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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt mijn onderzoeksrapportage, welke als bijlage
dient voor het handboek: ‘De ontwikkeling van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk’. Dit is het laatste
product wat ik heb gemaakt voor mijn opleiding
Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit.
Met trots en tevredenheid kijk ik terug naar mijn studie
en in het speciaal naar mijn afstudeeronderzoek. Vooraf
had ik niet verwacht dat ik uiteindelijk een handboek op
zou stellen voor professionals, een handboek dat
hopelijk veel mag veranderen ten behoeve van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk voor de voetgangers.
In de maanden van mijn onderzoek heb ik meer gelopen
dan ooit tevoren. De urgentie voor lopen en wandelen is
voor mij meer dan duidelijk geworden. Ook de eisen die
verschillende voetgangers stellen aan het wandelnetwerk en de openbare ruimte zijn helder geworden én
die heb ik zelf ook gesteld toen ik liep. Maar wat ook
duidelijk werd, is dat lopen en/of wandelen voor niemand
hetzelfde is, het is een gecompliceerde bezigheid.
Toch heb ik tijdens mijn onderzoek mijn doel bereikt en
daar ben ik trots op. Middels het handboek en deze
rapportage heb ik kunnen bijdragen aan het verbeteren
van de huidige loop- en wandelroutes, naar kwalitatief
hoogwaardige loop- en wandelroutes voor ieder individu.

Nu is het aan alle stedenbouwkundigen, verkeerskundig
ontwerpers en beleidsmakers om er mee aan de slag te
gaan!
Dit onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder een
aantal personen om mij heen. Middels dit schrijven wil ik
mijn dank overbrengen aan deze personen. Allereerst wil
ik Martine de Vaan bedanken, bedankt voor de
mogelijkheid om de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’ te onderzoeken en de waardevolle
feedback tijdens het onderzoek. Houkje Hibma, jij bood
mij een gelegenheid om bij de gemeente Amersfoort te
mogen afstuderen en hebt tijdens mijn afstudeeronderzoek ondersteuning geboden en feedback
gegeven, bedankt! Ook bedank ik graag Marieke van
Brussel, namens de gemeente Zwolle heb jij mij voor en
tijdens het onderzoek voorzien van feedback en de
helpende hand geboden wanneer dat nodig was,
bedankt voor jouw hulp.
Daarnaast wil ik alle experts die ik heb geïnterviewd
bedanken voor de waardevolle informatie en wil ik Janet
van der Hoeven bedanken voor de waardevolle
(tussentijdse) feedback die ik van haar heb mogen
ontvangen.
Met tevredenheid en voorzichtige trots laat ik hierbij mijn
onderzoeksrapportage lezen door u, als aanvulling op
het eerder verschenen handboek!

Dennis van Sluijs, 14 december 2020

Samenvatting
De voetganger komt de laatste jaren steeds meer onder
de aandacht bij stedenbouwkundigen, verkeerskundig
ontwerpers en beleidsmakers. Echter ontbreken er nog
altijd handvaten voor deze doelgroep om de
wandelintenties van de voetganger goed te faciliteren op
het wandelnetwerk en in de openbare ruimte. Het doel
van dit onderzoek is om bij te dragen aan het verbeteren
van de huidige loop- en wandelroutes, naar kwalitatief
hoogwaardige loop- en wandelroutes voor iedere
individuele voetganger. Ik draag hieraan bij door het
opstellen van ‘de structuur van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk’ en het ontwikkelen van een stappenplan
om direct mee aan de slag te kunnen. Om deze
doelstelling te behalen is de volgende hoofdvraag
gedefinieerd:

In dit rapport leest u hoe de ‘structuur van het stedelijke
loop- en wandelnetwerk’ tot stand is gekomen op basis
van de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’.

Met welke handvaten uit de ‘Taxonomie van stedelijke
loop- en wandelroutes’ kunnen stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers de loopen wandelroutes in de stad voor elke voetganger
verbeteren naar kwalitatief hoogwaardige routes?

Het stedelijke loop- en wandelnetwerk kent drie soorten
routes en vier soorten zones. De drie routes zijn als
volgt:
 Makkelijke, snelle en toegankelijke loop- en
wandelroute;
 Hoogwaardig toegankelijke loop- en wandelroute;
 Groene en levendige route.

Aan de hand van drie deelvragen is in dit rapport
antwoord gegeven op de hoofdvraag. De deelvragen en
hoofdvraag zijn gebaseerd op de informatie uit de
‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’ (De
Vaan, 2019). ‘Taxonomie’ betekent het indelen van
individuen of objecten in groepen. In de taxonomie
worden verschillende typen voetgangers ingedeeld in
groepen, waardoor handvaten ontstaan voor het
ontwikkelen van stedelijke loop- en wandelroutes.

De opbouw van de structuur van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk bestaat uit 31 verschillende typen
voetgangers, welke allemaal verschillende behoeften en
eisen hebben op het wandelnetwerk en in de openbare
ruimte. Elk type voetganger heeft een verband met een
aantal startlocaties in het netwerk. Vanaf deze
startlocaties gaat de voetganger lopen of wandelen, het
stedelijke loop- en wandelnetwerk moet dus aansluiten
op de startlocaties van de verschillende typen
voetgangers.

Deze stedelijke loop- en wandelroutes zouden in elke
stad aanwezig moeten zijn. Via deze routes zouden de
volgende zones in het netwerk ontsloten moeten worden:
 Centrumzones;
 Speelzones;
 Schoolzones;
 Rustzones.

Elke route of zone van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk dient te voldoen aan bepaalde
omgevingskenmerken. De omgevingskenmerken van
elke stedelijke loop- en wandelroute en –zone zijn
opgesteld aan de hand van de behoeften en eisen van
de verschillende typen voetgangers. Deze zijn
vervolgens weergegeven in het handboek ‘De
ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk’.
De omgevingskenmerken zijn opgesteld op basis van de
huidige ontwerprichtlijnen voor voetgangersinfrastructuur
in binnen- en buitenland en aanvullingen hierop vanuit
de literatuur en de beschikbare kennis van experts uit
het vakgebied.
Uit de uitwerking van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk voor de casussen ‘Langs Eem en Spoor’
en ‘Spoorzone Zwolle’ blijkt dat de opgestelde gewenste
routes en zones toepasbaar zijn in bestaande situaties.
Daarbij is het van belang dat er wordt gewerkt op basis
van de verschillende schaalniveaus en dat er van ‘groot’
naar ‘klein’ wordt gewerkt. De verschillende
schaalniveaus zijn:
 Stadsniveau;
 Wijkniveau;
 Straatniveau.
Uit de toepassing in de casussen blijkt dat de ambitie op
stadsniveau bepaalt welke aanpassingen in het
stedelijke loop- en wandelnetwerk op wijk- en
straatniveau nodig zijn.

Als het stedelijke loop- en wandelnetwerk volgens de
behoeften en eisen van de voetgangers wordt
uitgewerkt, draagt dit bij aan het verbeteren van de
huidige stedelijke loop- en wandelroutes. Waardoor er
voor elke individuele voetganger een kwalitatief
hoogwaardig
stedelijke
loopen
wandelroute
beschikbaar is in het netwerk. Dit komt de leefbaarheid
en het comfort van de stedelijke loop- en wandelroutes
ten goede.

Begrippenlijst
Begrip/afkorting

Definitie/verklaring

ASVV

>

Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

CROW

>

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek.

Handvaten

>

Feit of omstandigheid waaraan een (juridisch) argument of oordeel wordt opgehangen.

Leefstraat

>

De leefstraat is een experiment waarin in praktijk uitgetest wordt hoe een andere straatinrichting
samen met het zoeken naar nieuwe parkeerplekken voor ontmoetingsruimte en een sterker
buurtgevoel kan zorgen.

Openbare ruimte

>

De ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het
publieke leven zich afspeelt.

SLW

>

Stedelijke loop- en wandelroute.

Taxonomie

>

De wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen.

Voetganger

>

In dit document betekent de ‘voetganger’ iedereen die loopt en/of wandelt. Over het algemeen
wordt onder de ‘voetganger’ verstaan dat een persoon van A naar B loopt.

VRI

>

Verkeersregelinstallatie (red. verkeerslicht).

Wandelaar

>

Een wandelaar wordt gezien als een persoon die recreatief wandelt zonder tijdsdruk/bestemming.

Wandelintenties

>

Het motief waarom iemand gaat wandelen/lopen.

Wandelnetwerk

>

Eén geheel waarin loop- en wandelroutes met elkaar verbonden zijn.

Weeting

>

Walking meeting, oftewel lopend vergaderen.

“De voetganger en ruimte voor de mens te
voet wordt alleen nog maar belangrijker de
komende tijd.”
Martine de Vaan – Kwartiermaker City Deal Ruimte voor Lopen.
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H1 - Inleiding
In het handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijke loopen wandelnetwerk’ zijn de resultaten te lezen van het
onderzoek dat in deze rapportage wordt gerapporteerd.
Beide documenten bevatten op bepaalde plaatsen
dezelfde informatie, dit komt de leesbaarheid van de
afzonderlijke documenten ten goede.

Zou het niet zo moeten zijn dat ieder individu zich te voet
moet kunnen verplaatsen over toegankelijke en veilige
routes, die ook nog eens comfortabel en aantrekkelijk
zijn?

Dit hoofdstuk presenteert de ervaringen van de
voetganger, de aanleiding, doelstelling, hoofd- en
deelvragen en afbakening van het onderzoek.

Ondanks het feit dat de voetganger in de Nederlandse
steden steeds belangrijker wordt en vaker verschijnt op
de agenda’s van Het Rijk, de provincies, gemeenten en
steden, ontbrak er toepasbare informatie voor
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers. Daardoor waren er onvoldoende
handvaten beschikbaar om de wandelintenties (red. het
motief waarom iemand gaat lopen) van de voetganger
goed te faciliteren op het wandelnetwerk en in de
openbare ruimte.

1.1 De ervaringen van de voetganger
Geen voetganger is hetzelfde. Waar de ene voetganger
een ommetje met de hond door het stadspark loopt, rent
een andere voetganger over het zebrapad naar de
bushalte. De volgende voetganger loopt samen met de
kinderen naar school en even verderop loopt de oudere
voetganger een rondje met de rollator.
Deze voetganger maakt van alles mee onderweg en wat
voor de één een positieve ervaring is, kan voor de ander
een negatieve ervaring zijn. De één wil graag over een
smal bospad lopen, de ander wil voldoende ruimte om
andere voetgangers in te halen. De één wil de kortste
route van A naar B, de ander wil de mooiste route van A
naar B.
Al die verschillende ervaringen dragen bij aan de
verklaring waarom op de ene plaats heel veel wordt
gelopen en op de andere plaats helemaal niet. En dat er
door de ene voetganger wél wordt gelopen en door de
andere voetganger (bijna) niet.
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1.2 Aanleiding

Het ontbreken van handvaten is vooral te koppelen aan
het feit dat ‘de voetganger’ en ‘de wandelaar’ als de
enige ‘typen voetgangers’ worden benoemd die zich te
voet voortbewegen. In werkelijkheid zijn er tal van
verschillende voetgangers, te denken aan: ouderen met
rollator, ouders met kinderwagen, hardlopers, spelende
kinderen et cetera. Allen hebben andere wandelintenties
en vertrekpunten, waardoor verschillende behoeften en
eisen ontstaan waar de loop- en wandelroutes aan
dienen te voldoen.
De verschillende behoeften en eisen die de voetganger
stelt aan de loop- en wandelroutes worden weergegeven
in de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’
(De Vaan, 2019).
x

Deze taxonomie is onderverdeeld in zeven categorieën:
 Werk;
 Onderwijs;
 Zorg;
 Thuis (familie);
 Recreatie & sport;
 Centrum;
 Mobiliteit van A naar B.
Per categorie worden de wandelintenties en startlocaties
onder de aandacht gebracht. De taxonomie maakt
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers bewust van de wandelintenties en de
bijbehorende effecten op het wandelnetwerk en de
openbare ruimte.
De huidige ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’ biedt onvoldoende handvaten voor de
ontwikkeling van een stedelijk loop- en wandelnetwerk.
Dit komt omdat de taxonomie onvoldoende is
onderbouwd vanuit de theorie en de praktijk.
Om dat te bereiken, dat er vanuit de taxonomie wel
voldoende handvaten zijn, is een verscherping van de
theoretische onderbouwing benodigd en dienen er
handvaten ontwikkeld te worden, die toegepast kunnen
worden in de praktijk. Met deze onderbouwing en
handvaten voor in de praktijk kunnen stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers
aan de slag met de ontwikkeling van het stedelijke loopen wandelnetwerk.

1.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het bijdragen aan de
verbetering van huidige loop- en wandelroutes, naar
kwalitatief hoogwaardige loop- en wandelroutes voor
iedere individuele voetganger. Het gewenste gevolg
hiervan is dat er meer wordt gelopen en de openbare
ruimte voor iedere individuele voetganger comfortabel en
aantrekkelijk is.
Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
worden handvaten ontwikkeld, waardoor stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers
actief rekening kunnen houden met de wandelintenties
van de voetganger en de bijbehorende effecten op het
wandelnetwerk en de openbare ruimte. Het bijkomende
en voordelige effect hiervan is dat de baten van én voor
de voetganger optimaal worden benut. De baten van de
voetganger uiten zich vooral in de verbetering van
(CROW, 2018):
 de bereikbaarheid voor ieder individu;
 de gezondheid van het individu;
 de maatschappelijke betrokkenheid en sociale
cohesie;
 de sociale gelijkheid op straat;
 de economische vitaliteit van de stad;
 omgevingsaspecten, zoals meer ruimte voor groen en
minder uitlaatgassen, door minder bewegingen met
gemotoriseerd verkeer.
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1.4 Vraagstelling


Hoofdvraag

Met welke handvaten uit de ‘Taxonomie van stedelijke
loop- en wandelroutes’ kunnen stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers de loopen wandelroutes in de stad voor elke voetganger
verbeteren naar kwalitatief hoogwaardige routes?


Deelvragen

1.

Op welke onderdelen dient de bestaande
‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’
aan de hand van de theorie aangevuld te worden
en specifieker gemaakt te worden?

2.

In hoeverre komt de ‘Taxonomie van stedelijke
loop- en wandelroutes’ overeen met de behoeftes
en eisen van de gebruiker en de ontwerper in de
praktijk?

3.

Welke handvaten levert het toepassen van de
‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’
op voor stedenbouwkundigen, verkeerskundig
ontwerpers en beleidsmakers?
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1.5 Afbakening
Zoals beschreven is in de paragrafen 1.1 en 1.2, zijn er
onvoldoende handvaten voor stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers om
kwalitatief
hoogwaardige
stedelijke
loopen
wandelroutes in de stad te realiseren. Tijdens het
onderzoek worden dus enkel de voetgangersbewegingen vanuit de stad onderzocht. De voetganger
die vanuit de stad, met een andere modaliteit, naar een
wandellocatie gaat, behoort niet tot deze groep.
Om een goede analyse te kunnen maken, wordt er in het
onderzoek vanuit gegaan dat de voetganger al heeft
besloten dat hij/zij wil gaan lopen. Externe factoren zoals
sociale druk en het weer zijn daardoor niet relevant voor
dit onderzoek.
Het onderzoek heeft plaats gevonden tijdens de COVID19 pandemie. Echter richt het onderzoek zich op de
situatie zoals deze voor de pandemie was. Daarbij dient
wel aangevuld te worden dat het niet uitgesloten is dat
de veranderingen door COVID-19 invloed uitoefenen op
de resultaten van het onderzoek.

