
L’HABITABILITAT

La promoció de l'ús del transport públic i el desenvolupament de trànsit alternatiu (bicicletes, vianants) és un dels objectius clars de Nantes, com també:
• Continuar el desenvolupament del transport públic a la ciutat, incloent connexions transversals entre barris i entre els pols de treball i activitats
• Articular millor les connexions de transport públic i rodat per una banda, i les línies de transport pesat i les línies d’autobús per una altre;
• Desenvolupar l'ús de línies de ferroviàries: un estudi sobre la creació d'un centre d'intercanvi de transports col·lectius urbans
• Promoure l'ús dels transports fluvials, preservant els recursos naturals (Navibus)
• Millorar l'accessibilitat al centre de la ciutat mitjançant la reorganització dels fluxos de trànsit i implementar una política d'aparcament

Aquestes prioritats van acompanyades per un conjunt de mesures de planificació urbana:
• Continuar amb el desenvolupament dels transports i espais públics per facilitar els desplaçaments de les persones amb discapacitat;
• Facilitar el lloguer de bicicletes i l’oferta d’aparca ment 
• Millorar les entrades a la ciutat “les portes” (camins Rennes, Bordeus, Vannes, Gabory bulevard...)

El Loire, Erdre, la Sèvre són corredors ecològics de plantes i animals salvatges que arriben al cor de la ciutat. En les seves ribes, s'expandeixen una xarxa de camins al costat de 
l'aigua, dintre les valls i entre els barris de més de 50 km. Els seus rius, són un suport important per a la recreació dels residents.
Nantes es caracteritza també per una política d'excel·lència de parcs i jardins, i la tradició hortícola de renom internacional. Com a objectius clars es destaca:

• Assegurar la unitat ecològica dels grans espais naturals relacionats amb les valls del Chézine, Cens de Gesvres, Erdre, Sèvre i Loire.
• Millorar, per als ciclistes i vianants, els camins i l'accés als espais verds i naturals dins del Loire.
• Continuar la malla de camins suaus i rutes a peu amb l'establiment d'una xarxa d'espais naturals.
• Establir una carta d'arbres per protegir encara més la cartera existent (20 000 arbres en espais públics i més de 200 000 en total), diversitat de paisatges. 
• Continuar amb la rehabilitació dels entorns aquàtics i la reconquesta dels bancs en el programa Neptú.

Nantes ciutat sostenible. El control de l'expansió urbana, protegir les àrees naturals, l'establiment d'una política de viatges innovadors que ofereixin alternatives a l'ús del vehi-
cle, la posada en pràctica els passos de l'Agenda 21 i el desenvolupament d’eco-barris com a l’illa de Nantes, Nova Malakoff i Bot-SPECT-Chênaie són part d'aquesta voluntat.

 05. LES GRANS ACTUACIONS I PREVISIONS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE NANTES 
LA CICATRIU: INDRET D’OPORTUNITAT

Nantes durant els últims anys ha incrementat progressivament la població, dotant la ciutat de noves àrees d’urbanització.
Es construeix progressiu i controladament tot manatenint l’estabilitat social, reforçant el lloguer social.
A les noves àrees d’urbanització (Bottière-Chênaie, Gatehouse-Erdre, Le Noveau Malakoff i l’illa de Nantes), es persegueixen  les grans operacions públiques amb la 
programació sistemàtica del 25% dels habitatges socials de lloguer i la construcció d’habitatges “assequibles” per a tothom.

Pel que fa als onze districtes que engloba es preveu:
> Mantenir l'estabilitat social, en permetre la producció d'habitatge d'interès social i econòmic.
> Seguir amb la rehabilitació dels antics parcs per l’accés a les famílies, especialment els més desafavortis, fent-los més dignes i en més bones condicions. Operacions 
programades per  millorar l’habitatge: Madeleine-Camps de Mart i la República-Ponts i Bas Chantenay.

Nantes durant els últims anys ha estat un fort atractiu econòmic. El seu potencial urbà i algunes activitats en terrenys erms, fins i tot lliures, són actius per a un futur des-
envolupament. No obstant això, Nantes Métropole ha de corregir alguns desequilibris per assegurar el seu desenvolupament: una oferta comercial feble al centre de la 
ciutat, amb efervescència a la perifèria.

Els objectius principals (alguns en marxa) s’ennumeren en:
- L'enfortiment de les funcions comercials del centre de la ciutat i el seu atractiu
- Construir un pol terciari Atlàntic, Euronantes
- Consolidar els pols de barris mixtes
- Recuperar les industries i potenciar les activitats artesanals
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MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DEL CENTRE DE LA CIUTAT 
REORGANITZANT EL FLUX DE LA CIRCULACIÓ 

Garantir l’accès al primer centre d’ocupació
de comerços i serveis de la metropoli. Facilitar
els desplaçaments peatonals i de bicicletes al centre.  

Parc o plaça a menys de 500 m de 
centres urbans: nous projectes

Assegurar la unitat ecològica dels
grans espais naturals propers

Desenvolupar les circulacions peatonals

Redescobrir el Loire, un gran espai natural

Parcs i places publiques existents

Jardins familiars existents

Vies toves existents

L’ACTIVITAT

LA MOBILITAT MATRIU ECOLÒGICA_CIUTAT SOSTENIBLE
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ILE DE NANTES
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PERMETRE LA CONSTRUCCIO DE 
NOUS HABITATGES DINTRE DELS 
BARRIS I MILLORAR LA QUALITAT 

ERDRE PORTERIE
1400 Habitatges nous 
Perspectiva 200 hab/any

BOTTIERE CHÊNAIE
1500 Habitatges nous
Previsió 200 hab/any

LE NOVEAU MALALKOFF
500 Habitatges nous
Previsió de 1.000 hab. mes

ILE DE NANTES
3700 Habitatges nous

Operacions públiques de 
desenvolupament en curs

Construccio de nous habitatges als barris

Millora de l’habitatge

d’habitatge social

Sector de possible mutacio

Espais en espera d’urbanització
en predomini de l’habitatge

Espais en espera d’urbanització

Zones residencials

Zones d’activitat
Zones verdes i naturals

Constituir un pol terciari atlàntic: EURONANTES 

Consolidar els pols mixtes de barri (serveis, 
equipaments, comerços) 

Dominar el desenvolupament dels pols
comercials de la perifèria 

Consolidar i desenvolupar les funcions
comercials del centre de la ciutat

Acompanyar el desenvolupament de
l’ensenyament superior i recerca 

Incentivar la indústria i les activitats artesanals 

Espais a l’expectativa d’urbanització en 
predomini de l’activitat 

Desenvolupar el turisme urbà i de recreació 

Espais a l’expectativa d’urbanització


