OMMETJES

Ommetjes, ook voor kinderen
In Mobiliteitsplatform pleitten wij, al ver voordat corona het onderwerp ‘hip’ maakte, voor meer aandacht in de vakwereld voor het
ommetje, een korte aantrekkelijke wandeling vanuit de woning. We
zien dat veel gemeentes kansen laten liggen, met name omdat in
het verkeersbeleid fietsen en functioneel lopen prioriteit krijgen. In
deze aflevering tips voor aantrekkelijke ommetjes voor kinderen.
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Maken kinderen wel eens een ommetje?
Jazeker. Maar net zoals volwassenen, doen
ze dat vooral als er onderweg iets leuks te
beleven en te zien is. Om aantrekkelijke ommetjes voor kinderen te kunnen ontwerpen
en inpassen, moeten we ons inleven in hun
belevingswereld. Kinderen bekijken de wereld vanaf een andere ooghoogte, zijn gevoeliger voor details, hebben een levendige
fantasie en reageren op alles wat leeft en
beweegt. Daarnaast gaan ze graag samen
met vriendjes of vriendinnetjes op pad. We
geven gemeentes graag de volgende tips
mee.

voor divers groen langs de route: bomen,
struiken en (wilde)planten in soorten en
maten om te ruiken, te voelen, te plukken en
te proeven.
• Maak in de buurt van woningen ook
spannende kronkelpaadjes dwars door
groenstroken.
• Creëer natuurvoorzieningen onderweg:
vogelhuisjes, insectenhotels, ondiep kikkerpoeltje, etc.

1. Begin met de verkeersveiligheid
• Durf te kiezen voor autovrije wijken of
straten, daar kunnen kinderen overal onbezorgd ronddwalen. Vlak het succes van het
woonerf op dit vlak niet uit.
• Zorg, indien er ruimte is, voor brede stoepen van minimaal drie meter, zodat kinderen (én volwassenen) comfortabel kunnen
lopen en tegelijk de stoep kunnen gebruiken
voor spelen, rolschaatsen, zitten en ontmoeten.
• Een kinderommetje moet gelopen
kunnen worden zonder dat de kinderen
barrières, zoals een doorgaande weg, over
hoeven te steken.

4. Zorg voor variatie
• Leg kleurrijke patronen in de bestrating;
kinderen verzinnen daar dan zelf wel spelletjes bij.
• Maak hoogteverschillen langs een route,
want kinderen vinden het erg leuk om ergens op te klimmen en weer af te springen.
Palen, rotsblokken van verschillende hoogtes, stoepranden of verhoogde plantvakken
(maximaal 40 centimeter hoog) bieden
kinderen volop uitdaging.
• Andere mogelijke speelaanleidingen
langs het kinderommetje zijn bijvoorbeeld
knikkerputjes of objecten waar je aan kunt
hangen of overheen kunt springen.

2. Zorg voor korte veilige rondjes
• Is een ommetje voor volwassenen gemiddeld één tot vier kilometer, voor kinderen is een halve tot een kilometer vaak al
voldoende.
• Maak ook in een park dit soort kleine
rondjes mogelijk.
• De ideale looproute voor kinderen in de
wijk ligt continue in het zicht van woningen
vanwege het veilige gevoel. Een brede
stoep ‘rondom’ een woonblok is soms al
een leuk ommetje.

5. Combineer het ommetje met
voorzieningen
• Zorg dat het ommetje langs of door een
speelvoorziening, speeltuin of basisschool
loopt. In dit kader worden ook wel de termen kindlint, speelroute, speellint of kinderpad gebruikt.
• Verbied in ieder geval parkeren rondom
deze voorzieningen. Kinderen lopen soms
onverwachts ‘naar buiten’ en zien dan de
auto’s niet die in- en uitparkeren.

3. Vergroen de omgeving
• Kinderen kijken, ontdekken en spelen
graag in en met de natuur. Zorg daarom
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