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Nabijheid: de basis voor
een gezonde, duurzame
en attractieve
leefomgeving.



JAREN 70



We, the people, did it.

MUSEUMPLEIN 1977





‘If you plan for cars and traffic, you get cars 
and traffic. If you plan for people and places, 
you get people and places.’ 

William H. Whyte (1980)
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Fiets krijgt een steeds 
groter aandeel in de 
verplaatsingen. 
Bijvoorbeeld in 
Amsterdam.

bron:
Amsterdamse
Thermometer van 
de Bereikbaarheid
2019





Waarom fietsen fijn is
- trappen maar -

1. Vermindert verkeer
2. Verbetert de gezondheid
3. Vermindert criminaliteit
4. Brengt weer leven in stadscentra
5. Stimuleert een avondeconomie
6. Verbetert de luchtkwaliteit
7. Is een makkelijk vervoermiddel
8. Stimuleert toerisme
9. Vermindert sociale uitsluiting
10.Geeft een goed gevoel



Drie
aanbevelingen 
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.



Beschouw actieve mobiliteit als een groot 
nationaal project.

Fietsinfrastructuur kent 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 fietsgebruik 
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. 