1.6 Leeswijzer
In aanvulling op het handboek ‘De ontwikkeling van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk’ is deze onderzoeksrapportage geschreven. In deze rapportage leest u alles
over het onderzoek achter het handboek.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn bij de beantwoording van de
deelvragen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe de
taxonomie is aangevuld en gespecificeerd. Op basis van
deze informatie wordt de taxonomie in hoofdstuk 4
herbeoordeeld.
De resultaten van de herbeoordeling van de taxonomie
worden in het vijfde hoofdstuk getoetst aan de behoeften
en eisen van de gebruiker in de praktijk.
In hoofdstuk 6 wordt vervolgens de totstandkoming van
de structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
toegelicht. In het zevende hoofdstuk staan de handvaten
voor stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers
en beleidsmakers beschreven.
Vervolgens worden in de hoofdstukken 8, 9 en 10 het
resultaat, de conclusies en de aanbevelingen weergegeven.

© Foto: D. van Sluijs
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H2 – Onderzoeksmethoden
Om handvaten te ontwikkelen en aanbevelingen te doen
over de ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk, zijn onderzoeksmethoden nodig. Per
deelvraag zijn de methoden volgens figuur 1 gehanteerd
om te komen tot de structuur van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk.
Deelvraag 1
Aanvullen en specificeren van de
taxonomie.

Dit hoofdstuk bevat een globale beschrijving van het
uitgevoerde onderzoek. Gedetailleerde beschrijvingen
van de werkwijzen zijn te lezen in de overige
hoofdstukken.

Deelvraag 2
Toetsen van de behoeften en eisen
van de gebruiker en de ontwerper in
de praktijk.

Interviews met
experts 1/2

Interviews met
experts

Deelvraag 3
Handvaten voor stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers.

Literatuuronderzoek

Interviews met
experts 2/2

Herbeoordelen
taxonomie

Literatuuronderzoek

Interviews met de
gebruikers

Expertsessie
Figuur 1 – Weergavemodel onderzoeksmethoden.
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Surveyonderzoek

Totstandkoming
van de structuur

Toepassen van de
structuur van het
stedelijke loop- en
wandelnetwerk

2.1 Aanvullen en specificeren van de taxonomie
Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag is
literatuuronderzoek gedaan, is kwalitatief onderzoek
uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews met experts,
is een expertsessie georganiseerd en is de taxonomie
herbeoordeeld.
 Literatuuronderzoek
Tijdens het literatuuronderzoek is gezocht naar een
theoretische onderbouwing of ontkrachting van de
‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’ (De
Vaan, 2019) , op basis van vakgerichte literatuur. Voor
het ophalen van de literatuur is gebruikt gemaakt van
openbare sites zoals Google en Google Scholar en is
literatuur opgehaald bij kennisinstanties (zoals diverse
gemeenten).
Hiervoor zijn onder andere de beleidsplannen van de
gemeenten Utrecht (Actieplan Voetgangers, 2015),
Rotterdam (Rotterdam Loopt! 2025, 2020) en
Amsterdam (Ruimte voor de voetganger, 2020)
bestudeerd, is het platform Walk21 (2020) geraadpleegd
en is kennis genomen van de normen en richtlijnen van
het CROW (zoals de publicatie: ‘Lopen Loont’ (2014)).
 Interviews met experts
Op basis van het literatuuronderzoek zijn de interviewvragen opgesteld. Door het gebruik van een semigestructureerde interviewmethode was er tijdens de
interviews ruimte genoeg om door te vragen waar dat
nodig was om meer informatie te verkrijgen.

In totaal zijn er 13 diepte-interviews afgenomen met
experts uit het vakgebied, allen vanuit verschillende
disciplines. De interviews zijn voornamelijk gebruikt om
de verschillende wandelintenties te achterhalen en de
bijbehorende behoeften en eisen van de voetgangers te
bepalen. Aan de hand van deze informatie kon de
taxonomie worden aangevuld en gespecificeerd waar
nodig.
Onderstaande personen zijn geïnterviewd:
 Annemieke Molster (stedenbouwkundige);
 Erwin Hermsen (verkeerskundige);
 Frank Hart (coördinator belangenbehartiging
Wandelnet);
 Gerjan Timmerman (stedenbouwkundige);
 Govert de With (beleidsadviseur voetganger);
 Harry Boeschoten (programma directeur Groene
Metropool);
 José Besselink (beleidsadviseur voetganger);
 Kristian Dekker (verkeerskundig ontwerper);
 Marina Aalbers (beleidsregisseur toegankelijkheid);
 Martin Goossens (senior onderzoeker);
 Miranda Thüsh (expert snijvlak mobiliteit en ruimte);
 Ronald van Zon (projectleider Gezond
Natuurwandelen);
 Sjoerd Corstjens (geriatriefysiotherapeut).
Voor de volledige informatie van de geïnterviewde
experts en de uitgewerkte interviews, kijkt u in bijlage I.
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 Expertsessie
De verzamelde data uit het literatuuronderzoek en
interviews met de experts is getoetst middels een
expertsessie. Via de digitale tool ‘Mentimeter’ zijn de
aanwezigen anoniem gevraagd om de verzamelde data
te toetsen, aan te vullen en te specificeren waar nodig.
Aan de hand van de opgehaalde informatie zijn onder
andere de wandelintenties van de verschillende typen
voetgangers aangevuld en gespecificeerd.

De verslaglegging van de expertsessie kunt u lezen in
bijlage II van deze onderzoeksrapportage.

Tevens is de aanwezigen gevraagd naar het gewenste
eindresultaat van het onderzoek. Het effect daarvan is
dat de resultaten van het onderzoek in de vorm van een
handboek zijn gepresenteerd.

De opbouw, het gebruik en het resultaat van de
beoordelingskaders is te lezen in hoofdstuk 4 en 6.

Onderstaande personen waren aanwezig bij de online
expertsessie op 16 oktober 2020:
 Annemieke Molster (stedenbouwkundige);
 Gert-Joost Peek (specialist openbare ruimte);
 Harry Boeschoten (programmadirecteur Groene
Metropool);
 Henk Hendriks (fietsersbond);
 Houkje Hibma (adviseur ruimtelijke ontwikkeling &
recreatie);
 Jos van Langen (stedenbouwkundige);
 Marieke van Brussel (verkeerskundige &
stadsergonoom);
 Martine de Vaan (voetgangersexpert);
 Vincent Meijers (beleidsadviseur openbare ruimte);
 Wim van den Boogaard (vrijwilliger Wandelnet).
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 Herbeoordelen van de taxonomie
Met de verkregen informatie uit het literatuuronderzoek,
de interviews met experts en de expertsessie, zijn de
behoeften en eisen voor de verschillende typen
voetgangers vastgesteld. De informatie is verwerkt in
één beoordelingskader per type voetganger.

2.2 Toetsen van de behoeften en eisen van de gebruiker
en de ontwerper in de praktijk
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag is
kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van
interviews
met
verschillende
gebruikers
(red.
voetgangers) en met experts uit het vakgebied.
Daarnaast is er een surveyonderzoek uitgevoerd in de
vorm van enquêtes.
 Interviews met de gebruikers.
Op basis van de resultaten van de eerste deelvraag zijn
semigestructureerde
interviews
gevoerd
met
verschillende typen voetgangers. Met de voetgangers is
gelopen door ‘De Hoef West’, een transformatiegebied
nabij Amersfoort Schothorst. Het doel van deze
wandelingen was het toetsen van de behoeften en eisen
per type voetganger, welke waren opgesteld vanuit de
wandelen

theorie. Door de gesprekken met de gebruikers zijn
sommigen opgestelde behoeften en eisen ter discussie
gesteld in het onderzoek (zie hoofdstuk 5).

Er is gelopen in ‘De Hoef West’ (Gemeente Amersfoort,
2020), omdat dit een gebied is met veel verschillende
omgevingskenmerken. Er zijn bijvoorbeeld geleidenlijnen
op sommige plaatsen, groenvoorzieningen, woongebouwen en kantoren. Hierdoor konden de behoeften
en eisen op basis van veel verschillende omgevingskenmerken getoetst worden.
Tijdens het onderzoek is er bij 6 verschillende
voetgangers een interview afgenomen. Het aantal
geïnterviewde is helaas lager dan gepland, dit komt door
de maatregelen na de uitbraak van COVID-19
(Rijksoverheid, 2020).
Onderstaande typen voetgangers zijn geïnterviewd
tijdens het kwalitatieve onderzoek:
 Voetganger met fysiek lichamelijke beperking.
 Voetganger met een recreatief wandelmotief.
 Voetganger met een zintuigelijke beperking (2x).
 Voetganger met huisdier.
 Voetganger met een werkgerelateerd motief.
Voor de volledige informatie van de geïnterviewde
gebruikers en de uitgewerkte interviews, kijkt u in bijlage
III.

 Interviews met experts
Bij deze doelgroep zijn niet de behoeften en eisen van de
verschillende typen voetgangers getoetst, maar de
verwachtingen van de eindresultaten en de vormgeving
van de eindresultaten. Dit proces heeft in twee stappen
plaatsgevonden.
Tijdens de diepte-interviews en de expertsessie met de
experts zijn de eerste verwachtingen opgehaald en
vervolgens is het tussentijdse eindresultaat getoetst door
twee onafhankelijke experts uit het vakgebied. Middels
een ongestructureerd interview zijn de volgende experts
bevraagd: stedenbouwkundige Mike Emmerik en
landschapsarchitect Marco Aarsen. Zij hebben het
tussentijdse resultaat (in de vorm van een handboek)
getoetst of deze voldoet aan de behoeften en eisen van
de experts (zie bijlage IV). Dit heeft geresulteerd tot het
aanpassen en verbeteren van het tussentijdse resultaat
waar nodig, zodat experts uit het vakgebied direct na
publicatie aan de slag kunnen met het handboek.
De experts zijn bewust niet gevraagd om de behoeften en
eisen van de verschillende typen voetgangers te toetsen.
Uit de eerder uitgevoerde interviews met de experts (zie
H2.1) is gebleken dat er onvoldoende informatie
beschikbaar is over de verschillende typen voetgangers
bij de experts. Het zou de betrouwbaarheid van het
onderzoek dan ook niet ten goede komen wanneer de
experts (zonder over de juiste kennis te beschikken) de
behoeften en eisen van de verschillende typen
voetgangers zouden toetsen.

Pagina I 19

 Surveyonderzoek
Het toetsen van de behoeften en eisen van de
verschillende voetgangers middels een enquête is
uitgevoerd, maar helaas niet geslaagd door een wijziging
in het onderzoek.
Op basis van drie hoofdcategorieën (‘werk’, ‘zorg’ en
‘thuis’) uit de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’ zijn drie verschillende enquêtes opgesteld
en verspreid onder de doelgroep.
Tijdens de expertsessie en tijdens het toetsen van de
behoeften en eisen bleek dat een indeling op basis van
de hoofdcategorieën uit de taxonomie niet volledig is. Dit
heeft geresulteerd in een volledig nieuwe indeling. De
resultaten van de enquête zijn hierdoor niet meer
representatief, omdat deze zijn gebaseerd op de oude
indeling. Ten behoeve van de representativiteit van het
onderzoek zijn de resultaten van de enquête niet
verwerkt in het onderzoek.
2.3 Handvaten voor stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers
Voor het beantwoorden van de derde deelvraag is de
structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk tot
stand gekomen, literatuuronderzoek uitgevoerd en is de
structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
toegepast op twee deelgebieden in de praktijk.
 Totstandkoming van de structuur
Voor de totstandkoming van de structuur van het
handenkop
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stedelijke loop- en wandelnetwerk is gebruik gemaakt van
de resultaten van deelvraag 2 (zie H2.2). Door de
totstandkoming zijn er handvaten ontwikkeld voor
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers, welke direct toegepast kunnen worden in
de praktijk.
De uitwerking van de totstandkoming van de structuur van
het stedelijke loop- en wandelnetwerk is te lezen in
hoofdstuk 6.
 Literatuuronderzoek
Tijdens het literatuuronderzoek is gezocht naar
werkwijzen om de resultaten (die zijn voortgekomen uit de
vorige methoden) om te zetten in handvaten. Voor het
ophalen van de literatuur is gebruikt gemaakt van
openbare sites, zoals Google en Google Scholar.
Op basis van de opgehaalde literatuur en de verkregen
informatie uit de interviews met de experts en de
expertsessie is vervolgens bepaald dat een handboek de
handvaten
het
beste
kan
duiden
voor
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers.
Als resultaat van het literatuuronderzoek is er gebruik
gemaakt van een schrijfwijzer om succesvolle interventies
schriftelijk overdraagbaar te maken (MOVISIE, 2012),
waardoor er succesvol een handboek geschreven kon
worden. In het handboek is vervolgens gewerkt met een
stappenplan, welke opgebouwd is vanuit verschillende
onderzoeksmethoden uit de literatuur (zie H7).

 Toepassen van de structuur van het stedelijke loopen wandelnetwerk
De laatste methode die gebruikt is tijdens het onderzoek,
is het toepassen van het stappenplan uit het handboek
(zie H7). Middels het uitvoeren van deze stappen is de
structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
toegepast op twee deelgebieden. Eén deelgebied wordt
in het handboek gebruikt als extra voorbeeld (zie bijlage
D van het handboek), de toepassing van het andere
voorbeeld staat in de inhoud van het handboek.
De toepassing van de structuur van het stedelijke loopen wandelnetwerk heeft plaatsgevonden in de volgende
deelgebieden:
 ‘Langs Eem en Spoor’ in Amersfoort;
 ‘Spoorzone Zwolle’ in Zwolle (bijlage van handboek).
Deze twee deelgebieden zijn beide in ontwikkeling en er
is dus toegepast op basis van de toekomstige plannen.
Hiervoor is gekozen, omdat de professionals in het
vakgebied het handboek het beste kunnen raadplegen
tijdens de planvorming van het betreffende gebied, in
plaats van na de planvorming.
Door de toepassing op beide deelgebieden zijn het
handboek en de bijbehorende stappen verder
geconcretiseerd.

