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KYRA KUITERT IS ADVISEUR OPENBARE RUIMTE BIJ
BUREAU K2 (WWW.BUREAUK2.NL) EN SCHRIJFT SAMEN MET PLANOLOOG ROSEMARIE MAAS HET HANDBOEK MET RICHTLIJNEN VOOR EEN GOED GEBRUIKTE OPENBARE RUIMTE.

2016:
De mens centraal
I

n het Parool stond begin november een ingezonden brief van een lezer die zich verbaast
over de herinrichting van de Appeltjesmarkt in
Amsterdam. Geen vakbroeder of –zuster maar
gewoon een willekeurige stadsbewoner die constateert dat “die grindbak niet te bewandelen is
en er bankjes staan waar niet op te zitten valt, en
nog lelijk ook.”

openbare ruimte (Public Space for All) op de
agenda. Dit vanuit het besef dat ‘een dak boven
je hoofd’, een van de millenniumdoelstellingen,
niet voldoende is wanneer je, zodra je door de
voordeur naar buiten stapt, in een omgeving
terecht komt die onveilig, ontoegankelijk en/
of ongezond is en die niet uitnodigt tot spelen,
sporten, ontmoeten en ontspannen.

Over smaak valt te twisten maar dat er door de
ontwerper niet vanuit de gebruiker lijkt te zijn
gedacht is een kwalijke zaak. En dit geval is zeker
niet uniek. Bij het schrijven van het handboek
voor een goed gebruikte openbare ruimte dat in
2016 verschijnt, zijn we van alles tegengekomen:
bestrating waar je op uitglijdt, bankjes die met de
rug naar de bezienswaardigheid staan, een voetbalplein met een picknicktafel op de plek waar
een ballenvanger zou moeten staan. Voorbeelden
die soms op de lachspieren werken, maar eigenlijk om te huilen zijn.

Natuurlijk hebben we in ons rijke Nederland de
basis op orde, maar er zijn nog genoeg opgaven
voor gezonde, leefbare en aantrekkelijke steden.
De vraag is dan: hoe maak je die? Wij zijn er,
net als Jane Jacobs en de beroemde Deense
stedenbouwkundige Jan Gehl, van overtuigd dat
‘mensvriendelijk ontwerpen’ daarbij een cruciale
rol speelt. Praktische informatie over ruimtelijke
voorwaarden voor een goed gebruikte openbare
ruimte blijken echter niet aanwezig of versnipperd en daarom biedt het nieuwe handboek op
systematische wijze richtlijnen voor een goed
gebruikte openbare ruimte. Van straat, buurt en
stad tot parken en pleinen, mét vele goede en
minder goede voorbeelden.
We hopen dat het handboek inspireert om vanaf
2016 alleen nog maar openbare ruimtes te maken
waar mensen werkelijk graag zijn. Met pleinen
waar je prettig overheen kunt lopen en bankjes
waar je heerlijk op kunt zitten!

Wij voorspellen dat 2016 een jaar wordt waarin
de mens in de openbare ruimte weer centraal
komt te staan. Het is immers het Jane Jacobs jaar.
Jane Jacobs liep eindeloos door Amerikaanse
steden en ontdekte ruimtelijke voorwaarden voor
succesvolle plekken en buurten. Haar gedachtegoed is 100 jaar na haar geboorte nog immer
actueel.
Een ander hoogtepunt in 2016 is de Habitat III
conferentie van de Verenigde Naties in oktober
in Quito (Ecuador). Voor het eerst staat daar de
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De openbare
ruimte kent
genoeg voorbeelden van
situaties die op
de lachspieren
werken, maar
eigenlijk om te
huilen zijn.
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