
 

 

Persbericht 
 

 

Veel belangstelling voor standaardwerk  

dat de gebruiker (weer) centraal stelt 

 

Nieuw: Prettige Plekken  
Handboek Mens & Openbare Ruimte  

Zwolle, 4 juli 2016. De openbare ruimte speelt een grote rol in 

het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van 

steden. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is 

essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan 

gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en 

werkomgeving.  

 

Omdat er weinig informatie bij elkaar bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en 

ontwerp en inrichting van openbare ruimte hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, 

gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede 

expertgroep, het boek ‘Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte’  

geschreven. Met: 

 

 Zeven thema’s: aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, 

beweegvriendelijk, sociaal,  kindvriendelijk en groen. 

 Ruim  500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad 

en voor pleinen en parken. 

 Concreet en praktisch  toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, 

herontwikkeling, discussie, etc. 

 Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen. 

 Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland. 

 

Voor wie 

Prettige Plekken is een must voor iedereen die vanuit zijn of haar professie een actieve 

bijdrage wil leveren aan een prettige openbare ruimte. Zoals onder meer: 

- medewerkers van gemeenten en provincies vanuit beleid, ontwerp, inrichting en 

beheer en professionals uit andere sectoren, zoals bijvoorbeeld welzijn, sport of 

veiligheid. 

- stedenbouwkundigen 

- planologen 

- landschapsarchitecten 

- advies- en ingenieursbureaus 

- studenten en docenten van opleidingen voor (landschaps)architectuur, openbare 

ruimte en stedenbouw 

- toeleveranciers 

 

 

  



 

 

 

De feiten voor u op een rij: 

Titel:  Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte                 

Omvang: 250 pagina’s, full colour  

Auteurs: Ing. Kyra Kuitert ®RCE en Drs. Rosemarie Maas 

Prijs:  € 49,50 (exclusief 6% btw en exclusief verzendkosten)  

Levertijd: drie werkdagen 

Bestellen en informatie: www.prettigeplekken.nl. 

 

Over Acquire Publishing 

Acquire Publishing brengt 30.000 professionals op het gebied van architectuur, ruimte en 

mobiliteit bij elkaar om kennis te delen, inspiratie op te doen en te werken aan concrete 

opgaves van vandaag en morgen. Met marktleidende titels als Stedebouw & Architectuur, 

Straatbeeld, Ruimte en Licht, Verkeerskunde en via masterclasses, nieuwsbrieven, social 

media en het Nationaal Fietscongres en het Nationaal Verkeerskundecongres. 

 

**** 
Noot voor de redactie 

Wilt u meer weten over Prettige Plekken, neem dan contact op met de uitgever Geert 

Dijkstra (038-4606384 of geert@acquirepublishing.nl). U kunt met hem ook afspraken 

maken over een desgewenst interview met de auteurs. Verder vindt u in de bijlage een 

bestand met de coverafbeelding voor gebruik in uw media. 

 

 

 

 
 

 

Gebouw Rembrandt 
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