© Foto: D. van Sluijs
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H3 – Aanvullen en specificeren van de taxonomie
De deelvragen en hoofdvraag zijn gebaseerd op de
‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’ (De
Vaan, 2019). Daarom is het van belang om te begrijpen
uit welke onderdelen de taxonomie is opgebouwd en
welke indeling er oorspronkelijk is gemaakt. Op basis
van de opbouw en de oorspronkelijke indeling is de
taxonomie aangevuld en gespecificeerd op basis van
literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek en het
uitvoeren van een expertsessie.
3.1 Waarom de taxonomie?
In 2019 is de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’ opgesteld door Martine de Vaan. De taxonomie
geeft een andere kijk op de mens te voet.
De taxonomie is onder andere opgesteld omdat
wandelen bijna nooit als volwaardig wordt meegenomen
als vorm van mobiliteit en omdat het stedenbouwers
ontbreekt aan een taal, legenda en een functionele
standaard voor de mens te voet. Zo levert de tweedeling
‘utilitair en recreatief’ onvoldoende houvast voor
concreet ontwerp.
Door het gebruiken van de taxonomie krijgen stedenbouwers meer grip op de mens te voet. Dit komt doordat
de taxonomie zorgt voor bewustwording van de
voordelen van lopen en het geeft praktische informatie.
Deze praktische informatie is weergegeven aan de hand
van een indeling van hoofd- en subcategorieën (incl.
wandelintenties), specifieke kwaliteiten & ontwerpeisen
en startlocaties.
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De taxonomie kan op verschillende manier worden
toegepast in de praktijk:

 Om bewustzijn van verschillende wensen, behoeften,
en specifieke eisen aan loop‐ en wandelroutes te
creëren;
 Als kwaliteitsduiding en analyse van bestaand gebied;
 Als tool om ambities te formuleren en doelen te
bepalen bij een bepaalde ontwikkeling;
 Als tool bij het ontwerpen aan stedelijke loop‐ en
wandelroutes.
3.2 Opbouw van de taxonomie
De oorspronkelijke ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’ bestaat uit drie basisonderdelen: hoofd- &
subcategorieën, specifieke kwaliteiten & ontwerpeisen
en verschillende startpunten. In deze paragraaf wordt elk
onderdeel toegelicht.
 Hoofd- & subcategorieën
De taxonomie is opgebouwd uit 7 hoofdcategorieën die
in principe alle mogelijke doelen, wandelintenties en
doelgroepen voor lopen en wandelen omvatten.
Ondanks dat er altijd meerdere redenen zijn om te gaan
lopen en wandelen (WUR, 2019), levert deze indeling
informatie op over de kwaliteit waar een loop- of
wandelroute aan moet voldoen. Het is namelijk zo dat
verschillende
typen
voetgangers,
verschillende
behoeften en eisen hebben wanneer zij lopen of
wandelen.
literatuur
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Figuur 3 – Specifieke kwaliteiten &
ontwerpeisen (De Vaan, 2019).
Figuur 2 – Hoofd- en subcategorieën
( De Vaan, 2019).

Echter geeft alleen de hoofdcategorie onvoldoende
houvast om te ontwerpen, daarom zijn de hoofdcategorieën onderverdeeld in subcategorieën. Elke
subcategorie is als het ware een type voetganger met
bepaalde kenmerken en/of eigenschappen. Een
kenmerk is bijvoorbeeld ‘een persoon die een groen
lunchrondje loopt’ en een voorbeeld van een eigenschap
is ‘een persoon die met een rollator een ommetje maakt’.
De 7 hoofdcategorieën uit de ‘Taxonomie van stedelijke
loop- en wandelroutes’ zijn:
 Werk
 Onderwijs
 Zorg
 Thuis/familie
 Recreatie en sport
 Centrum
 Mobiliteit A > B
De indeling van subcategorieën per hoofdcategorie zijn
weergegeven in figuur 2.
 Specifieke kwaliteiten & ontwerpeisen
Per hoofdcategorie zijn specifieke kwaliteiten &
ontwerpeisen beschreven in de taxonomie. Op de
stedelijke loop- en wandelroutes zouden deze kwaliteiten
en eisen aanwezig moeten zijn voor de voetgangers uit
de betreffende hoofdcategorie. De opgenomen
kwaliteiten en ontwerpeisen per hoofdcategorie, zoals
opgenomen in de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’, zijn opgenomen in figuur 3.
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De specifieke kwaliteiten & ontwerpeisen
taxonomie bestaan uit de volgende elementen:

uit

de

 Te lopen afstand;
 Breedte van het voetpad;
 Mogelijkheid tot doorlopen;
 Windkwaliteit;
 Groen;
 Veilig;
 Kwaliteit van de verharding;
 Voorzieningen;
 Autovrij;
 Sociaal veilig;
 Rust/stilte
 Lange doorlopende groene verbindingen;
 Bestemmingen;
 Aantrekkelijkheid;
 Levendigheid van de plinten.
 Verschillende startlocaties
Het laatste onderdeel waar de taxonomie uit bestaat zijn
de verschillende startlocaties. Verschillende voetgangers
starten namelijk van verschillende locaties in de stad,
vanuit deze startlocaties zouden (mogelijk) verschillende
routes aanwezig moeten zijn. In de ‘Taxonomie van
stedelijke loop- en wandelroutes’ wordt onderscheid
gemaakt in de volgende startlocaties:
 Werklocaties;
 Centrumlocaties;
 Campuslocaties;
 Scholenlocaties;

 Seniorenflatlocatie;
 Ziekenhuislocatie;
 Verzorgingstehuislocatie;
 Woongebieden;
 Parken;
 Sportvoorzieningen;
 Stadscentra;
 Winkelcentra.
De verschillende startlocaties zijn net als de
subcategorieën en kwaliteiten & eisen onderverdeeld
onder de hoofdcategorieën (zie bijlage VI).

3.3 Aanvullen van de taxonomie
Het aanvullen van de taxonomie gebeurt op basis van de
drie basisonderdelen van de taxonomie, welke zijn
beschreven in paragraaf 3.1: de hoofd- en subcategorieën, de specifieke kwaliteiten en ontwerpeisen
en de verschillende startlocaties. De ondernomen
stappen voor het aanvullen van de taxonomie worden in
deze paragraaf toegelicht.

2. De hoofdcategorie ‘thuis/familie’ is van naam
gewijzigd naar ‘wonen’, omdat ‘wonen’ meer houvast
geeft omtrent de typen voetgangers die tot deze
hoofdcategorie behoort;
3. De hoofdcategorie ‘mobiliteit A > B’ is komen te
vervallen, omdat (bijna) elke subcategorie onder
deze hoofdcategorie zou kunnen vallen.
De subcategorieën zijn aangevuld op basis van de
expertsessie (2020) en verschillende bronnen uit de
literatuur, waarbij het beleidsplan ‘Rotterdam Loopt
2025’ (2020) en de ‘The Planning for Walking Toolkit’
(2020) zeer belangrijk zijn geweest. Op basis daarvan
zijn de subcategorieën aangevuld met 31 nieuwe
subcategorieën. Deze nieuwe subcategorieën zijn
weergegeven in bijlage V en worden in paragraaf 3.3
nader gespecificeerd.

 Aanvullen van de hoofd- en subcategorieën
Tijdens het aanvullen van de hoofdcategorieën zijn drie
keuzes gemaakt, de keuzes zijn voornamelijk gebaseerd
op de expertsessie (2020):

 Aanvullen van de specifieke kwaliteiten &
ontwerpeisen.
Oorspronkelijk worden er 15 verschillende kwaliteiten en
eisen benoemd in de taxonomie. Op basis van de
beschikbare literatuur en de interviews met experts zijn
deze kwaliteiten en eisen aangevuld. Hieruit ontstond
een lijst met tientallen kwaliteiten en eisen waar
stedelijke loop- en wandelroutes in meerdere of mindere
mate aan moeten voldoen.

1. De hoofdcategorie ‘zorg’ is van naam gewijzigd naar
‘gezondheid’, omdat ‘zorg’ illustreert alsof het om een
zorgtaak gaat en niet over de eigenschappen van
een bepaalde voetganger;

Het rapport ‘Lopen in Rotterdam’ (Consultants, 2020) is
belangrijk geweest voor de aanvulling van de kwaliteiten
en eisen. In dit rapport geven Rotterdammers aan welke
plekken in Rotterdam zij ‘prettig’ of ‘onprettig’ vinden om
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te lopen en waarom. Op basis van deze informatie
konden de kwaliteiten en eisen worden aangevuld.

Voor dit onderzoek was het niet mogelijk om te werken
met tientallen specifieke kwaliteiten & ontwerpeisen voor
stedelijke loop- en wandelroutes. Daarom is er voor
gekozen om de kwaliteiten en eisen terug te brengen
naar de hoofdzakelijke ‘omgevingskenmerken’ die in
meer of mindere mate (afhankelijk van het type
voetganger) aanwezig moeten zijn.
Het resultaat van deze aanvulling en prioritering is een
lijst van 26 omgevingskenmerken. Op basis van deze
omgevingskenmerken kunnen de stedelijke loop- en
wandelroutes later in het onderzoek worden beoordeeld.
De omgevingskenmerken zijn:
 Aanwezigheid van een verbinding/voetpad;
 Breedte van de verbinding/het voetpad;
 Contrast op/van de verbinding/het voetpad;
 Stedelijkheid (functiemenging);
 Hoeveelheid en snelheid gemotoriseerd verkeer;
 Dichtheid van de omgeving;
 Groen/natuur in de omgeving;
 Vrij uitzicht in de omgeving;
 Effenheid (vlakheid) van de verbinding/het voetpad;
 Hoeveelheid voetgangers in de omgeving;
 Stroefheid van de verbinding/het voetpad;
 Oriëntatiemogelijkheden in de omgeving;
 Dieren in de omgeving;
 Hoeveelheid en snelheid fietsverkeer;
 Aantal kruispunten met ander verkeer;
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 Verhogingen;
 Type kruispunten met ander verkeer;
 Geluiden;
 Verlichting;
 Te lopen afstand;
 Schuilmogelijkheden voor weersomstandigheden;
 Geuren;
 Hoeveelheid zitplaatsen;
 ‘Ogen op straat;
 Levendigheid van de plinten;
 Openbare toiletten.
 Aanvullen van de verschillende startlocaties
Op basis van de beschikbare literatuur en de interviews
met experts uit het vakgebied zijn de startlocaties
aangevuld. In dit proces is vanuit de literatuur vooral
‘The Planning for Walking Toolkit’ (2020) van grote
waarde geweest. Door de combinatie van de verkregen
informatie is een lijst met 35 verschillende startlocaties
ontstaan, deze lijst is opgenomen in bijlage VI en wordt
verder gespecificeerd in paragraaf 3.3.

3.4 Specificeren van de taxonomie
Het specificeren van de taxonomie gebeurt op basis van
de drie basisonderdelen van de taxonomie, de
aanvullingen uit de voorgaande paragrafen en de input
vanuit de expertsessie (2020).
 Specificering van de hoofd- en subcategorieën
Door de bepaling van de 26 omgevingskenmerken is de
conclusie getrokken dat deze omgevingskenmerken
wandelen

verschillend zijn voor elk type voetganger. Dit houdt in
dat elke subcategorie andere behoeften en eisen heeft.
Een indeling op basis van hoofdcategorieën zou dan ook
niet representatief zijn, omdat de indeling niet gemaakt is
op basis van de behoeften en eisen van elk type
voetganger, maar op basis van het motief. Daarom is er
voor gekozen om in het vervolg van het onderzoek enkel
gebruik te maken van de subcategorieën.
Na het aanvullen van de subcategorieën zijn er 53
verschillende
subcategorieën
ontstaan.
Deze
subcategorieën zijn gespecificeerd. Dit is gedaan door
subcategorieën met dezelfde wandelintentie of
eigenschappen en hetzelfde doel samen te voegen.
Hieruit ontstaat een lijst met 31 verschillende
subcategorieën. De uitwerking van het specificeren is
uitgewerkt in bijlage V. Het resultaat van het specificeren
zijn de 31 subcategorieën die hieronder zijn
weergegeven:
 Weeting;
 Naar specifieke winkel/speciaalzaak;
 Zakelijk bezoek;
 Lunchwandeling;
 Belrondje;
 Lopen van en naar school;
 Lopen naar de volgende les;
 Daily Mile;
 Lopend leren;
 Rust (breinverfrisser);
 Spelen;
 Fysiek lichamelijke beperking;

 Zintuigelijk lichamelijke beperking;
 Verstandelijke beperking;
 Met fysieke hulpmiddelen;
 Met begeleider/ondersteuner;
 Met kinderen;
 Met (kinder)wagen;
 Huisdier uitlaten;
 Vrijetijdsbesteding;
 Ontmoeten;
 Gezondheid;
 Competitie;
 Ontspannen;
 Ontdekken/(ver)dwalen;
 Gezelligheid;
 Winkelen;
 Kroegentocht;
 Doorsluipen;
 Stadswandeling/City Tour.
Op basis van deze aanvulling en specificering zijn de
opvolgende stappen in het onderzoek genomen.

 Specificering van de omgevingskenmerken
Om een goede analyse te kunnen maken van stedelijke
loop- en wandelroute zijn alle 26 omgevingskenmerken
(zie H3.2) gespecificeerd. Deze specificering is nodig,
omdat niet iedereen dezelfde behoeften en eisen heeft
bij elk omgevingskenmerk. Een voorbeeld is de ‘breedte
van de verbinding/het voetpad’: voor sommigen
voetgangers is 90 centimeter breed genoeg, terwijl
andere minimaal 110 centimeter breedte nodig hebben.
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Daarom is op basis van de literatuur (zie bijlage VII) voor
elke omgevingskenmerk een specificatie gemaakt. Deze
specificatie is opgebouwd uit 2 tot 5 verschillende
eigenschappen per omgevingskenmerk. Voor sommige
kenmerken geldt dat er maar twee eigenschappen zijn te
benoemen, zoals bij ‘de stroefheid van de verbinding/
het voetpad’. Daarvoor is de verbinding/het voetpad
stroef of niet stroef. Echter geldt voor andere
kenmerken, zoals de ‘breedte van de verbinding/het
voetpad’ dat er meerdere specificaties mogelijk zijn (zie
het onderstaande voorbeeld). Er is gekozen voor een
maximum van 5 specificaties, omdat het niet haalbaar is
om nog meer verschillen in het stedelijke loop- en
wandelnetwerk te verwerken, ondanks dat er nog meer
specificaties ingevoegd kunnen worden.
Hieronder is het voorbeeld uitgewerkt voor ‘breedte van
de verbinding/het voetpad’, in dit voorbeeld is gekozen
voor het maximum van 5 specificaties op basis van het
‘Actieplan Voetganger’ van de gemeente Utrecht (2015):
1. Loopruimte voor één voetganger zonder beperking.
- 90 centimeter vrije doorloopruimte.
2. Loopruimte voor één voetganger met beperking.
- 110 centimeter vrije doorloopruimte.
3. Loopruimte voor twee personen.
- 220 centimeter vrije doorloopruimte.
4. Loopruimte voor drie personen.
- 320 centimeter vrije doorloopruimte.
5. Loopruimte voor vier of meer personen.
- Min. 420 centimeter vrije doorloopruimte.
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Op basis van deze specificatie per omgevingskenmerk
kunnen de behoeften en eisen per type voetganger
(subcategorie) bepaald worden. De voetgangers die een
‘weeting’ gaan lopen willen bijvoorbeeld makkelijk met 3
personen naast elkaar kunnen lopen en hebben dus
minimaal 320 centimeter vrije doorloopruimte nodig.
Voor de volledige uitwerking van de specificatie per
omgevingskenmerk wordt u verwezen naar bijlage VII.
 Specificering van de verschillende startlocaties
Na de aanvulling van de taxonomie zijn er 35
verschillende startlocaties benoemd. De keuzes zijn
vooral gemaakt op basis van ‘The Planning for Walking
Toolkit’ (2020) en op basis van eigen ervaring en inzicht.
Het resultaat is een indeling van 9 verschillende groepen
van startlocaties:
 Werklocatie;
 Centrumlocatie;
 Subcentrumlocatie;
 Schoollocatie;
 Woonlocatie;
 Woonlocatie zorg;
 Gezondheidslocatie;
 Mobiliteitslocatie;
 Verblijfslocatie.
De volledige uitwerking van de verschillende groepen
startlocaties is uitgewerkt in bijlage VI.

