majeure planologische beperkingen (-
). 

• CA: de gebieden waar het tracé een effect op heeft biedt planologische mogelijkheden, omdat 
bestemmingsplanwijzigingen voor economische versterking niet noodzakelijk zijn (+). 

 
Ten vijfde de potentie tot revitalisering van het bestaand stedelijk gebied. Een grotere potentie 
voor economische vitaliteit van een bestaand stedelijk gebied vergroot de mogelijkheden voor het 
revitalisering. 

• ZnB: het tracé draagt niet bij aan de mogelijkheden tot revitalisatie (-). 
• CA: het tracé draagt bij aan de mogelijkheden tot revitalisatie, het gebied waarvan de potentie wordt 

vergroot is tevens een gebied waarbij dit gewenst is (+). 
 
In Tabel 1 zijn bovenstaande bevindingen samengevat. 
 

 ZnB CA 

Lokale integratie, directe omgeving van de ingreep o + 

Regionale integratie, hoofdwegennet en omgeving + + 

Effect op economische potentie van bestaand stedelijk gebied o/- ++ 

Planologische mogelijkheden - + 

(Re)vitalisering - + 

Tabel 1. Effecten van de tracés ten opzichte van de bestaande situatie 
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3.2 Vergelijking van de drie varianten op specifieke deelgebieden 
In onderstaande beelden zijn specifieke gebieden (zgn. economische hotspots) uitvergroot. Dit 
betreffen gebieden die opvallende verschillen vertonen ten opzichte van de bestaande situatie. 
Deze kunnen als aanvulling worden gezien op de analyse in paragraaf 3.1. 
 
Leiden centrum 

 
Bestaande situatie  Zoeken naar Balans  Churchill Avenue 
Figuur 8. Leiden centrum 

Wat opvalt in de integratiekaart zijn de effecten op de routes naar het centrum in de bovenste 
witte ellips: de omgeving Station/Breestraat/Haarlemmerstraat, in de onderste witte ellips: de 
omgeving Lammerschansweg. 

• ZnB: lichte afname integratie ten opzichte van bestaande situatie (o/-) 
• CA: lichte toename ten opzichte van bestaande situatie (o/+) 

 
Rooseveltlaan & 5 Mei Plein 

 
Bestaande situatie  Zoeken naar Balans  Churchill Avenue 
Figuur 9. Rooseveltlaan & 5 Mei Plein  

Wat opvalt in de integratiekaart zijn de veranderingen rondom de Rooseveltslaan en het 5 Mei 
Plein bij de het CA-tracé. 

• ZnB – Rooseveltlaan en 5 Mei Plein: geen zichtbare verandering ten opzichte van de 
bestaande situatie (o) 

• CA: toename van de potentiële economische vitaliteit rondom de Rooseveltlaan (+) en een  
sterke toename van de potentiële economische vitaliteit rondom het 5 Mei plein (++) 
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Transferium & Bio Science Park 

 
Bestaande situatie  Zoeken naar Balans  Churchill Avenue 
Figuur 10. Transferium & Bio Science Park  

Rondom het Transferium en Bio Science Park zijn meerdere effecten zichtbaar. Met betrekking tot 
het transferium: 

• ZnB: geen verandering ten opzichte van bestaande situatie (o) 
• CA: een lichte toename van potentiële economische vitaliteit (o/+) 

De effecten op het Bio Science Park zijn: 
• ZnB: geen verandering in potentie voor economische vitaliteit (o) 
• CA: een sterke potentie voor economische vitaliteit (+) 

 
Voorschoten centrum 

 
Bestaande situatie  Zoeken naar Balans  Churchill Avenue 
Figuur 11. Voorschoten centrum 

Het beeld van Voorschoten centrum is als volgt  
• ZnB: weinig veranderingen op de potentiële economische vitaliteit (o) 
• CA: een toename van de potentiële economische vitaliteit (+) 

 
Bovenstaande bevindingen zijn samengevat in Tabel 2. 

