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RUIMTE VOOR LOPEN

Over het initiatief Ruimte voor Lopen
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de
verstedelijkingsopgave en een toenemend aantal
verplaatsingen via weg en spoor wat leidt tot groeiende
verkeersdruk op de steden. Maar ook: stijgende zorgkosten,
groei van het aantal ouderen, aantasting van de leefomgeving
en een veranderend klimaat. Het is aangetoond dat meer
lopen bijdraagt aan de aanpak van die uitdagingen. Het besef
dat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van vele
beleidsdoelen neemt de laatste jaren toe.
Vanuit dit besef en de wetenschap dat de potentie van lopen nog te weinig wordt benut
hebben wij vanuit het Ministerie van I&W, Wandelnet en Kennisplatform CROW het
initiatief genomen om te komen tot een landelijk samenwerkingsverband dat de naam
Platform Ruimte voor Lopen heeft gekregen. Doel van dit platform is om lopen te
stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren. Dat
kan zowel gaan om verplaatsingen van A naar B, als lopen voor de gezondheid of
recreatief wandelen.
We willen letterlijk en figuurlijk samen met daartoe gemotiveerde partijen op zoek gaan
naar meer ruimte voor lopen:
• Waar zitten de knelpunten voor voetgangers en wandelaars in de fysieke ruimte?
• Hoe kunnen, door middel van investeren in lopen, beleidsoverstijgende doelen
worden bereikt in het sociale en fysieke domein? (integraal beleid)
• Hoe zorgen we ervoor dat in ruimtelijke plannen en bijvaanleg en verbetering van
verkeersinfrastructuur de kansen voor lopen optimaal worden benut? (werk met
werk maken)
• Hoe creëren we meer ruimte voor onderzoek naar lopen?
• Hoe stimuleren we mensen om vaker het buitengebied te benutten om te gaan
lopen?
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2018: initiatieﬀase
Het afgelopen jaar heeft de initiatiefgroep benut voor het leggen van
een goede basis voor een landelijk platform. In deze eerste fase zijn
vele verkennende gesprekken gevoerd met partijen die hier mogelijk
aan mee willen doen. Dit was een inspirerend proces, waarbij een
breed draagvlak voor dit initiatief bleek te bestaan. Inmiddels hebben
al ruim vijftien partijen aangegeven actief te willen participeren. En met
een aantal mogelijke partners zijn we nog in gesprek. Het betreﬀen
zowel overheden (rijk, provincies, gemeenten) als maatschappelijke
organisaties op het gebied van verkeer, leefomgeving, gezondheid,
sport, milieu, recreatie en landschap.
Belangrijk resultaat was ook dat we een aantal ‘dragende partners’
hebben gevonden die bereid zijn om een financiële bijdrage te doen
waarmee in 2019 de noodzakelijke proceskosten worden gedekt.
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Dragende partners
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zwolle
Gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Provincie Zuid-Holland
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht.
Ministerie I&W
VVN Overijssel/OBVO

2019: op weg naar een Platform Ruimte voor Lopen
Na de succesvolle afronding van de initiatieﬀase zijn we over gegaan naar de
opstartfase: het opstellen van een gezamenlijke agenda en bijbehorend
uitvoeringsprogramma.
Om daarvoor de basis te leggen hebben we op maandag 28 januari 2019 in Zwolle een
startbijeenkomst gehad. In de komende maanden werken we de inhoud van de agenda
in vier themagroepen nader uit. We werken dit uit in de volgende vier themagroepen:
Stimuleren lopen, Integraal loopbeleid, Loopinfrastructuur bebouwde omgeving en
Loopinfrastructuur buitengebied. Goede afstemming tussen de themagroepen moet
voorkomen dat er overlap ontstaat of dat er onderwerpen tussen wal en schip vallen.
Doel is om agenda en uitvoeringsprogramma tegen de zomer gereed te hebben. In de
daaropvolgende maanden kunnen de partners hun bestuurlijke besluitvorming
organiseren. De ondertekening van de agenda is voorzien tijdens het internationale
voetgangerscongres Walk21, dat van 7 tot 11 oktober wordt gehouden in Rotterdam.
Vanaf dat moment kan het Platform Ruimte voor Lopen formeel van start gaan.
Ook na 28 januari blijft de organisatievorm licht. Naast de inhoudelijke themagroepen is
er een regiegroep, die het proces coördineert en faciliteert. Met zijn allen gaan we er
voor zorgen dat het platform Ruimte voor Lopen gaandeweg dit jaar vorm krijgt.
We houden jullie op de hoogte.

Filip van As
Wim van den Boogaard
Bernard Heijdeman
Emile Oostenbrink
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