“Eigenlijk is de groenvoorziening een
nutsvoorziening. Waarom zou je niet zorgen
dat alle huizen daarop aangesloten zijn?”
Harry Boeschoten – Programmamanager Groene Metropool bij Staatsbosbeheer

© Foto: Yves Verfaillie
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H4 – De herbeoordeling van de taxonomie, op
basis van de verschillende typen voetgangers
Op basis van de resultaten uit het aanvullen en
specificeren van de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’, is voortgekomen dat de indeling in
hoofdcategorieën onvoldoende houvast biedt bij de
ontwikkeling van stedelijke loop- en wandelroutes.
Daarom is er tijdens het onderzoek besloten om een
nieuwe indeling van stedelijke loop- en wandelroutes te
maken op basis van de typen voetgangers
(subcategorieën) in plaats van op basis van de
hoofdcategorieën.
Deze keuze is voornamelijk gemaakt op basis van
gesprekken met Martine de Vaan en de expertsessie
(2020).
Om een betrouwbare indeling van typen voetgangers te
verkrijgen, is het van belang dat de behoeften en eisen
van de voetgangers worden vergeleken. Deze
vergelijking is gemaakt met behulp van een
beoordelingskader.
In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het beoordelingskader omschreven en worden de wijze van gebruik en de
resultaten besproken.
4.1 Opbouw van het beoordelingskader
Het beoordelingskader bestaat uit drie elementen: de
omgevingskenmerken, de specificering van elk
omgevingskenmerk en de voetgangersbehoeftenpiramide. De onderdelen worden hier toegelicht.
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 Omgevingskenmerken
Het eerste element in het beoordelingskader zijn de
omgevingskenmerken. Deze zijn in de eerste kolom van
het beoordelingskader alle 26 onder elkaar geplaatst (zie
bijlage VIII).
 Specificering van elk omgevingskenmerk
Het tweede element in het beoordelingskader zijn de
specificaties per omgevingskenmerk. Deze zijn in de
eerste rij van het beoordelingskader weergegeven met
de getallen 1 t/m 5. Er is gekozen voor getallen, omdat
de specificatie van elk omgevingskenmerk anders is. In
bijlage VII zijn alle specificaties per omgevingskenmerk
weergegeven, inclusief de nummering.
 Voetgangersbehoeftenpiramide
Het derde element in het beoordelingskader zijn de
aspecten uit de voetgangersbehoeftenpiramide (Molster,
2020). De piramide is opgebouwd uit:
1. Basismogelijkheden – Stellen de voetganger in staat
om te gaan lopen.
2. Dissatisfiers – Maken het vervelend voor de
voetganger.
3. Satisfiers – Maken het prettig voor de voetganger.
Deze verdeling is zeer geschikt om de beoordeling op te
baseren, omdat op deze wijze precies wordt aangegeven
wanneer een voetganger kan lopen en wanneer het
lopen dan prettig of vervelend is. Daarom worden de drie
aspecten uit de piramide gebruikt om het
beoordelingskader in te vullen.

“Alles is op loopafstand, als je maar
genoeg tijd hebt.”
Steven Wright – Stand-up comedian uit de Verenigde Staten

© Foto: Dennisart Fotografie
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4.2 Gebruik en resultaat van het beoordelingskader
Voor elke subcategorie wordt één beoordelingskader
ingevuld. In dat beoordelingskader wordt inzichtelijk
welke behoeften en eisen het type voetganger (van de
betreffende subcategorie) heeft tijdens het lopen en
wandelen.
Het beoordelingskader wordt vervolgens voor elke
specificatie van elk omgevingskenmerk ingevuld aan de
hand van de ‘basismogelijkheden’ (rood), ‘dissatisfiers’
(oranje) en ‘satisfiers’ (groen) uit de voetgangersbehoeftenpiramide (Molster, 2020). In figuur 4 is een
deel van het beoordelingskader voor de subcategorie
‘weeting’ weergegeven.
In het figuur is zichtbaar dat ‘omgevingskenmerk 2’ de
kleur rood heeft bij de eerste (90 centimeter breed
voetpad) en tweede specificatie (110 centimeter breed
voetpad). Dat wil zeggen dat op het moment dat er niet
wordt voldaan aan die behoeften en eisen, de
voetganger niet in staat is om te gaan lopen. In het geval
van de ‘breedte van de verbinding/het voetpad’ betekent
dat voor de subcategorie ‘weeting’ dat er een minimale
breedte van 220 centimeter op de stedelijke loop- en
wandelroute zou moeten zijn.
Voor bepaalde omgevingskenmerken geldt dat hiervoor
geen 5 specificaties zijn opgesteld (grijs). Dit geldt
bijvoorbeeld voor omgevingskenmerk 1. De reden
hiervoor is dat er voor omgevingskenmerk 1 niet meer
kenmerk
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dan drie specificaties opgesteld zijn. Het omgevingskenmerk ‘aanwezigheid van een verbinding/voetpad’ is
namelijk te beoordelen op basis van de volgende drie
specificaties:
(1) Geen verbinding en geen voetpad aanwezig;
(2) Wel een verbinding, maar geen voetpad aanwezig;
(3) Wel een voetpad aanwezig.
Meer specificaties zijn niet mogelijk en/of overbodig
vanwege een te diep uitwerkingsniveau voor dit onderzoek (zie H3.4 voor extra toelichting).

Het resultaat van het invullen van de beoordelingskaders
is, dat er voor 31 subcategorieën een beoordelingskader
is ingevuld (zie bijlage VIII). In deze beoordelingskaders
is per subcategorie zichtbaar welke behoeften en eisen
dit type voetganger heeft tijdens het lopen en wandelen.
Legenda (figuur 4)

Geen specificatie
Basismogelijkheid
Dissatisfier
Satisfier

Beoordelingskader voor subcategorie: weeting.

Aanwezigheid van
een verbinding,
maar geen
voetpad. (4)

Aanwezigheid van
een verbinding in
de vorm van een
voetpad. (5)

110 centimeter
breed voetpad. (2)

220 centimeter
breed voetpad. (3)

320 centimeter
breed voetpad. (4)

Minimaal 420
centimeter breed
voetpad of meer.
(5)

Hieronder volgen alle ander omgevingskenmerken.
Zie bijlage VIII.

1

2

3

4

Geen verbinding
en/of voetpad
aanwezig. (1)

Geen specificatie.
(2)

Geen specificatie.
(3)

90 centimeter
breed voetpad. (1)

5

Omgevingskenmerk 2
Breedte van de verbinding/het voetpad.

Omgevingskenmerk 1
Aanwezigheid van een verbinding/voetpad.

Figuur 4 – Voorbeeld invulling van het beoordelingskader.
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H5 – Toetsen van de behoeften en eisen van de gebruikers
Door de herbeoordeling van de taxonomie (hoofdstuk 4)
is er voor elk type voetganger (elke subcategorie)
bekend welke behoeften en eisen er gesteld worden
door hen aan het wandelnetwerk en in de openbare
ruimte. Dit is per type voetganger weergegeven in een
beoordelingskader.
Een deel van de opgestelde beoordelingskaders zijn
getoetst in de praktijk, door middel van interviews met
verschillende typen voetgangers.
Daarnaast is het gesprek aangegaan met stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers. Bij deze doelgroep zijn niet de beoordelingskaders getoetst, maar de verwachtingen van de
eindresultaten (uiteindelijk het handboek) en de
vormgeving van de eindresultaten. Dit heeft in twee
stappen plaatsgevonden. Tijdens de diepte-interviews en
de expertsessie met de experts zijn de eerste
verwachtingen opgehaald (stap 1) en vervolgens is het
tussentijdse
eindresultaat
getoetst
door
twee
onafhankelijke experts uit het vakgebied (stap 2).
5.1 In gesprek met de voetganger
Uit de interviews met de verschillende typen
voetgangers blijkt dat de behoeften en eisen in de
praktijk, in sommige gevallen niet volledig overeen komt
met de behoeften en eisen vanuit de theorie. De
opmerkingen
van
voetgangers
vormen
een
discussiepunt ten opzichte van sommige kennis uit de
theorie.
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Op basis van de zes voetgangers die geïnterviewd zijn
kan niet worden bepaald of de beoordelingskaders
volledig kloppend zijn. Bepaalde opmerkingen van de
voetgangers vormen wel een punt van discussie, ten
opzichte van bepaalde beoordelingskaders. De
discussiepunten zijn opgenomen in figuur 5. De
voetgangers hebben ook veel opmerkingen geplaatst die
overeenkomen met de betreffende beoordelingskaders.
Alle opmerkingen zijn gezamenlijk opgenomen in bijlage
III.
Bij elk discussiepunt in figuur 5 is een dikgedrukt begrip
weergegeven. Dit begrip heeft een directe relatie tot één
van de omgevingskenmerken, waar de opmerking op
slaat. Hierdoor kan op een simpele wijze worden
getoetst bij welk omgevingskenmerk de opmerking
toebehoort.
De discussiepunten zijn opgenomen in deze rapportage,
omdat zij een goed beeld geven van de behoeften en
eisen van de voetganger in de praktijk. Echter is dit
beeld niet betrouwbaar genoeg om uitspraken te doen
over een bepaald type voetganger (subcategorie).
Aangezien de beoordelingskaders zijn opgesteld vanuit
de literatuur en de interviews met experts, kunnen de
opmerkingen niet gecontroleerd worden op basis van de
beschikbare kennis vanuit de theorie. Het wordt dan ook
aanbevolen om hier nader onderzoek naar uit te voeren.
Een totaal overzicht van alle gelijkenissen en
discussiepunten, inclusief het verslag van alle
interviews, is uitgewerkt in bijlage III.

Discussiepunt
Uit het gesprek met voetganger 6
(2020) blijkt dat schuine randen
voor onoplettendheid zorgen bij een
oversteek.

Beheer en onderhoud:
vroeger vond voetganger 1
bladeren op de stoep mooi, nu
met een rollator zorgen deze
voor slecht zicht op
oneffenheden en obstakels.

Hoog onderhoudsniveau gewenst
bij routes voor mensen met een
beperking. De ‘normale’ voetganger
kan bladeren juist wel als prettig en
leuk ervaren (aantrekkelijkheid).

Effenheid: 200 meter extra
lopen voor een perfecte route,
kan net zoveel (of misschien
wel minder) energie kosten als
200 meter slecht lopen.

Mensen met een beperking
verwachten niet overal dat de
snelste route voor hen ook de
meest toegankelijke route is.

Geluiden: elektrische auto’s
maken weinig geluid en dan is
het lastig, omdat een blinden
of slechtzienden de auto niet
ziet aankomen, maar ook niet
horen aankomen.

Zonder geluiden kunnen mensen
met een beperking (voornamelijk
blinden en slechtzienden) zich lastig
voortbewegen in de openbare
ruimte.

Beheer en onderhoud:
onkruid op het voetpad geeft
een vervelend gevoel, het
voelt alsof er veel ongure
types langskomen en dat dit
als laatste wordt
onderhouden.
Veiligheid: een middelhoge
heg (circa 1.5m) geeft
Voetganger 5 een prettig
gevoel, hierdoor is voetganger
5 afgeschermd aan één zijde.

Slecht onderhoudsniveau zorgt voor
minder sociale veiligheid, ook bij de
‘normale’ voetganger.

Andere voetgangers (voetganger 1
& 4) geven aan heggen en hekken
als barrière te ervaren, afhankelijk
van de exacte locatie.

Figuur 5 – Discussiepunten van voetgangers uit de praktijk (2/4).

Figuur 5 – Discussiepunten van voetgangers uit de praktijk (1/4).

Opmerking
Verhogingen: niemand heeft
er last van als de stoeprand
schuin afloopt, maar er zijn
wel veel mensen die er last
van hebben als dat niet zo is.

Opmerking
x
Aanwezigheid verbinding: als
er een aantal recreatieve
routes is om te wandelen als
beperkte voetganger, wordt er
wel voor gezorgd dat deze
voetgangers daar komen.

Discussiepunt
Het blijft belangrijk om goede routes
vanaf de voordeur aan te leggen. Er
moet wel meegenomen worden dat
(sommige) beperkte voetgangers
ook bereid zijn om naar een
toegankelijke route te reizen met
een andere modaliteit.

Toegankelijkheid: de
bereikbaarheid met de auto is
belangrijk. Een rollator (of
rolstoel) kan niet meegenomen worden op de fiets
en zonder rollator (of rolstoel)
is lopen lastig tot niet mogelijk.

Waar vanuit de theorie werd
verwacht dat de auto vooral nadelig
is voor beperkte voetgangers, wordt
gesteld dat de auto ook belangrijk
is.

Functies: horeca is belangrijk
als rustpunt voor de
doelgroep.

Horeca kan als rustpunt
functioneren, maar is niet voor
iedereen toegankelijk i.v.m. de
verplichte kosten.
Toiletten moeten, zeker voor
voetganger met een beperking,
opengesteld worden.

Openbare toiletten: sommige
voetgangers geven aan dat elk
halfuur wel een toilet
beschikbaar moet zijn. Dat
mag ook in een restaurant
zijn, mits deze altijd geopend
is.
Effenheid: het is van belang
dat de stoep zowel horizontaal
als verticaal (bijvoorbeeld
aflopend naar het fietspad)
vlak is.
Sociale veiligheid: graffiti geeft
een onveilig en onprettig
gevoel.

Er moet zowel horizontaal als
verticaal worden gedacht aan de
effenheid van het voetpad.

Afhankelijk van het type graffiti en
de locatie kan bepaald worden of
de sociale veiligheid gewaarborgd
blijft.
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Discussiepunt
Voor mensen met een beperking
kost een verhoging steeds meer
energie, naar mate de wandeling
langer duurt.

Opmerking
Kruisingen: drukke wegen
worden liever vermeden en
dan kan er beter worden
omgelopen.

Discussiepunt
Drukke wegen worden liever
volledig vermeden en omlopen is
dan minder erg als oversteken.

