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Herwaardering parken, wandel- en fietsroutes

Een stad moet uitnodigen
tot sporten en bewegen
Een goed ontwerp is bepalend voor het succes van openbare sport- en
beweegvoorzieningen. Waar moet je daarbij op letten en welke kansen ziet
Kyra Kuitert, adviseur gebruik openbare ruimte van Bureau KM?
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doorgaande ‘lange lijnen’, zonder
stopmomenten. Vooral waterlijnen
(kanalen en rivieren) of routes rond
het water (plassen) zijn ideaal voor
hardlopers. Een ‘rondje bruggen’
is bijvoorbeeld populair, omdat
er geen kruisend verkeer is (geen
oversteken waar je moet wachten), je heen een andere route kunt
lopen dan terug en de belevingswaarde hoog is. Hardlopers kunnen
daarbij gebruikmaken van bestaande fiets- en wandelpaden. Deze zijn
echter ook populair bij wandelaars
en fietsers en daardoor ontstaat
het risico dat deze groepen elkaar
in de weg zitten. Als er voldoende
ruimte is, pleiten wij voor brede
fietspaden (minimaal 4 meter), gescheiden van brede wandelpaden
(minimaal 2 meter). Zo wordt voor-

Als er geen logische
verbindingsroute is,
maken mensen hun eigen
voetpaadjes.
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De ‘Vier V’s’ zorgen voor een goede
openbare ruimte
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dat veel oevers van waterwegen

leving? Een sportplek in een park of op een plein met bomen voelt beter

niet (tweezijdig) toegankelijk zijn:

dan een grijze, eentonige plek.

een gemiste kans, zowel voor de
hardloper, de wandelaar als de fiet-

Verplaatsing

ser.

Zijn plekken goed bereikbaar en zijn beweegroutes logisch op elkaar
aangesloten en comfortabel, ook voor mensen met bijvoorbeeld een

Het ommetje

rolstoel?

Mark Rutte zei het al tijdens zijn
corona-persconferenties: gaat u

Veilig

vooral een ‘ommetje ‘maken, een

Kun je andere mensen zien of gezien worden? Sport- en beweegplek-

korte wandeling vanuit de eigen

ken moeten enigszins in het zicht liggen. Bij voorkeur van woningen,

woning. Het effect van een omme-

omdat daar in potentie 24/7 mensen aanwezig zijn.

tje op de gezondheid is groot, want
met dagelijks een half uur stevig

Verblijf

doorlopen kom je al aan de Neder-

Kun je comfortabel zitten met aangenaam uitzicht op architectuur of

landse Norm voor Gezond Bewe-

anderen mensen? Mensen kijken is de grootste attractie in de publieke

gen. Voor ouderen is het ommetje

ruimte. Het is fijn als je bij een sportgelegenheid kunt zitten om uit te

zelfs vaak de laatste vorm van zelf-

rusten, elkaar te ontmoeten of naar andere sporters te kijken.

standig bewegen.
Een ommetje betekent vooral een
‘leuk rondje’ kunnen maken. Voor-
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waarde is dan ook een aantrekke-

Boven: Er wordt vooral veel
gevoetbald door kinderen.

lijke omgeving: langs water, door
groen of langs interessante archi-

Links: Een breed voetpad zorgt
dat gebruikers elkaar niet in de
weg zitten. Met een bankje erbij
kun je elkaar ontmoeten en
mensen kijken.

tectuur. Door de ‘parels’ (water,
groen, bijzondere architectuur) in
een wijk, dorp of stad in kaart te
brengen en ze ‘aan elkaar te rijgen’,
kunnen er in ons land veel meer
interessante rondjes worden ontwikkeld.
Om te zorgen dat iedereen, ook
ouderen, een ommetje kunnen maken, is het van belang dat de paden
vlak, voldoende breed en veilig zijn
en logisch op elkaar en de omliggende wijken aansluiten. Hier zien

We zien in Nederland nog volop ge-
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B lopen. Dit functionele lopen is

lander al snel de auto of de fiets.
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