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De gebruiker centraal
bij herstructurering
van buurten
Of een buurt of wijk succesvol is, hangt in belangrijke
mate af van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoe
creËer je prettige plekken? Die vraag zou dan ook centraal moeten staan in de herstructurering van woonomgevingen. Hoe realiseer je plekken die worden gewaardeerd door bewoners, die de leefbaarheid verhogen en die
buurten en wijken aantrekkelijk maken? Soms gaat het
er om bestaande kwaliteiten te behouden maar meestal
is herinrichting noodzakelijk. In de verbeteringsslag van
de openbare ruimte is het gezichtspunt van de gebruiker
cruciaal.
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‘Buurten zijn succesvol en geliefd als mensen ze
als aantrekkelijk, sociaal veilig, bereikbaar,
toegankelijk, beweegvriendelijk, kindvriendelijk,
groen en sociaal ervaren.’

Boek, masterclasses en
advies
Het handboek ‘Prettige Plekken’
biedt met meer dan 500 praktische richtlijnen een compleet
en concreet overzicht hoe de
openbare ruimte vanuit het
gezichtspunt van de gebruiker
ingericht kan worden. Vele
goede en minder goede voorbeelden uit binnen- en buitenland illustreren dit.
Acquire Publishing, de uitgever
van het handboek, organiseert
met de auteurs masterclasses.
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zijn eigenaar van Bureau KM.

openbare ruimte.

factor voor het gebruik van de openbare ruimte.

Dit bureau adviseert over een

Locatie en comfort luisteren daarbij nauw.

goed gebruikte openbare ruimte

De ‘Bril’ van de gebruiker

in alle fases van het planproces.

In ‘Prettige Plekken’ staat de mens centraal.

Verplaatsing

Met als belangrijke vraag: hoe ervaren bewoners

Mensen moeten zich makkelijk en veilig kunnen

de buurt? Vier criteria zijn daarbij van belang:

verplaatsen, zowel functioneel (van A naar B)

Veiligheid, Variatie, Verblijf en Verplaatsing.

als sportief of recreatief door te wandelen of te

www.bureaukm.nl

fietsen.

Het vele anonieme groen in de westelijke tuinsteden van amsterdam
maakt plaats voor buurttuinen en
sport- en spel. Nieuwe zitgelegenheid, zoals picknickbanken, zorgt
voor ontmoeting en sociaal contact en de omliggende woningen
zorgen voor voldoende ‘sociale
ogen’.
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