Oriëntatie: bewegwijzering is
belangrijk om te weten waar je
naar toe moet. Liefst met
pictogrammen weergegeven
bij de tekst.

Bewegwijzering (oriëntatie) is voor
mensen met een beperking extra
belangrijk.

Verkeerslichten: bij een
verkeerslicht is het prettig als
het ‘licht’ voor de oversteek
staat.

Het licht van het verkeerslicht voor
de oversteek, zodat slechtzienden
het licht kunnen zien.

Open: hekken moeten
allemaal weg, zodat er een
open ruimte ontstaat.

Voetganger 5 geeft aan dat een hek
juist een veilig gevoel geeft.

Weersomstandigheden:
kunnen vervelend zijn, maar
weerhoudt niet om te gaan
lopen.

Voetgangers met een beperking
hebben geen andere keus dan te
lopen en lopen dus ook in slecht
weer.

Taststok: voetganger 4 maakt
overdag korte bewegingen
met zijn taststok. Als het
donker is, maakt hij langere
bewegingen met mijn taststok.

Ontwerpers dienen er rekening mee
te houden dat lopen voor
slechtzienden lastiger wordt, naar
mate het donkerder wordt.

Verhogingen: stoepranden
zijn waarschuwingsranden.
Het is een opstap, maar
tegelijkertijd betekent het dat
er een weg overgestoken gaat
worden, of dat het pad ergens
stopt.

Een drempelloze stad is niet per
definitie de oplossing voor mensen
met een beperking.

Geleidenlijn: bij een afslag is
het een aanrader om de
ribbeltegel helemaal door te
trekken tot in de bocht, zodat
er een logische indeling
ontstaat.

De openbare ruimte dient logisch te
zijn, zodat blinden en slechtzienden
een mental map kunnen maken.

Navigatie: Google Maps werkt
wel goed als navigatie, alleen
het vertelt niet waar je kan
oversteken en aan welke kant
van de weg je moet zijn.

Aanbeveling aan partijen om de
navigatie systemen verder te
ontwikkelen (op stoeptegelniveau).

Geleidenlijn: bij een oversteek
moet een geleidenlijn virtueel
doorlopen over de rijbaan.

De richting van de geleidenlijn
bepaalt hoe de voetganger loopt,
tijdens het ontwerp en tijdens
beheer en onderhoud wordt hier
onvoldoende rekening mee
gehouden.
Op elk kruispunt zouden
geleidenlijnen aanwezig moeten
zijn.
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Figuur 5 – Discussiepunten van voetgangers uit de praktijk (4/4).

Figuur 5 – Discussiepunten van voetgangers uit de praktijk (3/4).

Opmerking
Verhogingen: hoe langer de
wandeling duurt, hoe groter de
impact van richeltjes en
opstaande randen.

Geleidenlijn: bij kruispunten is
de ribbeltegel noodzakelijk,
anders lukt het oversteken
niet.

“Als ik niet zelfstandig kan lopen in de openbare
ruimte, dan voel ik me echt invalide.”
Cleo – Lopend met een rollator

© Foto: D. van Sluijs
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5.2 In gesprek met de stedenbouwkundige,
verkeerskundig ontwerper en beleidsmaker

Naast het toetsen van de behoeften en eisen van de
voetgangers, zijn ook de verwachtingen ten aanzien van
het eindresultaat getoetst. Deze toetsing heeft
plaatsgevonden bij stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers, omdat zij de
doelgroep zijn die de handvaten uit het eindresultaat
(uiteindelijk het handboek) kunnen gaan gebruiken in
hun werkzaamheden.
Uit de diepte-interviews met diverse experts uit het
vakgebied zijn vijf concrete verwachtingen uitgesproken:




© Foto: D. van Sluijs
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Uit gesprek met Frank Hart (beleidsmaker,
Wandelnet)(2020) komt naar voren dat de verdeling
van stedelijke loop- en wandelroutes moet gaan
over de behoeften en eisen én over de beleving van
de voetganger. Daarnaast geeft Frank aan dat het
van belang is dat de taxonomie bij (advies)bureaus
wordt uitgerold. Er zijn een aantal gezaghebbende
adviesbureaus. Als daar de knop wordt omgezet,
kan dat veel betekenen voor de voetganger.
Stedenbouwkundige
Gerjan
Timmerman
(gemeente Zwolle)(2020) geeft aan dat het
belangrijk is om de taxonomie snel en makkelijk te
begrijpen. De vormgeving zou zoals een metrokaart









kunnen zijn, met daarop duidelijk de ‘points of
interest’. Op de metrokaart zouden dan ook de
loopafstanden
en
gemiddelde
looptijden
opgenomen kunnen worden voor een bepaald
plangebied.
Govert de With (beleidsmaker, gemeente
Amsterdam)(2020) vindt het realistisch als er een
basisnetwerk van maximaal 5 à 6 doelgroepen
ontstaat of 5 à 6 stedelijke loop- en wandelroutes
worden ontwikkeld. Deze zou het beste in een
hiërarchie
vormgegeven
kunnen
worden,
bijvoorbeeld in een piramide.
In gesprek met José Besselink (planoloog,
gemeente Rotterdam)(2020) geeft zij aan dat het
prettig zou zijn als er één loop- en wandelroute is
waar iedereen zou moeten kunnen lopen, ongeacht
het type voetganger. Vervolgens kan er dan per
buurt specifiek gekeken worden naar het benodigde
en/of gewenste loop- en wandelnetwerk.
Verkeerskundig
adviseur
Kristian
Dekker
(gemeente Zwolle)(2020) geeft aan het prettig te
vinden als mensen door de taxonomie bewust
gemaakt worden over het belang van de
voetganger. Het zou daarbij prettig zijn als de
volgende vragen worden beantwoord in de
taxonomie: Hoe maak je dan een loop- en
wandelroutenetwerk voor de stad? Hoe moet een
loop- en wandelroute concreet gaan worden en hoe
doe je dat dan? Waar begin je mee?

De opgehaalde informatie uit de gesprekken met de
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers is gebruikt om handvaten voor deze
groep op te stellen. Welke informatie is gebruikt en op
welke manier de informatie is gebruikt, wordt toegelicht
in hoofdstuk 7.
 Toetsen tussentijdse resultaten
Voor het bereiken van een optimaal eindresultaat, waar
experts uit het vakgebied direct mee aan de slag
kunnen, heeft er een extra toetsing plaatsgevonden.
Deze toetsing is gedaan door twee onafhankelijke
experts uit het vakgebied, zodat de informatie is
beoordeeld zonder dat de experts enige voorkennis
hadden van het onderzoek en/of de tussentijdse
resultaten.
De toetsing met de onafhankelijke experts heeft
plaatsgevonden tijdens het ontwikkelen van handvaten
voor stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers
en beleidsmakers. Om de leesbaarheid van de
rapportage te vergroten, is er voor gekozen om de
resultaten van de tussentijdse toets niet in dit hoofdstuk
op te nemen, maar terug te laten komen in hoofdstuk 7.
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H6 – De totstandkoming van de structuur van het stedelijke
loop- en wandelnetwerk
In het gehele proces is gewerkt op basis van de
‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’. Deze
is eerste aangevuld en gespecificeerd, vervolgens is de
taxonomie herbeoordeeld en daarna zijn de resultaten
van de herbeoordeling getoetst. Het uiteindelijke
resultaat van deze stappen zijn 31 ingevulde
beoordelingskaders, met daarin de behoeften en eisen
per type voetganger.
Het is echter niet mogelijk om 31 verschillende loop- en
wandelroutes in steden te ontwikkelen. Daarom is het
van belang om de verschillende voetgangers met min of
meer dezelfde behoeften en eisen samen te voegen,
waardoor uiteindelijk een aantal groepen ontstaan.
Voor de totstandkoming van de structuur van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk wordt een vergelijking
gemaakt tussen de verschillende typen voetgangers, op
basis van meetbare eenheden en worden de resultaten
verwerkt tot de verdeling.
6.1 Meetbare eenheden

Om een succesvolle vergelijking te kunnen maken (zie
paragraaf 6.2), moet er gemeten worden met ‘meetbare
eenheden’. Op basis van de meetbare eenheden kan
vervolgens een indeling gemaakt worden. Om de
vergelijking uit te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt
van twee meetbare eenheden. Dit is de ‘weging’ en de
‘afwijking’, beiden worden hierna toegelicht.
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 De weging
Met het bepalen van de weging wordt bepaald in
hoeverre twee typen voetgangers dezelfde behoeften en
eisen hebben én hoe belangrijk deze gelijkenis is. Dit
gebeurt op basis van de ingevulde beoordelingskaders.
In figuur 6 is een deel van de beoordelingskaders van de
subcategorieën ‘weeting’ en ‘zakelijk bezoek’ weergegeven. Deze beoordelingskaders worden als
voorbeeld gebruikt om de weging te bepalen.
Bij het bepalen van de weging wordt gekeken naar exact
dezelfde behoeften en eisen per specificatie van het
omgevingskenmerk. Kortom, er wordt bijvoorbeeld
gekeken of vakje ‘R2/K2’ (R = rij en K = kolom) van
‘weeting’ dezelfde kleur heeft als vakje ‘R2/K2’ van
‘zakelijk bezoek’. Indien dat het geval is, krijgt dat vakje
een bepaalde weging (in de vorm van een score), op
basis van de prioritering van de behoeften en eisen.
Zoals al eerder aangegeven staan de rode vakjes voor
de ‘basisbehoeften’, de oranje vakjes voor de
‘dissatisfiers’ en de groene vakjes voor de ‘satisfiers’. De
grijze vakjes betekenen dat er geen specificatie is
opgesteld. Indien vakje ‘R2/K2’ in beide gevallen ‘rood’
is, is dat dus belangrijker dan dat het vakje in beide
gevallen ‘oranje’ of ‘groen’ zou zijn geweest. Dit is het
geval, omdat rood een basisbehoefte is.

Figuur 6 – Voorbeeld invulling beoordelingskaders en de berekening van de ‘weging’.

Beoordelingskader voor subcategorie: weeting.
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Beoordelingskader voor subcategorie: zakelijk bezoek.
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De weging tussen ‘weeting’ en ‘zakelijk bezoek’
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Doordat de verschillende kleuren een andere prioriteit
aangeven, is er ook een verschillende weging aan de
kleuren gegeven. De weging is als volgt*:

 Als vakjes ‘R2/K2’ beide rood zijn, dan weging ‘3’.
 Als vakjes ‘R4/K3’ beide oranje zijn, dan weging ‘2’.
 Als vakjes ‘R3/K5’ beide groen zijn, dan weging ‘1’.
 Als vakjes ‘R3/K2’ ongelijk zijn, dan weging ‘0’.

*Dit is een voorbeeld. De weging wordt niet alleen
bepaald op de specifiek benoemde vakjes, maar op alle
dezelfde (R2/K2 van de een tegen R2/K2 van de ander)
vakjes van beide beoordelingskaders.
Wanneer de weging voor elk vakje is bepaald, wordt het
totaal van de weging bepaald. Dit gebeurt door de
wegingen in alle vakjes bij elkaar op te tellen. In het
voorbeeld betekent dit een totale weging van: 11.
 De afwijking
Nu de weging bepaald is, is het ook belangrijk om de
afwijking tussen de behoeften en eisen (in de vorm van
de beoordelingskaders) te bepalen. Het doel van het
vergelijken is het creëren van groepen van verschillende
typen voetgangers met zoveel mogelijk dezelfde
behoeften en eisen. Het bepalen van de afwijking is dus
belangrijk, want een hele grote afwijking heeft het effect
dat twee typen voetgangers niet tot dezelfde groep
kunnen behoren.
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De afwijking wordt met dezelfde methode bepaald als de
weging, dus alle vakjes worden onderling vergeleken.
Voor het bepalen van de afwijking wordt wederom
gekeken naar de kleuren, waarvoor het volgende geldt:
 Rood (basismogelijkheid) = 3
 Oranje (dissatisfier) = 2
 Groen (satisfier) = 1

Figuur 7 – Berekening van de ‘afwijking’.

Op basis van de getallen van elke kleur wordt vervolgens
de afwijking bepaald. Daarvoor geldt het volgende:
 Als vakje ‘R4/K6’ bij ‘weeting’ groen is en bij ‘zakelijk
bezoek’ rood, dan afwijking (rood (3) – groen (1)) ‘2’.
 Als vakje ‘R3/K6’ bij ‘weeting’ oranje is en bij ‘zakelijk
bezoek’ groen, dan afwijking (oranje (2) – groen (1)) ‘1’.
 Als vakjes ‘R2/K2’ gelijk zijn in kleur, dan weging ‘0’.
De totale afwijking van de vergelijking wordt bepaald, door
alle afwijkingen per vakje bij elkaar op te tellen. In het
voorbeeld betekent dit een totale afwijking van: 7.

De afwijking tussen ‘weeting’ en ‘zakelijk bezoek’
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6.2 Vergelijking
voetgangers

tussen

de

verschillende

typen

Op basis van de meetbare eenheden (de weging en
afwijking) worden alle verschillende typen voetgangers
met elkaar vergeleken. Dat betekent dat er voor 31
verschillende typen voetgangers een vergelijking is
uitgevoerd op basis van de beoordelingskaders. In totaal
zijn er 469 vergelijkingen uitgevoerd, om te bepalen
welke typen voetgangers de beste overeenkomst
hebben wat betreft de behoeften en eisen.
Dit wil zeggen dat elk beoordelingskaders is vergeleken
met elk ander beoordelingskader van een ander type
voetganger. Alle verschillende typen voetgangers zijn
dan ook onderling met elkaar vergeleken.
Voor elke vergelijking is een totale score opgesteld, aan
de hand van de ‘weging’ en de ‘afwijking’. Deze totale
score is als volgt bepaald:

Totale weging (11) – totale afwijking (7) = totale score (4)
De totale weging van de gehele vergelijking wordt min
de totale afwijking gedaan. In het geval van het
voorbeeld uit de figuren 6 en 7 is de totale score ‘4’. Hoe
hoger de totale score, hoe sterker de behoeften en eisen
overeenkomen van de verschillende typen voetgangers
die zijn vergeleken.

“Het is mooi om te zien dat het imago van
toegankelijkheid langzaamaan lijkt te veranderen.”
Marieke van Brussel – Stadsergonoom bij de gemeente Zwolle

© Foto: Visit Limburg
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In totaal zijn er 469 vergelijkingen uitgevoerd en dat
betekent dat er ook 469 totale scores als resultaat zijn
opgehaald (zie bijlage IX). Op basis van deze totale
scores wordt een nieuwe indeling gemaakt van de
verschillende typen voetgangers. Dat gebeurt in 15
stappen die zijn toegelicht in bijlage X. In deze paragraaf
wordt, aan de hand van een samenvatting, in 4 stappen
uitgelegd hoe de nieuwe indeling is gemaakt.

eisen van de subcategorieën 2, 3 en 4 in grote mate
gelijk aan elkaar zijn.