  ZnB CA 

1 Leiden centrum, m.n. routes naar het centrum o/- o/+ 

2 Rooseveltlaan e.o. (bedrijventerrein) o + 

3 5 Meiplein (detailhandel) o ++ 

4 Transferium o o/+ 

5 Bio Science Park  o + 

6 Voorschoten centrum o  + 

Tabel 2. Effecten op specifieke deelgebieden. 
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3.3 Veranderingen in integratiewaarden van specifieke straten 
 
Op straatniveau zijn enkele nog nader uitgelicht met kwantificering van de verandering in de 
potentie voor economische vitaliteit. Deze kunnen worden gezien als een aanvulling op de analyses 
uit de paragrafen 3.1 en 3.2. 
 
Straat ZNB CA 

Bio Science Park +0,4% +4,6% 

Churchilllaan +1,6% +6,2% 

Voorschoten centrum +0,2% +5,8% 

Haarlemmerstraat -0,2% +2% 

Breestraat -0,2% +4% 

Station (oostkant) 0% +2,6% 

Tabel 3. De toename of afname van de integratiewaarde op enkele specifieke straten 

Ook hier is het overall beeld dat ZnB minimaal of zelfs negatief uitwerkt op de genoemde straten. 
CA biedt forse economische potenties, tot een structurele 6% toename in de potentie van de 
Churchilllaan. 
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4. Conclusies  
Dit rapport is het resultaat van een eerste verkenning naar de effecten op de potentie voor 
economische vitaliteit van de twee tracés voor de Rijnlandroute met behulp van een Space Syntax 
analyse. Met de analyse van het Zoeken naar Balans (ZnB) tracé en het Churchill Avenue (CA) 
tracé is een eerste stap gezet naar een Economische Effect Rapportage (EER). Hierbij zijn de 
effecten van de twee tracés op de potentiële economische vitaliteit van het omliggende stedelijke 
gebied op verschillende schaalniveaus in beeld gebracht. Deze EER vult hiermee een omissie op in 
het afwegingskader voor de besluitvorming rondom de Rijnlandroute. 
 
Uit deze verkenning kan geconcludeerd worden dat er op basis van de Space Syntax analyse 
duidelijke verschillen te constateren zijn in de EER van de beide tracés wat betreft economische 
effecten, vitaliteit, centrumfunctie en potentie voor de (re)vitalisering van bestaand stedelijk gebied 
van Leiden en Voorschoten. 
 
ZnB – biedt weinig economische potentie langs en op deze route en verzwakt in Leiden en 
Voorschoten de economische potenties van het bestaand stedelijk gebied. De potenties die het 
tracé wel biedt zijn beperkt tot de kruispunten met A44 en A4. De route biedt daar kansen voor de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld megamalls. 
 
CA – biedt economische potenties zowel langs de route als bij het Bio Science Park, Voorschoten 
centrum, Leiden centrum en de regio Rijnland als geheel. Het tracé geeft veel potentie voor de 
(re)vitalisering voor bestaand stedelijk gebied. Daarnaast zijn er minder planologische restricties 
rondom het CA tracé waardoor de economische potenties eerder kunnen worden waargemaakt. 
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Bijlage 1. Toelichting Space Syntax 
In deze bijlage wordt een korte toelichting gegeven op Space Syntax. Na deze toelichting volgen 
een drietal voorbeeldtoepassingen. 
 
Wat is Space Syntax? (1) 
Space syntax is de verzamelnaam voor een set methoden en technieken waarmee de ruimte op 
verschillende schalen geanalyseerd kan worden. In een Space Syntax analyse worden 
uiteenlopende kenmerken van de ruimte in beeld gebracht. 
 
