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Ter inspiratie enkele suggesties 
gericht op de Nederlandse 
praktijk 

  

MENSenSTRAAT 
 
aangesloten bij: 
International Federation 
of Pedestrians  

 
Naar een nationaal beleid voor lopen en fietsen 
In Nederland zijn lopen en fietsen de smeerolie van de mobiliteit. Samen nemen ze de helft van alle verplaatsingen 
voor hun rekening. Het fietsaandeel is het hoogste van de hele wereld. Lopen en fietsen zijn beide vormen van 
actieve mobiliteit. Daarom zijn voetgangers en fietsers bondgenoten in het streven naar leefbare steden; van 
belang is dat ze elkaars specifieke belangen kennen en erkennen. 
Zoals In de jaren 90  het Masterplan Fiets een landelijke stimulans was om lokaal fietsbeleid in beweging te krijgen, 
is nu ondersteuning gewenst aan innoverende gemeenten, bij de gezamenlijke ontwikkeling van praktijkkennis over 
voetgangers. Tijd voor een Masterplan Lopen / Gezonde Mobiliteit! Ondersteun daarbij ook de 
belangenorganisaties van Voetgangers / Gezonde Mobiliteit, zoals MENSenSTRAAT en Wandelnet. 
 
Verkeersveiligheid 
 Meer oog voor kwetsbaren bij het ontwerp van veilige en uitnodigende oversteekvoorzieningen 
 Snelheidsbeheersing door (samen met de Fietsersbond) ijveren voor een lagere maximum snelheid binnen de 

bebouwde kom en meer voortgang op het gebied van ISA (Intelligente Snelheidsaanpassing) 
 Meer aandacht in woonstraten voor goed begaanbare trottoirs. Bij ontbreken van ruimte erven met 

stapvoetse snelheid bevorderen (zie het actieplan Opplussen op de website van MENSenSTRAAT). 
 Veilige speelruimte voor kinderen dichtbij de voordeur  
 Autoluwe binnensteden, maximumsnelheid stapvoets 
 Volwaardig meetellen van de cijfers over veiligheid en ongevallen van voetgangers op straat  
 
Voorkom hinder door geparkeerde fietsen 
Onordelijk geplaatste fietsen kunnen de doorloop bemoeilijken (denk aan kinderwagens en scootmobielen) en het 
straatbeeld verstoren. Zorg, waar daar behoefte aan is, voor ruim voldoende parkeervoorzieningen voor fietsen en 
brom/snorfietsen, met goede mogelijkheden om een slot te bevestigen. 
 
Aantrekkelijke straten. 
In veel straten kunnen mensen uit de straat bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk straatbeeld door, binnen 
redelijke grenzen, eigen toevoegingen aan te brengen.  
 Stimuleer de aanleg van een geveltuintje en/of, indien voldoende loopruimte aanwezig is, de plaatsing van een 

privé zitbank.  
 Publieke bankjes zijn belangrijk voor ouderen op straat om afstanden te kunnen overbruggen 
 
 
 
Totstandkoming van de Nederlandse vertaling en bovenstaande suggesties  
Om de belangen te behartigen van voetgangers is tijdens de Walk21 conferentie van 2010 in Den Haag de 
werkgroep Walking Dutchman opgericht. Na de oprichting van MENSenSTRAAT heeft deze werkgroep gevraagd 
hun werk voort te zetten en zich aan ook te sluiten bij de IFP, de International Federation of Pedestrians. 
In 2016 is de Nederlandse vertaling van het Charter gemaakt. Voorjaar 2017 is deze besproken in een overleg met 
onderstaande belangenorganisaties. Tijdens het congres Lopen Loont wordt dit Charter gepresenteerd. Kijk voor 
meer informatie op www.mensenstraat.nl. 
 
Het Charter wordt ondersteund door  
Wandelnet, Rover, Fietsersbond, Natuur & Milieu, Milieudefensie en HappyStreets 