 Stap 1 – De eerste selectie
Alle totale scores zijn in één tabel gezet, zoals in het
voorbeeld van figuur 8. De 50 hoogste totale scores zijn
geselecteerd en apart genoteerd in een tabel (zie bijlage
IX). In figuur 8 is de vergelijking tussen subcategorie 2
en 3, de vergelijking met de hoogste totale score (groen)
en deze zou dus in de aparte tabel genoteerd worden.

De werkwijze zoals beschreven in het voorbeeld is
toegepast op alle vergelijkingen die in de tabel met de 50
hoogste totale scores zijn opgenomen. Door het
uitvoeren van deze werkwijze is een eerste versie van de
nieuwe indeling ontstaan. Het tussentijdse resultaat is
weergegeven in bijlage X (stap 2).

Op basis van de 50 hoogste totale scores wordt er
gezocht naar verbanden, zodat er een nieuwe indeling
gemaakt kan worden. Het bepalen wanneer er een
verband is, wordt hieronder toegelicht middels een
voorbeeld:

In figuur 8 zijn 3 vergelijkingen met de hoogste totale
score en dat zijn de vergelijkingen tussen subcategorieën ‘2 en 3’, ‘3 en 4’ en ‘2 en 4’.
Zoals eerder te lezen was, geldt het volgende: hoe hoger
de totale score, hoe sterker de behoeften en eisen
overeenkomen van de verschillende typen voetgangers
die zijn vergeleken. Dit houdt in dat de behoeften en
eisen
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De nieuwe indeling wordt gemaakt om de verschillende
typen voetgangers met grotendeels dezelfde behoeften
en eisen samen te voegen, daarom worden de
subcategorieën 2, 3 en 4 (uit figuur 8) in één groep
geplaats bij het maken van de nieuwe indeling.

In dit tussentijdse resultaat zijn enkel de vergelijkingen
van de 50 hoogste totale scores opgenomen. Sommige
subcategorieën hadden geen enkele vergelijking in de 50
hoogste totale scores en zijn dus niet ingedeeld tijdens
de eerste versie van de nieuwe indeling. Deze
subcategorieën worden toegevoegd in stap 2.
 Stap 2 – Koppel alle subcategorieën
Na de uitvoering van stap 1 zijn nog niet alle
subcategorieën (typen voetgangers) ingedeeld. Om te
bepalen
bij
welke
groepen
de
ontbrekende
subcategorieën toebehoren, wordt gekeken naar de
hoogst scorende vergelijking van de ontbrekende
subcategorieën. Op basis van figuur 8 wordt de
werkwijze met een voorbeeld nader toegelicht:

Tijdens stap 1 zijn de subcategorieën 2, 3 en 4 in één
groep geplaatst. Subcategorieën 1 en 5 zijn niet
ingedeeld tijdens stap 1. Voor subcategorieën 1 en 5
wordt (individueel) bepaald op welke vergelijking zij het
hoogste scoren en op basis daarvan wordt elke
subcategorie ingedeeld in een groep.

Door de werkwijze uit het voorbeeld toe te passen voor
alle ontbrekende subcategorieën, is er een tweede
versie van de nieuwe indeling ontstaan, waarin alle
subcategorieën aanwezig zijn. Het tussentijdse resultaat
is weergegeven in bijlage X (stap 11).
Het is echter mogelijk dat twee (of meerdere)
subcategorieën met een (zeer) lage totale score bij
elkaar zijn geplaatst in één groep. Dat zou betekenen dat
twee (of meerdere) typen voetgangers met verschillende
behoeften en eisen bij elkaar geplaatst zijn en dat is
nadrukkelijk niet de bedoeling van de nieuwe indeling.
Daarom wordt er in de laatste stap een controle
uitgevoerd, zodat enkel subcategorieën met hoge totale
scores bij elkaar in een groep zijn ingedeeld. Deze
controle wordt toegelicht in stap 3.

 Subcategorie 1 scoort het hoogste met subcategorie 3

(totale score: 118).
 Subcategorie 5 scoort het hoogste met subcategorie 1
(totale score: 111).
Omdat subcategorie 1 het hoogste scoort met
subcategorie 3, wordt subcategorie 1 geplaatst in de
groep met subcategorie 3, 2 en 4. Subcategorie 5 scoort
het hoogste met subcategorie 1 en behoort daardoor ook
tot de groep met subcategorieën 1, 2, 3 en 4.
Subcategorie 2
Winkel/speciaalzaak
Subcategorie 1
Weeting

Subcategorie 3
Zakelijk bezoek

Subcategorie 4
Lunchwandeling

Subcategorie 5
Belrondje

Totale score: 100

Totale score: 118

Totale score: 117

Totale score: 111

N.V.T.

Totale score: 169

Totale score: 122

Totale score: 58

Subcategorie 3
Zakelijk bezoek

Totale score: 169

N.V.T.

Totale score: 135

Totale score: 74

Subcategorie 4
Lunchwandeling

Totale score: 122

Totale score: 135

N.V.T.

Totale score: 108

Subcategorie 2
Winkel/speciaalzaak

Figuur 8 – Voorbeeld met alle totale scores per vergelijking. Daadwerkelijk is de tabel 31 rijen x 31 kolommen groot.
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 Stap 3 – Controleer
Nu de groepen zijn gevormd is het van belang te weten
of alle verschillende typen voetgangers (subcategorieën)
in dezelfde groep ook daadwerkelijk (in grote mate)
dezelfde behoeften en eisen hebben. Om te bepalen bij
welke groepen er conflicten zijn tussen subcategorieën,
wordt gekeken naar de laagst scorende vergelijking van
alle subcategorieën. De werkwijze wordt middels het
onderstaande voorbeeld toegelicht:

zouden in dezelfde groep blijven. Maar de totale score
tussen subcategorie 1 en 5 is hoger dan de totale score
tussen subcategorie 1 en 2. Het verband tussen
subcategorie 1 en 5 is dus groter.

De subcategorieën (typen voetgangers) 1, 2, 3, 4 en 5
zijn allemaal in één groep geplaatst. Echter is voor
subcategorie 1 nog niet bepaald of deze ook een
verband heeft met subcategorieën 2 en 4. Ook voor
subcategorie 5 staat niet vast of deze een verband heeft
met subcategorieën 2, 3 en 4.

Door de werkwijze uit het voorbeeld toe te passen voor
alle subcategorieën per groep, is de definitieve versie
van de nieuwe indeling ontstaan. In deze indeling zijn
alle subcategorieën ingedeeld onder de verschillende
groepen. Het eindresultaat bestaat uit drie routes en vier
zones en is weergegeven in bijlage X (stap 15). Verdere
toegelicht volgt in paragraaf 6.3.

Om te bepalen of er een verband is, wordt de laagste
scorende vergelijking voor subcategorieën 1 en 5
bepaald.
 Subcategorie 1 scoort het laagste met subcategorie 2

(totale score: 100).

 Subcategorie 5 scoort het laagste met subcategorie 2

(totale score: 58).

Omdat subcategorie 5 zeer laag scoort met subcategorie
2, behoren deze niet in dezelfde groep. Subcategorie 1
heeft de laagste score met subcategorie 2, maar de
totale score is 100 of hoger. Wanneer de score 100 of
hoger is dan is er sprake van voldoende overeenkomst
in de behoeften en eisen. Dus subcategorie 1 en 2
overeenkomst
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Op basis van deze werkwijze ontstaan er twee groepen
in dit voorbeeld. In de eerste groep zijn de
subcategorieën 2, 3 en 4 en in de tweede groep zitten de
subcategorieën 1 en 5.

 Stap 4 – Koppelen van routes en zones
De structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
bestaat uit drie routes en vier zones, dat is het resultaat
uit de voorgaande stappen. Echter worden de zones
enkel op specifieke locaties ontwikkeld en deze moeten
bereikbaar zijn via de stedelijke loop- en wandelroutes.
Om te bepalen welke routes het meeste geschikt zijn om
te verbinden met de zones, is er een beoordelingskaders
opgesteld per groep. Dit beoordelingskaders is
opgesteld aan de hand van de behoeften en eisen van
de verschillende typen voetgangers per groep. Deze
stap wordt verder toegelicht op de volgende pagina op
basis van een voorbeeld.

Hierbij geldt dat de zwaarste weging (rood > oranje >
groen) van één van de subcategorieën altijd de basis is
voor het beoordelingskader van de groep. In het
voorbeeld geldt dit als volgt:
Voor subcategorie 1 is vakje R4/K4 groen (weging 1) en
bij subcategorie 5 is vakje R4/K4 oranje (weging 2). Dan
wordt vakje R4/K4 in het beoordelingskader van de
groep ook oranje (weging 2). Daarnaast geldt voor
subcategorie 1 dat vakje R4/K6 is groen (weging 1) en
bij subcategorie 5 is vakje R4/K6 rood (weging 3). Dan
wordt vakje R4/K6 in het beoordelingskader van de
groep ook rood (weging 3).
Op deze wijze is voor elke route en zone een
beoordelingskader ingevuld (zie bijlage VIII). Deze
beoordelingskaders zijn vergeleken volgens de
beschreven methoden van stap 1 tot en met stap 3. Door
de hoogste totale scores (zie bijlage IX) tussen de routes
en zones te bepalen zijn verbanden gelegd tussen de
routes en zones.
In paragraaf 6.3 is het resultaat zichtbaar gemaakt, zoals
dit ook in het handboek is weergegeven.

Beoordelingskader voor subcategorie 1.

Figuur 9 – Voorbeeld samenvoegen van verschillende beoordelingskaders.

Het resultaat uit het voorbeeld van stap 3 is dat
subcategorie 1 en 5 in de tweede groep zijn geplaatst.
Op basis van de beoordelingskaders van subcategorie 1
en 5, wordt een beoordelingskader opgesteld voor de
groep waar subcategorie 1 en 5 samen geplaatst zijn.
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Beoordelingskader voor subcategorie 5.
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6.3 Resultaat
Het resultaat van de nieuwe indeling bestaat uit 7
groepen
met
verschillende
typen
voetgangers
(subcategorieën). Op basis van de overeenkomstige
behoeften en eisen van de verschillende typen
voetgangers per groep, zijn de namen van de groepen
bepaald.
In bijlage X (stap 15) is te lezen welke namen de
groepen in eerste instantie gekregen hadden op basis
van de behoeften en eisen per groep. Daaruit kwam
voort dat niet alle groepen een stedelijke loop- en
wandelroute vertegenwoordigden, maar dat sommige
groepen een specifieke locatie vertegenwoordigen.
Bijvoorbeeld
de
subcategorieën
‘winkelen’
en
‘kroegentocht’ kwamen bij elkaar in één groep. Deze
subcategorieën vertegenwoordigen geen route, maar
een specifieke locatie waarin zij winkelen en/of een
kroegentocht organiseren.

 Makkelijke, snelle en toegankelijke loop- en
wandelroute
Deze route is opgesteld voor een diverse groep van
typen voetgangers. De routes voldoen aan alle
toegankelijkheideisen, maar is vooral snel en makkelijk
voor mensen die bijvoorbeeld naar school lopen.
 Hoogwaardige toegankelijke loop- en wandelroute
Deze route is geschikt voor kwetsbare voetgangers en
voldoet niet alleen aan de toegankelijkheidseisen, maar
ook aan de behoeften van de kwetsbare voetgangers.
 Groene en levendige loop- en wandelroute
Deze route is voor voetgangers die een huisdier uitlaten,
voetgangers die anderen willen ontmoeten of voor
vrijetijdsbesteding uitermate geschikt.
 Centrumzone
De centrumzone wordt toegepast op specifieke locaties
rondom winkels en horecagelegenheden.

Op basis van deze informatie zijn de zeven groepen
ingedeeld in stedelijke loop- en wandelroutes en
stedelijke loop- en wandelzones.

 Schoolzone
De schoolzone wordt toegepast op specifieke locaties
rondom scholen.

Vervolgens zijn alle stedelijke loop- en wandelroutes en –
zones voorzien van een naam, op basis van de
bijbehorende behoeften en eisen van de typen
voetgangers in de groep. Het resultaat is dat ‘de
structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk’ uit
drie routes en vier zones bestaat.

 Speelzone
De speelzone wordt toegepast op specifieke locaties
waar kinderen en volwassenen spelen.
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 Rustzone
De rustzone wordt toegepast voor mensen
bijvoorbeeld willen leren of even rust zoeken.

die

Makkelijke, snelle en toegankelijke
route

Centrumzone

Speelzone
Hoogwaardig toegankelijke route
Schoolzone

Groene en levendige route

Rustzone

Figuur 10 – Doorstroomschema tussen de routes en zones van het stedelijke loop- en wandelnetwerk.
De routes en zones zijn vervolgens (volgens de vierde
stap uit de vorige paragraaf) onderling aan elkaar
gekoppeld. In figuur 10 is deze koppeling tussen de
routes en zones inzichtelijk gemaakt. Daarbij betekent
een dikke lijn, dat dit de voorkeursroute is waarover de
voetgangers bij een bepaalde zone willen komen.

