
Het Delfts Manifest voor een 
Kindvriendelijke Stedelijke Buitenruimte
(Uitwerking voor Nederland)

Overwegende dat: een stad die vriendelijk is voor kinderen, vriendelijk is voor iedereen.

Erkennende dat:

• in de laatste decennia, wereldwijd, kinderen langzamerhand het grootste deel van hun traditionele natuurlijke buitenruimte hebben 

verloren.

• dit verlies aan buitenruimte voor kinderen in belangrijke mate is veroorzaakt door de toename van het gemotoriseerd verkeer

• de thuisomgeving van kinderen fundamenteel is voor hun gezondheid en ontwikkeling

• de Conventie van de V.N. over de rechten van het Kind (CRC) het recht erkent van ieder kind op een levensstandaard die op vol-

doende en geschikte wijze voorziet in de fysieke, mentale, spirituele, morele en sociale ontwikkeling van het kind, en het recht van 

ieder kind erkent om deel te hebben in beslissingen die hun levensstandaard beïnvloeden, en

• door het ondertekenen van het CRC, 192 nationale regeringen de verantwoordelijkheid hebben geaccepteerd voor de implementa-

tie van deze conventie.

Voortbouwend op de Verklaring van Londen (Declaration of London) die stelt dat de rechten van kinderen en jongeren, gelet op hun fy-

sieke en sociale omgeving, een hoge prioriteit zou moeten hebben bij het maken van beleid, het maken en uitvoeren van (bouw)plannen 

en in participatieprocessen;

Doen de deelnemers van ‘Childstreet2005’, komende uit 22 verschillende landen, wereldwijd, een beroep op politici, stedenbouwkundi-

gen, ruimtelijke planners, ambtenaren en bestuurders, overal ter wereld, om de volgende aanbevelingen te implementeren:

1. Garandeer vóór iedere woning ruimschoots voldoende ruimte voor 

spelende kinderen en voetgangers, afgeschermd van de gevaren van 

gemotoriseerd verkeer.

2. Richt alle woonstraten waar geen stoepen zijn opnieuw in, zoda-

nig dat: de werkelijke snelheid wordt afgeremd tot 15 km per uur; 

woonerfachtige toepassingen worden gestimuleerd en herontwikkeld 

(betaalbaar, nieuwe concepten); autovrije woonprojecten worden 

gestimuleerd en bevorderd.

3. Breng de standaard snelheidslimiet in woonomgevingen naar 30 km 

per uur. Richt straten hier zodanig in dat de snelheid van het verkeer 

wordt afgeremd en dat oversteekbaarheid van straten wordt verbe-

terd.

4. Zorg voor voldoende, geschikte en veilige oversteekplaatsen en 

–mogelijkheden en gescheiden fietspaden bij alle wegen met een 

snelheidslimiet van 50 km per uur of meer. Geef prioriteit aan fietspa-

den boven parkeerplaatsen wanneer de ruimte schaars is.

5. Stel een standaard op voor iedere buurt en wijk waarin een minimum 

oppervlakte wordt vastgesteld die bestemd is voor spelende kinderen, 

net zoals dat voor parkeerruimte het geval is.

6. Maak het voor kinderen mogelijk om zelf alle belangrijke openbare 

voorzieningen te bereiken (scholen, winkels, speelplaatsen, sport-

terreinen en –zalen, bibliotheek enz.). Richt de omgeving van deze 

voorzieningen op een kindvriendelijke wijze in.

7. Train en test kinderen op de basisschool in fietsen en praktische 

verkeersvaardigheden.

8. Geef in lokale verkeers- en vervoersplannen speciale aandacht aan 

de verbetering van de mogelijkheden voor onafhankelijk ongemotori-

seerd vervoer van kinderen. Ontwikkel een vervoersplan voor iedere 

school waarin veilige wandel- en fietsroutes en openbaar vervoers-

mogelijkheden worden aangegeven. Zorg daarbij ook voor voldoende 

stallingsruimte voor fietsen.

9. Geef extra aandacht aan de invloeden van lucht-, water-  en bodem-

vervuiling en geluidsoverlast op kinderen en verzeker de naleving van 

relevante gezondheidsnormen en criteria.

10. Zorg voor processen en werkwijzen waarin kinderen en ouders 

worden betrokken aangaande het evalueren van de lokale verkeers-

veiligheid en het ontwikkelen van verbeteringen die de onafhankelijke 

mobiliteit van kinderen ondersteunen.

Delft, 26 augustus 2005

Tjeerd Deelstra Janneke Zomervrucht Jan Torenstra

Voorzitter Childstreet2005 conferentie Veilig Verkeer Nederland Wethouder Delft

* The Declaration of London is gepresenteerd op 22 oktober 2004 tijdens de Tweede ‘Child in the City’ Conferentie door de coördinatiecommissie 

van het European Network for Child-Friendly Cities (ENCFC) aan de deelnemers uit 23 landen.

Meer informatie: The International Institute for the Urban Environment, www.urban.nl/childstreet2005. Contact: info@urban.nl.


