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Een loopvriendelijke omgeving: 

1: Waarom zou je dat willen?

2: Hoe ziet zo’n omgeving eruit?

Verhaal van vandaag



Lopen is….. voor iedereen



Noodzakelijk: 30% van de 
Nederlandse huishoudens heeft 
geen auto

70% van alle 
deelverplaatsingen gaat te 
voet

Lopen maakt mensen mobiel



Lopen is…..gezellig



Lopen is…..gezellig

drukke straat: 
0,9 vrienden
3,1 kennissen



Lopen is…..gezellig

rustige straat: 
3 vrienden

6,3 kennissen



Lopen brengt leven op straat



Lopen is….. gezond



Lopen is….. gezond

In NL voldoet 46% van de bevolking niet
aan de beweegrichtlijn (150 minuten per 
week bewegen). 

Onvoldoende bewegen hangt samen met 
zeker 471 miljoen euro aan directe 
zorgkosten per jaar (793 incl depressie).

In een voetgangersvriendelijke omgeving 
beweegt bijna de helft van de bewoners 
genoeg en anders maar ongeveer een 
kwart (Amerikaanse studie).

Lopen is makkelijk op te nemen in je 
dagelijkse bezigheden en daarom voor de 
meeste mensen makkelijker vol te 
houden dan bijvoorbeeld fitness. 



Lopen is……. milieuvriendelijk

fijnstof
CO2
geluid
trillingen



Lopen is….. veilig (voor anderen)



Lopen is….. ruimte efficiënt



Lopen is….. goed voor de economie



Lopen is….. goed voor de economie



Lopen is….. goed voor de economie



Lopen is…. goedkoop



Lopen is…. goedkoop



Lopen is….. lekker langzaam

‘vrij van labtops en 
telefoons’

‘een leeg hoofd’

‘gewoon relaxed’



Lopen is…..goed voor iedereen



Lopen is…..goed voor de maatschappij en de gemeente



Lopen: goed voor de maatschappij

iedereen neemt deel aan de maatschappij

zelfstandige kinderen met beter verkeersinzicht 
en betere schoolprestaties

fittere werknemers met hogere 
arbeidsproductiviteit

zelfredzame ouderen, die langer gezond blijven

gezondere inwoners in het algemeen



Voetgangers: goed voor de gemeente

aantrekkelijke stad voor inwoners, bedrijven, 
toeristen

verbetert aantrekkelijkheid winkelgebied 

draagt bij aan behalen luchtkwaliteitsnormen

vermindert aantal vertraagde ritten

verbetert verkeersveiligheid

lagere uitgaven WMO



Kosten en baten van lopen



Kosten en baten  per 
reizigerskilometer

Gössling, S., Choi, A., Dekker, K. and Metzler, D. 2018. The social cost of automobility, cycling and walking in the European Union. Ecological Economics 158: 65-74
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Autorijden Fietsen Lopen

Meegenomen in de analyse zijn: milieu-aspecten, reiskosten, gezondheid (incl ongevallen) en kwaliteit van leven 



Keer het eens om



Wat wil de voetganger?

verschilt per persoon

min of meer 
hetzelfde voor 
iedereen



Bestemmingen op loopafstand

hoge dichtheid

functiemenging

openbaar vervoer



Bestemmingen op loopafstand

extra doorgang extra bankjesextra bestemming



Heldere, vindbare routes

lange lijnen

oriëntatiepunten 

bewegwijzering



pagina van Legible London, yellow book

Heldere, vindbare routes



Heldere, vindbare routes

Als het even kan: gidslijnen i.p.v. geleidelijnen



Veilige routes en oversteekplaatsen



Veilige routes en oversteekplaatsen

Rapport Fix the Mix 2018: Fietsberaad Vlaanderen en Tridée



Veilige routes en oversteekplaatsen

snelheid verlagen Menging afhankelijk 
van snelheidsregime



Veilige routes en oversteekplaatsen

extra oversteektijd voor ouderen

+ licht op groen, tenzij
+ in een keer linksaf
+ groene golf voor voetgangers

verlichte oversteekplaats

+ zebra’s behouden



http://www.seattle.gov/transportation/sidewalkrepair.htm

Bomen kunnen tegels opdrukken, maar niet als ze voldoende ruimte krijgen…

Veilige routes en oversteekplaatsen



gladheid is gevaarlijk: verwarmde stoep in New York

Veilige routes en oversteekplaatsen



Sociaal veilige routes

ogen op straat

verlichting

overzicht

schoon en heel



Comfortabele routes

stoep breed genoeg

obstakels in één zone



Comfortabele routes

http://thecityfix.com/blog/the-eight-principles-of-the-sidewalk-building-more-active-cities-paula-santos/



Comfortabele routes



Comfortabele routes

stoepen vlak en stroef

op- en afritten

doorlopende stoep



Comfortabele routes

voldoende rustplaatsen

bescherming tegen 
weersinvloeden



Aantrekkelijke routes

afwisseling

menselijke maat

details

groen

activiteiten binnen en 
buiten



Aantrekkelijke routes



Aantrekkelijke routes



Activiteiten

4,5 m



onmogelijk aanlokkelijkmogelijk



onmogelijk aanlokkelijkmogelijk



onmogelijk aanlokkelijkmogelijk



Loop! 
Voetgangersvriendelijke steden en dorpen

Lopen is de toekomst
Voordelen, problemen, urgentie

Looplust
Wie loopt? Waarom lopen mensen wel of niet? Wat is er 
nodig om meer mensen meer te laten lopen?

Tien ontwerpprincipes
Looproutenetwerk, bestemmingen, openbaar vervoer, 
confrontaties met ander verkeer, oversteekplaatsen, de weg 
vinden, ruimte voor lopen, comfort, levendige plinten, 
menselijke maat

Beleid voor voetgangers
Hoe doe je dat? Heeft beleid maken wel nut? Wat levert het 
op? De voetganger: niet langer de vergeten vervoerswijze
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