De voetgangers bereiken bijvoorbeeld de ‘speelzone’ het
liefst over de ‘hoogwaardig toegankelijke route’. In het
handboek wordt dan ook aanbevolen om de zones
tenminste te verbinden met de voorkeursroutes. Elke
verbinding met een andere route is uiteraard waardevol,
maar van minder hoge prioriteit.
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H7 – Handvaten voor stedenbouwkundige, verkeerskundig
ontwerpers en beleidsmakers
Door de ontwikkeling van ‘de structuur van het stedelijke
loop- en wandelnetwerk’ is er een belangrijk handvat
ontwikkeld voor stedenbouwkundigen, verkeerskundig
ontwerpers en beleidsmakers. Om succesvol met dit
handvat te kunnen werken, is het belangrijk dat het
handvat makkelijk en toegankelijk wordt vormgegeven.
Voor het makkelijk en toegankelijk maken van de
structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk, is
gekozen om de informatie te verwerken in een
handboek. In het handboek worden alle behoeften en
eisen per stedelijke loop- en wandelroute en –zone
doorgenomen.
Daarbij
wordt
een
stappenplan
voorgelegd, hoe het stedelijke loop- en wandelnetwerk
ontwikkeld kan worden en wordt er op verschillende
schaalniveaus aan het netwerk gewerkt.
7.1 De behoeften en eisen in het stedelijke loop- en
wandelnetwerk
Uit dit onderzoek is gebleken dat het loop- en
wandelnetwerk uit 3 verschillende routes en 4
verschillende zones zou moeten bestaan. Bij elke route
en zone horen bepaalde typen voetgangers, welke in
grote mate dezelfde behoeften en eisen hebben voor
een specifieke route of zone.
In het handboek zijn per route en per zone de behoeften
en eisen weergegeven, inclusief een aantal handvaten
waarmee
stedenbouwkundigen,
verkeerskundig
ontwerpers
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ontwerpers en beleidsmakers direct aan de slag kunnen.
De opbouw en de bepaling van de handvaten in de vorm
van het handboek wordt in deze paragraaf per onderdeel
toegelicht.
 Subcategorieën
Voor elke route en zone is aangegeven voor welke typen
subcategorieën (typen voetgangers) dit de meest
geschikte route of zone is. Wat inhoudt dat de typen
voetgangers uit deze subcategorieën het meeste worden
voorzien in hun behoeften en eisen op de route of in de
zone. Dat houdt echter niet in dat andere voetgangers
geen gebruik kunnen of mogen maken van de route of
zone, maar zij worden in mindere mate voorzien in hun
behoeften en eisen. Dit blijkt uit de uitgevoerde analyse
zoals beschreven in hoofdstuk 6.
 Startlocaties
Voor elke route en zone is aangegeven wat de
(belangrijkste) startlocaties zijn. Dit zijn de startlocaties
van de typen voetgangers die bij een bepaalde route of
zone toebehoren (zie handboek). De startlocaties zijn
bepaald op basis van opgehaalde kennis vanuit de
expertsessie (2020) en op basis van persoonlijke
ervaringen.
 Omgevingskenmerken
In dit onderzoek zijn op basis van de omgevingskenmerken beoordelingskaders ingevuld (zie hoofdstuk
4). Elk beoordelingskader is gevuld met de behoeften en

eisen van één type voetganger. Vervolgens zijn de
verschillende typen voetgangers onderverdeeld in
groepen, waaruit de eerder benoemde stedelijke loopen wandelroutes en -zones zijn ontstaan.
Bij elke route en zone behoren meerdere verschillende
typen voetgangers, met grotendeels dezelfde behoeften
en eisen. Op basis van deze behoeften en eisen is per
omgevingskenmerk aangegeven waar een bepaalde
route of zone moet voldoen. In het handboek is dit per
route en per zone weergegeven.
Daarbij zijn twee dingen van belang om de
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers houvast te geven. Ten eerste worden de
omgevingskenmerken gerangschikt aan de hand van de
voetgangersbehoeftenpiramide (Molster, 2020). De
rangschikking vindt plaats op basis van de volgende
elementen:
 Uitvoerbaarheid;
 Toegankelijkheid;
 Veiligheid;
 Comfortabel;
 Aantrekkelijkheid.
Door het toepassen van deze elementen kunnen er
keuzes worden gemaakt in beleid en ambitie. Zo kan het
bijvoorbeeld zijn dat de ‘aantrekkelijkheid’ van de
centrumzone belangrijker wordt bevonden dan de mate
van ‘comfort’ (De Vaan, 2020).

Ten tweede is het van belang dat de omgevingskenmerken worden gerangschikt op basis van prioriteit.
Wanneer de omgevingskenmerken met de hoogste
prioriteit niet goed worden geïmplementeerd, wordt er
niet voldaan aan de behoeften en eisen van het type
voetganger op de route of in de zone. Daarom is er
onderscheid gemaakt in de mate van belang van de
betreffende omgevingskenmerken. Hiervoor is de
volgende driedeling gemaakt:
 = absolute eis voor de SLW.
 = optioneel voor de SLW.
 = wens voor de SLW.

Daarbij betekent ‘absolute eis’ dat er aan dit
omgevingskenmerk voldaan moet worden, betekent
‘optioneel’ dat het zeer sterk wordt aangeraden om te
voldoen aan dit omgevingskenmerk en betekent ‘wens’
dat het prettig zou zijn als er wordt voldaan aan dit
omgevingskenmerk.
De driedeling is tot stand gekomen vanuit de elementen
uit de voetgangersbehoeftenpiramide: basismogelijkheden, dissatisfiers en satisfiers (Molster, 2020). De
basismogelijkheden zijn de absolute eisen waar aan
voldaan moet worden om lopen en wandelen mogelijk te
maken, de ‘optionele’ behoeften en eisen kunnen een
combinatie van dissatisfiers en satisfiers zijn die er voor
zorgen dat er wordt voldaan aan de eisen van de
voetgangers en de ‘wensen’ kunnen ook een combinatie
van dissatisfiers en satisfiers zijn, maar deze kenmerken
zorgen ervoor dat er niet alleen aan de eisen wordt
voldaan, maar ook aan de behoeften van de voetganger.
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 To do’s
Ter aanvulling op de behoeften en eisen, zijn er ook een
viertal ‘to do’s’ opgenomen per stedelijke loop- en
wandelroute of –zone.
De ‘to do’s’ zijn opgesteld op basis van de behoeften en
eisen en onderbouwd met bronnen uit het
literatuuronderzoek (zie handboek). Door de cijfermatige
onderbouwing van elke ‘to do’ wordt bewustwording
gecreëerd bij stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers. In het beleidsplan ‘Rotterdam
Loopt!’ (2020) wordt ook veel gebruik gemaakt van feiten
en cijfers, zodat het voor de lezer snel en makkelijk
duidelijk wordt waar de winst valt te behalen.
 Sprekende voorbeelden
Ter inspiratie zijn er een aantal sprekende voorbeelden
van stedelijke loop- en wandelroutes en -zones
toegevoegd. Er is gekozen voor sprekende voorbeelden
omdat één voorbeeld meer kan zeggen dan duizend
woorden. Dat kan inspiratie en enthousiasme opwekken
bij stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers om aan de slag te gaan.
7.2 De structuur van het stedelijke loopwandelnetwerk op verschillende schaalniveaus

en

Het toepassen van de structuur van het stedelijke loopen wandelnetwerk kan op verschillende schaalniveaus
en in verschillende projecten of opdrachten plaatsvinden.
De exacte toepassing is altijd maatwerk, maar er worden
in het handboek wel enkele aanbevelingen gedaan over
wandel
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de ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk. Deze aanbevelingen worden in deze
paragraaf verder toegelicht.

 Bestaande situatie of nieuwe situatie
De toepassing van het handboek is mogelijk in zowel
een bestaande situatie (zoals ‘Langs Eem en Spoor’ en
‘Spoorzone Zwolle’), als in een nieuwe/toekomstige
situatie (zoals bij de bouw van een nieuwbouwwijk). Het
belangrijkste verschil daarbij is, dat in de bestaande
situatie bepaalde kaders al zijn vastgesteld en dat
sommige omgevingskenmerken niet zomaar toegevoegd
of weggehaald kunnen worden. In deelgebied ‘Langs
Eem en Spoor’ was bijvoorbeeld al een raadvoorstel
vastgesteld (Gemeente Amersfoort, 2019) en staat het
hoofdgebouw van de Wagenwerkplaats op de
Rijksmonumentenlijst (Rijksmonumenten, 2020) en mag
dus niet worden gesloopt.
Daarentegen kan in een nieuwe/toekomstige situatie nog
veel aangepast worden, mits er tijdig naar de behoeften
en eisen van de voetgangers wordt gekeken. In de
huidige praktijk komt het regelmatig voor dat de
voetganger in een zeer laat stadium wordt betrokken bij
de ontwikkeling (Dekker, 2020). Het is daarom van
belang dat het handboek vroegtijdig wordt gebruikt
tijdens de planvorming.
 Schaalniveaus
Onafhankelijk of de situatie bestaand of nieuw/
toekomstig is, het is belangrijk dat het stedelijke loop- en
wandelnetwerk op stadniveau wordt vastgesteld, voordat

er op wijk- en straatniveau wijzigingen worden
doorgevoerd. In de ‘Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030’
(2013) is het ‘Plusnet Voetganger’ weergegeven op
stadsniveau. Mede dankzij de duidelijke lijnen van het
‘Plusnet Voetganger’ op stadsniveau, zijn in Amsterdam
op wijk- en straatniveau aanpassingen verricht, zodat
het stedelijke loop- en wandelnetwerk zowel op stadsals op wijk- en straatniveau klopt.
Niet alleen in Amsterdam wordt deze aanpak succesvol
toegepast, ook in de stad Wenen (Oostenrijk) wordt
eerst op grote schaal gekeken (Wiener Rathaus, 2012)
en vervolgens in het voetgangersplan op wijk- en
straatniveau ingezoomd. Mede daardoor profileert
Wenen zich momenteel als ware voetgangersstad.
Uit de succesvolle interventies uit binnen- en buitenland
blijkt dat deze werkwijze werkt. Daarom is besloten om
in het handboek te werken op basis van stadniveau,
wijkniveau en straatniveau. Daarbij wordt sterk
aanbevolen om eerst te werken op stadsniveau en
daarna in te zoomen op wijk- en straatniveau.
In figuur 11 is weergegeven wat er precies met elk
niveau wordt bedoelt en wat de verhouding tussen de
verschillende niveaus is. Er is ruimte voor eigen invulling
bij elk niveau, zodat de initiatiefnemers zelf kunnen
bepalen waar ze extra aandacht aan willen geven. In
figuur 11 wordt weergegeven wat er op elk niveau
minimaal gedaan moet worden.

x tadsniveau
S
Op stadsniveau moeten minimaal alle drie de stedelijke
loop- en wandelroutes worden uitgewerkt en de vitale
voorzieningen van de stad. Vervolgens moet de
‘hoogwaardige toegankelijke SLW’ verbonden worden
met alle vitale voorzieningen. Met de aanvulling van de
andere twee routes ontstaat er een netwerk op
stadsniveau.

Wijkniveau
Op wijkniveau moeten alles routes en zones worden
uitgewerkt. Elk voetpad wordt daarbij in kaart gebracht,
langs een straat is meestal aan elke kant van de straat
één voetpad. Vervolgens worden de routes verbonden
met de zones, dit gebeurt zoveel mogelijk volgens het
doorstroomschema in het handboek. Voor een optimaal
netwerk zijn er verbindingen met de omliggende wijken.

Straatniveau
Op straatniveau moeten alle routes en zones die binnen
het niveau ‘zichtbaar’ zijn worden uitgewerkt met een
hoog detailniveau. Dat houdt in dat attributen zoals
lantaarnpalen en bankjes worden ingetekend op de
exacte locatie waar ze geplaatst gaan worden. Op basis
daarvan kan getoetst worden of het ontwerp voldoet aan
de behoeften en eisen van de voetganger op straat.

Figuur 11 – Uitwerkingsniveaus.
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7.3 Stappenplan inclusief voorbeeld(en)
Op basis van literatuuronderzoek en de kennis van de
experts uit het vakgebied is een stappenplan uitgewerkt,
waarmee de stedenbouwkundigen, verkeerskundig
ontwerpers, beleidsmakers en hun collega’s direct aan
de slag kunnen.
Het stappenplan is een hulpmiddel om aan de slag te
gaan met de ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk. De basis van het stappenplan ligt ten
grondslag aan de adviezen vanuit het ‘Open Streets
Project’ (2019), waar adviezen worden gegeven over de
basisstappen voor veranderen voor de voetganger.
Deze strategie is aangevuld met de tips voor het gebruik
uit de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’
(De Vaan, 2020) en vervolgens aangevuld met een deel
van de SWOT-analyse (SMP, 2012).
Uit de analyse blijkt dat bij de start van de ontwikkeling
het belangrijk is om anderen partijen te activeren.
Daarbij is de motivatie een belangrijk onderdeel, zonder
de juiste motivatie zal een bepaalde partij onvoldoende
inbreng hebben tijdens de ontwikkeling. Daarom worden
in het handboek 9 praktische tips weergegeven voor het
maximaal motiveren van een team. Deze praktische tips
zijn opgehaald bij de ‘School voor Leiderschap’ (2018).
Na het opstellen van een gemotiveerd team is het van
belang om het plangebied goed te kennen en begrijpen.
Daarvoor wordt aanbevolen om alle startlocaties in kaart
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te brengen en te bekijken welke initiatieven er in het
verleden zijn ondernomen ten behoeve van lopen en
wandelen. Deze informatie is bruikbaar voor het
opstellen van de ambitie en een duidelijke ambitie helpt
bij het ontwikkeling van een hoogwaardig stedelijk loopen wandelnetwerk voor ieder individu in het plangebied.
Voor het opstellen van een goede ambitie wordt
geadviseerd om gebruik te maken van de ‘Golden Circle’
(Sinek, 2014).
Als de analyse is uitgevoerd en de ambitie is opgesteld
dan is het van belang om te bepalen wat de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van het plangebied
zijn. Door dit inzichtelijk te maken wordt direct duidelijk
wat goed is en wat minder goed is in het plangebied.
Vervolgens kan op basis van de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen een kaart van de optimale
toekomstige situatie worden samengesteld. De kaart
wordt minimaal op stadsniveau uitgewerkt, zoals
beschreven in paragraaf 7.2.
Overzicht stappenplan
Stap 1: betrek anderen experts én de voetganger.
Stap 2: inventariseer de startlocaties en huidige
initiatieven.
Stap 3: bepaal de ambitie(s) voor de toekomst.
Stap 4: ontdek de sterktes en kansen van het stedelijke
loop- en wandelnetwerk.
Stap 5: onderzoek de zwaktes en knelpunten van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk.
Stap 6: maak een kaart van de optimale toekomstige
situatie.

7.4 Toetsen tussentijdse resultaten
Op basis van de voorgaande paragraven (7.1 t/m 7.3) is
het handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijke loopen wandelnetwerk’ opgesteld. Het handboek is
vervolgens in de laatste fase getoetst door twee
onafhankelijke experts uit het vakgebied (zoals vermeld
in paragraaf 5.2). Het doel van deze interviews was het
verkrijgen van feedback op de handboek.
Er is gesproken met Mike Emmerik (stedenbouwkundige
bij Crimson Historians and Urbanists) en met Marco
Aarsen (landschapsarchitect bij Goudappel Coffeng). Er
is bewust gekozen voor deze experts, omdat zij niet
eerder betrokken zijn geweest in het onderzoek en
daarom geen enkele voorkennis hebben. Daarbij vallen
beide experts binnen de doelgroep (stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers)
en hebben zij de nodige ervaringen met vraagstukken
rondom de thema’s ‘voetganger’ en ‘openbare ruimte’.
Met behulp van de feedback van beide experts is het
handboek verder verbetert, zodat deze nog beter
bruikbaar is voor professionals in de praktijk. De
belangrijkste feedback is weergegeven in deze
paragraaf en verwerkt in het definitieve handboek. Meer
informatie over de experts, alle feedback en een verslag
van beide interviews is te lezen in bijlage IV.

