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De route naar een
rechtvaardige
leefomgeving



In een rechtvaardige leefomgeving krijgt iedereen de ruimte om 

zichzelf te kunnen ontplooien en om zelf vorm te geven aan 

zijn/haar leefomgeving. 

Daarbij is solidariteit een belangrijk kompas: iedere handeling 

komt ook ten goede aan een ander (nu en in de toekomst) 

zonder de zekerheid van een gelijkwaardige tegenprestatie.



Brede welvaart en een rechtvaardige leefomgeving

- Kansengelijkheid en keuzevrijheid

- Veiligheid, gezondheid en biodiversiteit

- Zorgvuldig omgaan met grondstoffen

- Optimaal benutten van het bestaande



Lopen en fietsen
(zijn belangrijke bouwstenen) 

voor een rechtvaardige leefomgeving



De herontdekking
van de ruimte voor
fietsen en lopen



JAREN 70



We, the people, did it.

MUSEUMPLEIN 1977









bron: Studio Bereikbaar

Meer lopen en fietsen zorgt voor minder auto’s en meer leefkwaliteit, meer 
ruimte om te verdichten en dus meer nabijheid, waardoor mensen meer gaan 
lopen en fietsen… (een zichzelf versterkende cirkel)



Lopen en 

fietsen is 

zo veel 

meer dan 

verplaatsen

Bron: Felixx Landscape Architecture



Naar een schaalsprong op 
de fiets 
2019- 2020

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-
publicaties/publicatie/2020/04/20/naar-een-
schaalsprong-op-de-fiets







Fiets krijgt een steeds 

groter aandeel in de 

verplaatsingen. 

Bijvoorbeeld in 

Amsterdam.

bron:

Amsterdamse

Thermometer van 

de Bereikbaarheid

2019



Barrières slechten

Bron: Artgineering



Overvolle fietsenstallingen

Fietsfiles

Parkeerproblemen in de openbare ruimte

Toenemende

diversiteit aan

type fietsen



Hoe 

voorkom

en we dat 

de fiets 

de 

nieuwe 

auto 

wordt?



Bron: Posad Maxwan





Daphne Schippersbrug

Utrecht, NEXT Architects

Projecten

Utrecht Centraal: grootste 

overdekte fietsenstalling ter 

wereld met 12.500 plaatsen









Ruimte voor Lopen
2019- 2020

Op verzoek van van ministerie I&W

Felixx Landscape Architects ism Stipo (Sander van Ham)

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-
publicaties/publicatie/2020/05/28/naar-een-gezonde-
stad-te-voet





Lopen vraagt om een compleet andere benadering van de openbare ruimte. Waar de ‘mechanische’ 

benadering van de fiets of de auto is gericht op snelheid, directheid en een strikte organisatie van 

ruimte, vraagt lopen om nabijheid, comfort en verrijking Bron: Felixx Landscape Architects



De efficientie van lopen ligt niet in tijd, 

maar in kwaliteit en de toegevoegde 

waarde van de wandeling
Bron: Felixx Landscape Architects



Bron: Felixx Landscape Architects



Bron: Felixx Landscape Architects





Ruimtelijke ordening
is de beste vorm van 
mobiliteitsplanning



Makkelijk uitvoerbaar, moeilijk 
voorstelbaar

Een loop- en fietsvriendelijke leefomgeving is geen rocket science

1. Mix!!! (goede ruimtelijke ordening is het beste loop- en fietsbeleid)

2. Voetganger op 1

3. Symbiose tussen voetganger en OV

4. Levendige plinten

5. Voorkom dat de fiets de nieuwe auto wordt

6. Minimaliseer snelheidsverschillen: 30km/uur als de norm voor de 

bebouwde kom

7. HUB-ontwikkeling



Beschouw actieve mobiliteit als een groot 
nationaal project

Ruimte scheppen voor lopen en fietsen bestaat uit veel kleine 

projecten die samen veel geld kosten:

• Dus de gemeenten hebben substantiële financiële bijdragen van het Rijk 

nodig om deze opgaven van nationaal belang te realiseren.

• Maar het levert ook wat op. De verdere verschuiving naar lopen en fietsen 
leidt in grote steden aantoonbaar tot ontlasting van het rijkswegennet.

• En nabijheid en actieve mobiliteit dragen fundamenteel bij aan ons welzijn 
en welbevinden en dus aan onze brede welvaart. 



Meekoppelen met grote transitie

Zoek naar een slimme koppeling tussen grote opgaven voor de 

stad van de 21e eeuw. De nieuwe openbare ruimte kan ‘vanzelf’ 

ontstaan door de transitieopgaven op systeemniveau.





Bron: Jan Rotmans







Bron: Gemeente Amsterdam





Bron: Gemeente Amsterdam



Bron: Gemeente Amsterdam



Stappen

Trappen

OV

Maas

Personenauto

STOMP - PRINCIPE



Aanbevelinge
n voor een 
gezonde, 
duurzame en 
vitale 
leefomgeving 
met de mens 
(als 
voetganger en 
fietser) in de 
hoofdrol.

Bovenkerkerpolder



Ruimtelijke ordening is het meest 
effectieve mobiliteitsbeleid.

Zet in op nabijheid:

• Bouw nieuwe woningen op loop- en fietsafstand van bestaande 

werklocaties en voorzieningen. Zo versterk je het bestaande en gebruik je 

de woonopgave als hefboom voor heel veel andere maatschappelijke 

vraagstukken.

• Meer lopen en fietsen zorgt voor minder auto’s en meer leefkwaliteit, 
meer ruimte om te verdichten en dus meer nabijheid, waardoor mensen 
meer gaan lopen en fietsen… (een zichzelf versterkende cirkel)



Neem lopen en fietsen als startpunt van 
het denken over de leefomgeving.

Richt de leefomgeving in voor mensen, niet voor auto’s:

• Maximum snelheid van 30 km/h binnen de bebouwde kom.

• Slecht grote ruimtelijke barrières zoals snelwegen, spoorlijnen en kanalen.

• Stel op drukke plekken de verblijfskwaliteit centraal. Zet hier in op de 
voetganger.



En vooral:
durf te 
experimenteren
!

Bovenkerkerpolder