Er wordt al zo’n 25 jaar onderzoek gedaan naar en met Space Syntax, wat zijn oorsprong kent in 
Engeland. Het onderzoek in Engeland is gestart vanuit de architectonisch/stedenbouwkundige hoek 
maar heeft zich sindsdien sterk verbreed naar andere disciplines zoals economie, verkeerskunde, 
criminologie, psychologie, archeologie, sociologie en antropologie. In deze 25 jaar is er veel 
wereldwijd empirische data verzameld waarmee de correlatie tussen meeteenheden uit de analyse 
en uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen kan worden getoond. 
 
Een Space Syntax analyse wordt gedaan op basis van een zogenaamde ‘axiale kaart’. Dit is een 
speciaal soort wegenkaart die is gebaseerd op zichtlijnen en hun onderlinge verbindingen. In 
essentie draait een Space Syntax analyse om de mate waarin de axiale lijnen met elkaar 
verbonden zijn. Axiale lijnen kunnen heel goed verbonden zijn met andere lijnen (de lijn is dan 
‘goed geïntegreerd’) of juist niet (de lijn is dan ‘sterk gesegregeerd’ oftewel, ‘niet goed 
geïntegreerd’). Meer recent worden naast het aantal verbindingen van lijnen worden ook factoren 
als afstand (in meters) en de hoeken waaronder lijnen elkaar kruisen meegenomen. 
 
In Figuur 12 is te zien hoe een axiale kaart wordt opgezet. Links is een nederzetting afgebeeld met 
straten, pleinen en gebouwen. Bij Space Syntax gaat het om het analyseren van de ruimten tussen 
de gebouwen, zoals de straten en de pleinen. Dit resulteert in een kaart met ‘publieke ruimte’. Op 
basis van deze kaart wordt de axiale kaart getekend (3e tekening van links): dit zijn het minimaal 
aantal lijnen waarmee de kaart van de publieke ruimte kan worden omschreven. Vervolgens wordt 
deze axiale kaart doorgerekend met de Space Syntax software. In Figuur 12 (rechts) is de 
integratie-waarde gevisualiseerd. De hoofdstraat heeft de hoogste integratiewaarde (rood 
gekleurd) en de verste zijstraten de laagste integratiewaarde (blauw gekleurd). 
 

 
Figuur 12. De Space Syntax methode: van een nederzettingspatroon naar een axiale kaart 
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Een belangrijk inzicht van Space Syntax is dat deze axiale kaart sterk correleert met uiteenlopende 
indicatoren, zoals de potentie voor economische vitaliteit. De recente ontwikkelingen in computer 
hard- en software maken analyses op een grote schaal en analyses van meer complexe 
berekeningen mogelijk (naast aantal verbindingen ook de afstand in meters en de hoeken 
waaronder de lijnen elkaar kruisen). Op deze manier kunnen we in een oogopslag zien waar de 
meest geïntegreerde (en veelal economisch vitale) en gesegregeerde straten (en veelal afgelegen) 
zijn gelegen. 
 
Hoewel de Space Syntax methode in eerste instantie een onderzoeksinstrument was, wordt het in 
de praktijk reeds gebruikt afgelopen 10 jaren om de effecten van plannen te voorspellen. Als het 
stratenpatroon wordt aangepast, zal de locatie van bijvoorbeeld winkelgebieden zich op termijn 
aanpassen aan de nieuwe ruimtelijke condities. Ook veranderingen ver buiten het centrum 
beïnvloeden op die manier groei en verval van winkelgebieden (Hillier, 1999). 
 
Op basis van de empirische resultaten met de toepassing van de Space Syntax methode, kan de 
methode inzicht geven op de potentiële invloed van het stratenpatroon op: 

- de locaties van economische activiteiten; 
- verschillende schaalniveaus; 
- verkeerstromen: van voetganger tot auto; 
- de sociale en economische vitaliteit van de stad; 
- gebiedsontwikkelingen. 