Belangrijkste feedback
 Het toevoegen van een samenvatting aan het
handboek zou de toegankelijkheid van het document
vergroten. In het document ontstaat dan een
hiërarchie waarbij de lezer zelf kan bepalen in welk
detail de informatie wordt doorgenomen.
 De leesbaarheid van het handboek kan worden
vergroot door het toevoegen van tekstaanduidingen,
zoals een dikgedrukte alinea met de belangrijkste
informatie per hoofdstuk.
 Beschrijf in het handboek duidelijk waarom
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers aandacht moeten besteden aan de
ontwikkeling
van
het
stedelijke
loopen
wandelnetwerk.
 Het gebruik van figuren, zoals het doorstroomschema,
is zeer efficiënt en dit vergroot de leesbaarheid.
Figuren worden extra leesbaar door een duidelijke titel
en waar nodig een passende legenda.
 Het gebruik van kleuren per route en zone geeft meer
onderscheid en duidelijkheid, wanneer het over een
specifieke route of zone gaat.
 Voor de leesbaarheid van het doorstroomschema is
het prettig om meer informatie te weten over de routes
en zones.
 Het activeren van anderen experts is één van de
eerste stappen die ondernomen moet worden. Daarbij
is het van belang om bewoners mee te nemen in het
proces.
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H8 – Resultaat
Door het aanvullen en specificeren van de ‘Taxonomie
van stedelijke loop- en wandelroutes’ (De Vaan, 2019)
en het toetsen van de behoeften en eisen van de
verschillende typen voetgangers in de praktijk, is ‘de
structuur van het stedelijke loop- en wandelnetwerk’ tot
stand gekomen.
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Deze structuur is weergegeven in het handboek ‘De
ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk’.
In dit handboek staan alle resultaten van dit onderzoek
beschreven, in de vorm van handvaten voor stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers.

“Wij gaan aan de slag met de ontwikkeling van
stedelijke loop- en wandelroutes!”
Mike Emmerik – Stedenbouwkundige bij Crimson Historians and Urbanists

© Foto: ANWB
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H9 – Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de
vraag: ‘Met welke handvaten uit de ‘Taxonomie van
stedelijke
loopen
wandelroutes’
kunnen
stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers de loop- en wandelroutes in de stad voor
elke
voetganger
verbeteren
naar
kwalitatief
hoogwaardige routes?’ Hiervoor is kwantitatief en
kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeften en
eisen van de voetganger en de bijbehorende effecten op
het wandelnetwerk en de openbare ruimte.
Uit de resultaten van het aanvullen en specificeren van
de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en wandelroutes’ is
gebleken dat de taxonomie bestaat uit 31 verschillende
typen voetgangers (subcategorieën). Al deze typen
voetgangers hebben verschillende behoeften en eisen
welke zijn te vertalen naar 26 omgevingskenmerken.
Tevens hebben de verschillende typen voetgangers ook
afwijkende startlocaties, waarvan er in totaal 9 te
onderscheiden zijn.
Iedere individuele voetganger heeft in praktijk andere
behoeften en eisen en tevens meerdere motieven om te
gaan lopen. Deze resultaten leiden ertoe dat de
behoeften en eisen vanuit de theorie niet altijd aansluiten
bij de behoeften en eisen in de praktijk. Om deze reden
is het van belang dat stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers handvaten
aangereikt krijgen voor de ontwikkeling van het stedelijke
loop- en wandelnetwerk.

De resultaten van de gesprekken met experts hebben
uitgewezen
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uitgewezen dat er onvoldoende houvast is voor de
ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk.
Hiervoor is de ‘structuur van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk’ opgesteld.
Uit de ‘structuur van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk’ blijkt dat het netwerk dient te bestaat uit
3 verschillende loop- en wandelroutes en 4 verschillende
loop- en wandelzones. De makkelijke, snelle en
toegankelijke loop- en wandelroute, de hoogwaardig
toegankelijke loop- en wandelroute en de groene
levendige route, zijn de stedelijke loop- en wandelroutes
die in elke stad aanwezig zouden moeten zijn. De
centrumzones, de speelzones, de schoolzones en de
rustzones zijn de stedelijke loop- en wandelzones die het
stedelijke loop- en wandelnetwerk compleet maken.
De ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk dient op drie niveaus plaats te vinden,
eerst op stadsniveau, dan ook wijkniveau en indien
gewenst op straatniveau. Op basis van de zes stappen
kan elke stedenbouwkundige, verkeerskundig ontwerper
of beleidsmaker aan de slag met de ontwikkeling van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van
kwalitatief
hoogwaardige
stedelijke
loopen
wandelroutes voor elke voetganger plaats dient te
vinden door de ‘structuur van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk’ op te volgen en daarbij gebruik te maken
van het handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijke
loop- en wandelnetwerk’.

“De wereld een stukje mooier maken begint voor
mij dichtbij huis. Samen werken we aan een
groene, gezonde omgeving voor jong en oud.”
Houkje Hibma – Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en recreatie bij de gemeente Amersfoort

© Foto: E. van Alem
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H10 – Aanbevelingen
10.1 Advies
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in iedere
stad het stedelijke loop- en wandelnetwerk ontwikkeld
kan worden. Om deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk
te laten verlopen zijn er meerdere adviezen opgesteld,
welke in deze paragraaf worden beschreven.
 Benut de informatie uit de ‘Taxonomie van stedelijke
loop- en wandelroutes’
Op basis van de ‘Taxonomie van stedelijke loop- en
wandelroutes’ is in dit onderzoek een handboek tot stond
gekomen voor de ontwikkeling van het stedelijke loopen wandelnetwerk. Dat betekent echter niet dat de
taxonomie overbodig is geworden, in tegendeel. De
taxonomie leent zicht er uitstekend voor om
bewustwording te creëren over de mens te voet. Het
wordt daarom aan een ieder aangeraden om de
taxonomie te gebruiken voor de bewustwording en bij
concreet ontwerp het handboek ‘De ontwikkeling van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk’ te raadplegen.

 Ontwikkelen centrale database voor voetgangersdata
Het ontbreekt in Nederland op dit moment aan één
centrale plaats waar alle informatie over de voetganger
is te vinden. Veel steden hebben al informatie
beschikbaar en hebben kennis opgedaan in het
verleden. Bijvoorbeeld het ‘Platform Ruimte voor Lopen’
zou kunnen dienen als centrale database. Daarnaast is
het CROW belangrijk in het vergaren van richtlijnen bij
de stedenbouwkundige, verkeerskundig ontwerpers en
beleidsmakers, dus ook het CROW zou een potentie
hebben
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hebben als centrale database voor voetgangersdata.
Een centrale database is van belang, zodat de
beschikbare data door iedereen optimaal benut kan
worden, zodat het stedelijke loop- en wandelnetwerk nog
verder verbeterd kan worden.
 Vergroten van de hoeveelheid voetgangersdata
Op dit moment is er weinig data over de voetganger in
Nederland bekend. Ondanks dat er algemene cijfers
over het totaal aantal kilometers dat er gelopen wordt en
over de gezondheid zijn, ontbreekt er ook nog veel
voetgangersdata. Er is bijvoorbeeld bijna geen data
beschikbaar over de hoeveelheid mensen die over
specifieke voetpaden loopt, over welke routes
voetgangers het liefste lopen en waarom en onder welke
omstandigheden een voetganger bereid is om langer te
lopen.
10.2 Vervolgonderzoek
Dit onderzoek heeft in zekere mate een bijdragen
kunnen leveren aan het ontwikkelen van hoogwaardige
stedelijke loop- en wandelroutes voor ieder individu.
Aangezien er tijdens het doen van onderzoek altijd
aandachtspunten naar voren komen die nader uitgezocht
dienen te worden, maar er sprak is van een beperkte te
besteden tijd, is het van belang nog verder onderzoek te
doen. Het wordt aanbevolen verder onderzoek te doen
naar de behoeften en eisen van de gebruiker en het
nader onderzoeken van de omgevingskenmerken.

 Het onderzoeken van de behoeften en eisen van de
gebruiker in de praktijk
Werken aan een stedelijke loop- en wandelnetwerk is
complex. In de stad rijden auto’s, bussen, fietsen en nog
velen anderen vervoersmiddelen, de ontwikkeling van
het stedelijke loop- en wandelnetwerk is dan ook
maatwerk. Daarom is het van extra groot belang dat er
goed wordt onderzocht wat de behoeften en eisen van
de gebruikers (red. de voetganger) in de praktijk zijn. In
dit onderzoek is gesproken met een select aantal
voetgangers in de praktijk, deze vormen geen
representatief beeld van alle verschillende typen
voetgangers die gebruik maken van het stedelijke loopen wandelnetwerk. Het wordt dan ook aanbevolen om
meer onderzoek te doen naar de behoeften en eisen van
de gebruiker.
Door het uitvoeren van een representatief onderzoek
naar de behoeften en eisen kan dit onderzoek verder
aangescherpt worden. Dit kan door het uitgebreid
toetsen van de beoordelingskaders uit dit onderzoek.
 Nader onderzoek van de omgevingskenmerken
Het zou dit onderzoek ten goede komen wanneer vooraf
in een voetgangersbelevingsonderzoek alle omgevingskenmerken (op loop- en wandelroutes) waren
beoordeeld. Dan zou er beter bepaald kunnen worden
welke omgevingskenmerken significant van invloed zijn
voor een bepaalde subcategorie. Nu is dit slechts
gedaan op basis van de beschikbare literatuur en kennis
van experts uit het vakgebied. Het wordt daarom
aanbevolen

aanbevolen om nader onderzoek uit te voeren naar de
omgevingskenmerken. In een dergelijk onderzoek zou
naar voren moeten komen welke specificaties bij elk
omgevingskenmerk
behoren,
welke
kenmerken
ontbreken of overbodig zijn en het controleren van de
beoordelingskaders uit dit onderzoek. Op basis van een
dergelijk voetgangersbelevingsonderzoek kunnen de
omgevingskenmerken per type voetganger verder
worden aangescherpt en kan de checklist in het
handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk’ nog specifieker worden gemaakt.
 Uitvoeren stappenplan uit het handboek
De resultaten van dit handboek kunnen versterkt worden
door het stappenplan in het handboek in praktijk uit te
voeren. De voorbeelden in het handboek zijn gebaseerd
op vraagstukken van het heden, maar de uitwerking van
het stappenplan heeft niet daadwerkelijk plaatsgevonden. Tijdens een dergelijke uitvoering worden er
veel lessen geleerd over de uitvoering en op basis van
deze lessen kan het stappenplan verder worden
ontwikkeld en gespecificeerd.
10.3 Discussie
Voor dit onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van
literatuur en zijn er interviews met experts uit het
vakgebied afgenomen. Alle bronnen zijn genoteerd in de
bibliografie wat het mogelijk maakt de literatuur
nogmaals door te nemen. Dit komt de betrouwbaarheid
van het onderzoek ten goede. De interviews zijn
gehouden met een vooraf opgestelde vragenlijst.
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Aangezien de interviews semigestructureerd uitgevoerd
zijn is er sprake van externe en ecologische vitaliteit. Op
basis van deze vragenlijst kunnen bij vervolgonderzoek
experts uit het vakgebied dezelfde vragen gesteld
worden wat de validiteit ten goede komt. De validiteit is
daarnaast vergroot door het maken van gespreksverslagen en deze te laten controleren door de
respondent. De werkwijze van het verwerken van data is
genoteerd en de data zijn opgeslagen. Het is dan ook
mogelijk om op een later moment hetzelfde onderzoek
nogmaals uit te voeren.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de ‘Taxonomie van
stedelijke loop- en wandelroutes’ onvoldoende houvast
biedt voor de ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk. De verwachting was dat het aanvullen,
specificeren en toetsen van de taxonomie voldoende
houvast zou creëren voor stedenbouwkundigen,
verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers. Dit bleek
niet het geval, toch is de taxonomie in zijn huidige vorm
nog altijd erg nuttig en bruikbaar. De taxonomie zorgt
voor bewustwording als het gaat om het ontwerpen voor
verschillende typen voetgangers, in aanvullen op de
taxonomie is nu het handboek ‘De ontwikkeling van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk’ ontwikkeld. Op basis
van de taxonomie en het handboek kunnen stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers werken aan hoogwaardige stedelijke loop- en
wandelroutes voor ieder individu.
Aan het resultaat ligt mogelijk ook ten grondslag dat er
weinig voetgangersdata beschikbaar is. Hierdoor kan de
huidige
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huidige taxonomie onvoldoende onderbouwd worden en
moest afgeweken worden van het onderzoeksplan. Door
het ontwikkelen van een nieuwe methode, op basis van
de beschikbare literatuur en kennis van experts, is
vervolgens een nieuwe indeling ontstaan. Tijdens de
ontwikkeling van de nieuwe indeling zijn aannames
gedaan op basis van de opgedane kennis. Het is
mogelijk dat deze aannames onvolledig zijn, omdat er te
weinig data beschikbaar is. Het is daardoor mogelijk dat
de behoeften en eisen van de gebruiker in bepaalde
gevallen anders zijn geïnterpreteerd dan daadwerkelijk
het geval is. Het effect daarvan is dat de specifieke
behoeften en eisen per route of zone een afwijking
kunnen vertonen ten opzichte van de behoeften en eisen
in de praktijk.
In het huidige onderzoek is getracht om de beschikbare
literatuur en kennis van experts te toetsen. Hiervoor zijn
interviews gehouden met verschillende voetgangers in
de praktijk en zijn verschillende enquêtes uitgezet. Door
het ontbreken van voldoende data om de taxonomie te
onderbouwen is een nieuwe indeling ontwikkeld. Het
effect daarvan was dat de enquêtes niet meer
representatief waren voor de nieuwe indeling. De
interviews met de gebruikers in de praktijk zijn wel
afgenomen, maar in mindere mate dan vooraf gepland.
Dit komt voornamelijk door de uitbraak van COVID-19,
de bijbehorende maatregelen maakte het lastig tot
onmogelijk om binnen de planning van het onderzoek
meer gesprekken te voeren dan nu in het onderzoek zijn
uitgevoerd. Zoals in de aanbevelingen beschreven is
deze stap wel belangrijk voor het onderzoek, omdat het
ontwerpen

de voetganger is die gebruik gaat maken van het
stedelijke loop- en wandelnetwerk. Tijdens het
onderzoek is er meer tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen
van handvaten voor stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers. Dit heeft
geresulteerd in een handboek voor professionals. In het
handboek zijn de resultaten en conclusies van het
onderzoek beschreven en worden handvaten geboden
voor de ontwikkeling van het stedelijke loop- en
wandelnetwerk.
De beschreven stappen uit het handboek zijn
onderbouwd met twee voorbeelden uit de praktijk, dit
betekent echter niet dat deze stappen volledig zijn. In de
komende jaren kunnen de stappen aangevuld worden
waar dat nodig is, dat kan het beste door het
daadwerkelijk uitvoeren van de stappen met een volledig
team en betrokkenheid van de bewoners en gebruikers.
Uit een dergelijke toepassing kan veel geleerd worden,
door ervaring op te doen in de praktijk. Toch bieden de
stappen op dit moment voldoende houvast om de eerste
stappen te zetten in het ontwikkelen van hoogwaardige
stedelijke loop- en wandelroutes voor ieder individu.
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Bedankt voor uw interesse in de bijlagen van het
onderzoek. Gezien het aantal bijlagen en het totale
formaat van de bijlagen zijn deze niet toegevoegd in
deze onderzoeksrapportage. U heeft (naar grote
waarschijnlijkheid) het ‘bijlagenboek’ samen met deze
onderzoeksrapportage ontvangen.
Heeft u het bijlagenboek niet ontvangen, maar wilt u dat
graag? Neem gerust contact op met de auteur.
Dennis van Sluijs
d.vsluijs1998@hotmail.nl
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