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Maatschappelijke baten:kosten > factor +10





Maatschappelijke baten van lopen  

Benutten (Welvaart)
Lopen draagt bij aan compacter, bereikbaarder en aantrekkelijker steden en 
dorpen. Een beter beloopbaar stedelijk en buitengebied draagt bij aan het 
woon- en vestigingsklimaat, de vastgoedwaarden en b.v. ook aan recreatie 

en toerisme.

Beleven (Welzijn)
Lopen bevordert de verblijfskwaliteit en daarmee het buiten zijn en bewegen, 
wat bijdraagt aan sociaal contact (ontmoeting) en sociale veiligheid (‘ogen op 

straat’) en daarmee aan de fysieke, sociale en mentale gezondheid.

Beschermen (Gezonde en volhoudbare leefomgeving)
Lopen is de meest schone, stille en energie- en ruimtesparende wijze van 

vervoer, waardoor lopen bijdraagt aan een gezonde en volhoudbare 
leefomgeving en aan stedelijke verdichting, vergroening en verduurzaming.



Maatschappelijke baten van lopen  
Benutten (Welvaart)

1. Bereikbaarheid: een betere beloopbaarheid als onderdeel van de 

verplaatsingsketen van A naar B (o.a. first and last mile, b.v. bij OV), 

bevordert de bereikbaarheid van gebieden, voorzieningen en bestemmingen 

voor bewoners en bezoekers.

2. Economie: een betere beloopbaarheid bevordert de verblijfskwaliteit en daarmee ook de vitaliteit en de 

vastgoedwaarden, waaronder van woningen, kantoren en winkelcentra, maar ook van andere 

voorzieningen, zowel binnen als buiten bebouwd gebied.

3. Ruimte: doelmatig ruimtegebruik, een betere beloopbaarheid bevordert de mogelijkheden tot stedelijke 

verdichting, want lopen is een schone, stille en ook de meeste ruimtesparende modaliteit (zowel in 

beweging als stilstand)

Beleven (Welzijn)

4. Gezondheid: actieve bijdrage hieraan doordat een betere beloopbaarheid het bewegen bevordert en 

zodoende bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid en o.a. bewegingsarmoede, overgewicht en 

hoge bloeddruk bestrijdt.

5. Verblijfskwaliteit: een betere beloopbaarheid bevordert de beleving en daarmee de verblijfskwaliteit. 

Dit geldt zowel binnen bebouwd gebied als daarbuiten, dus zowel voor b.v. woon- werk-, en winkel-, 

als voor natuur-, recreatie en landbouwgebieden. 

Daarmee draagt lopen o.a. ook bij aan de recreatieve en toeristische waarden 

(en daarmee ook aan economie en werkgelegenheid, zie 2).

6. Welzijn: een betere beloopbaarheid draagt bij aan de sociale veiligheid (‘ogen op straat’), sociaal 

contact en sociale samenhang. 

7. Participatie en zelfredzaamheid: een te voet voor iedereen toegankelijke leefomgeving draagt bij aan 

het VN-Handvest dat alle mensen het recht geeft op deelname, waaronder ook mensen met beperkingen, 

Dit draagt ook bij  aan zelfredzaamheid van iedereen, waaronder van jongeren, ouderen en 

gehandicapten (en dit beperkt daarmee o.a. ook vervoersarmoede en zorgkosten).

Beschermen (Gezonde en volhoudbare leefomgeving)

8. Gezondheid: passieve bijdrage hieraan (voor iedereen) doordat het lopen in een gezonde en 

verkeersveilige loopomgeving de uitstoot van (en bij voorkeur ook blootstelling aan) fijnstof en geluid en 

het aantal verkeersslachtoffers beperkt.

9. Energie, ruimte en grondstoffen: lopen is de meest energie- ruimte- en grondstoffensparende 

vervoersmodaliteit en beperkt derhalve het energie- en ruimte- en materiaalgebruik (gebruik van eindige 

(waaronder fossiele) bronnen en ruimte). 

Lopen draagt daarmee bij aan een volhoudbare samenleving.



Beleidsverkenning Lopen



Belangrijkste  baten

Twee belangrijkste maatschappelijke baten van 

een beter beloopbare leefomgeving: 

1. Gezondheidswinst

O.a. door tegengaan bewegingsarmoede en overgewicht 

en versterken conditie en weerstand.
Maatschappelijke baten van alle Zuid-Hollanders die per dag 1 km 

extra  lopen bedragen jaarlijks 500 miljoen euro. 