 
Voorbeeld 1: Berlijn voor en na de muur 
Een goed voorbeeld is de Space Syntax analyse van Berlijn voor en na de val van de muur. In de 
linkerafbeelding van Figuur 13 is de situatie in Berlijn voor de val van de muur te zien. Op de 
rechterpagina de situatie na de val van de muur. Het centrum, het cluster met goed geïntegreerde 
straten van Berlijn, is verschoven van west naar oost Berlijn. Het economische effect van het 
verdwijnen van de Berlijnse muur is dat de Friedrichstrasse de nieuwe belangrijkste as is geworden 
- zoals in de jaren 30 voor de bouw van de muur ook al het geval was. De kleuren correleren met 
eigendom, huurprijzen en economische activiteiten. De Friedrichsstrasse is wederom de hoofdas in 
de stad; zoals in de jaren 30 v/d vorige eeuw. In zijn PhD onderzoek heeft Jake Desyllas correlaties 
gevonden tussen huur en koop prijzen van huizen en de integratie van de straten patroon voor en 
na de muur in Berlijn. Waar de integratie omhoog is gegaan, zijn de prijzen gestegen, en waar de 
integratie omlaag is gegaan als effect van de muur, hebben ze problemen met leegstand van 
woningen (Desyllas 2000). 
 

 
Figuur 13. Berlijn voor en na de muur 

Voorbeeld 2: het Noorse stadje Tønsberg 
Een historische analyse van het stratenpatroon in het Noorse stadje Tønsberg en het 
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vestigingspatroon van winkels laat zien hoe verstedelijking en verandering van 
vervoersmogelijkheden de locatie van verschillende soorten winkels beïnvloeden. In de jaren dertig 
en vijftig van de vorige eeuw bevonden alle soorten winkels zich in het historische centrum. Met de 
groei van de stad en het toenemend autogebruik verhuisden vestigingen in levensmiddelen, 
meubels en elektronica naar op de auto gerichte winkelcentra in de periferie, terwijl cafés en 
modezaken in het centrum bleven. Kleinere supermarkten verspreidden zich over centra van de 
voorsteden (Van Nes, 2003). Op dit moment is een aantal aanpassingen in het verkeersnetwerk 
van Tønsberg gepland, die allen zijn doorgerekend met de Space Syntax methode. De 
alternatieven, waarvan een verkeersader rondom het centrum verkeerstechnisch de beste 
oplossing lijkt, zijn onderwerp van hevige discussie. Mede vanwege de uitkomsten van de Space 
Syntax analyse zien stedenbouwkundigen en winkeliers in het centrumgebied de hoofdroute 
namelijk liever door het centrum gaan met en ondergrondse parallel tunnel voor het snel verkeer 
om het centrale winkel gebied levendig te houden.  
 
Dit voorstel vertoont parallellen met de CA variant voor de Rijnland Route. 
 
Voorbeeld 3: de Millennium brug in Londen 
De locatie van de Millennium Bridge over de Thames was overigens al eerder mede op basis van 
onderzoek met de space syntax-methode bepaald, met als doel de toegang van de zuidelijke 
Thames-oevers naar St. Paul's Cathedral te verbeteren. De effecten van deze kleine ingreep zijn 
dat nieuwe winkels en bedrijven zijn gekomen in het zuidelijke gebied van St. Paul’s Cathedral. 
Vooraf was het gebied gesegregeerd en was weinig vitaal. Op de zuid oevers zijn er veel nieuwe 
restaurants en cafés bevestigd de afgelopen tien jaren. Ook bij herstructurering van stadswijken 
kan de space syntax-methode worden ingezet. Door gericht in te grijpen in het stratenpatroon 
kunnen de verbindingen met de rest van de stad verbeterd worden om daarmee het gebied 
aantrekkelijker voor winkelvestiging te maken. 
 
Conclusie: een weg is meer dan een verbinding van A naar B 
Wat Space Syntax laat zien is dat een weg meer is dan een verkeersader en een tracé is meer dan 
een verbinding van A naar B. Extra verbindingen hebben uitstraling naar de directe omgeving en 
naar de gehele regio: dus effect op ontsluiting én gebruik van de ruimte op alle schaalniveaus.
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