2. Hogere vastgoedwaarden

Dit geldt voor alle vormen van vastgoed 

(waaronder woningen, kantoren en winkelcentra). 
Onderzoek in de VS laat zien: huizenprijzen stijgen gem. met 50% 

bij toename loopscore van 20 naar 80%.

In Z-H vastgoedwaarden +0,5% per jaar = +2 miljard euro p.j.



Baten in beeld 

1. Bereikbaarheid: iedereen loopt!
Iedereen loopt gedurende vrijwel zijn hele leven gem. een 

half uur per dag (of wil dit kunnen)  



Lopen en OV

vooral voor kortere afstanden (1 tot 1,5 km), 

bij OV vooral first and last mile



Lopen en OV

1. Beloopbaarheid: veilige, gezonde en 

aantrekkelijke looproutes kunnen het OV-

gebruik sterk stimuleren (tot +70%).



Lopen en OV

1. Beloopbaarheid: veilige, gezonde en 

aantrekkelijke looproutes kunnen het OV-

gebruik sterk stimuleren.



Lopen en OV

1. Beloopbaarheid: zorg voor een 

aantrekkelijk en voorzieningrijk loopnetwerk 

zonder kruising met drukke verkeerswegen.



Lopen en auto / OV

Wat doen uitdijende autoluwe centra? 



Lopen en fiets

Vriend of vijand?  



Baten in beeld

1. Bereikbaarheid: ‘omgekeerd ontwerpen’ 

van de stedelijke mobiliteit,  STOP-principe: 

Stappen, Trappen, OV en Personenwagen

Dit wordt ook in Nederland steeds gangbaarder (met name voor 

de centra van de G4: R’dam, Den Haag, A’dam en Utrecht)



Baten in beeld

1. Bereikbaarheid: ‘omgekeerd ontwerpen’ 

van de stedelijke mobiliteit:   



Baten in beeld

1. Bereikbaarheid: ‘omgekeerd ontwerpen’:

van vervoer- naar verblijfsruimte  

van 



Baten in beeld

1. Bereikbaarheid: waar mensen lopen   

Vooral in het stadscentrum en in de wijkcentra.



Baten in beeld

1. Bereikbaarheid: waar mensen lopen   

Historische centra waren al op lopen ingericht.



Baten in beeld

2. Economie: bewoners en bedrijven 

hechten steeds meer waarde aan 

beloopbaarheid



Baten in beeld

3. Ruimte: doelmatig ruimtegebruik
Stedelijke verdichting (en vergroening)



Baten in beeld

3. Ruimte: doelmatig ruimtegebruik
Stedelijke verdichting:



Baten in cijfers

4. Gezondheid: actieve bijdrage

Halen beweegnorm door woon-werkverkeer:

• 7% van de verstokte automobilisten

(‘mensen die een reispatroon hebben waarbij 

bijna alleen maar de auto wordt gebruikt’)

• 48% van de OV-gebruikers                             

(door aanvullend lopen en fietsen)

• 80% van de fietsers



Baten in beeld

4. Gezondheid: actieve bijdrage;

loopafstand tot parken in Nancy



Baten in beeld

5. Verblijfskwaliteit: recreatie en toerisme

Recreatie: lopen is leuk,

vooral langs water en door groen!



Baten in beeld

5. Verblijfskwaliteit: recreatie en toerisme

Recreatie: lopen is leuk,

ook in steden



Baten in beeld

5. Verblijfskwaliteit: recreatie en toerisme

Recreatie: lopen is leuk,

ook in steden



Baten in beeld

5. Verblijfskwaliteit: recreatie en toerisme

Rotterdam was de eerste stad met een 

winkelcentrum exclusief voor voetgangers.

ook in steden



Baten in beeld

6. Welzijn (sociale cohesie/ leefbaarheid)

Wat meer ruimte voor lopen kan doen

voor de leefomgevingskwaliteit en leefbaarheid: 



Baten in beeld 

7. Participatie en zelfredzaamheid
Iedereen loopt gedurende vrijwel zijn hele leven gem. een 

half uur per dag (of wil dit kunnen)  



Baten in beeld

8. Milieu: lopen is schoon en stil



Baten in beeld

9. Lopen spaart ruimte
Zowel in beweging als bij stilstand



Baten in beeld

9. Lopen spaart energie


