
Geachte Raadsleden, 
 
 
Het Streekfonds Lopikerwaarden wil bewustwording van de bijzondere omgeving in de Lopikerwaard 
vergroten. Dit doen we door zichtbare projecten en initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.  
 
Met oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 willen we u vragen om twee van onze 
onderwerpen op te nemen in uw verkiezingsprogramma. Het gaat om Natuurspelen en Natuurlijk sturen. 
 
 
Natuurspelen 
Buiten spelen is gezond. Buiten spelen in de natuur is nog beter. Zes studenten van Saxion Hogeschool hebben 
in 2014 en 2015 onderzocht welke (digitale) uitdaging we hebben en hoe buitenspelen in de Lopikerwaard 
werkt. Het blijkt dat de toegang en kwaliteit van veel plekken om te spelen beter kan. Veel plekken scoren laag 
op wat kinderen graag beleven.  
 
Kinderen spelen steeds dichter bij huis en contact met de natuur neemt af. We willen kinderen meer uitdagen 
om het gebied te beleven en de natuur als onderdeel van hun zijn te laten voelen. 
 
We hopen dat u als raadsfractie hetzelfde doel voor ogen heeft. 
 
In de gemeente Montfoort wordt er dit jaar al een stap in de goede richting gezet met het realiseren van een 
natuurspeelplaats in het stadspark. 
 
We zouden graag zien dat er op meerdere plaatsen en in meerdere gemeentes aandacht besteed gaat worden 
aan natuurspelen. Voor de gezondheid en de kwaliteit van leven van de kinderen in onze gemeentes. 
 
Natuurlijk sturen 
Op wegen in het buitengebied wordt stevig gereden door busjes, werkverkeer, streekbewoners en toeristen. 
Dat kan als bewoner op de fiets of aan de wandel erg ongemakkelijk zijn en onveilig voelen. Kan dat anders?   
 
Ja, door wegen te ontwerpen volgens de principes van Natuurlijk Sturen. Dat betekent minder bebording, 
paaltjes en drempels – en juist meer landschappelijk passende elementen. Hierdoor gaan mensen (onbewust) 
anders rijden: ... rustiger en vriendelijker. 
 
Het Lopikerwaarden Streekfonds wil nieuwe manieren voor rijgedrag heel gewoon maken met het ontwerpen 
van eenvoudige en slimme oplossingen. Het focuspunt verleggen van de verte (gas geven) naar dichterbij door 
een brugleuningen net iets langer te maken of een haag of boom te plaatsen. Of het ritme van de belijning en 
kleuren aan te passen. Daardoor laat een bestuurder vaker het gas los. 
 
We zijn op zoek naar locaties waar we met natuurlijk sturen aan de slag kunnen.  
 
 
Ter inspiratie hebben we twee boekjes bij deze brief toegevoegd. Hierin vindt u voorbeelden en meer 
informatie over deze onderwerpen. 
 
We hopen dat u deze twee onderwerpen mee zult nemen in uw verkiezingsprogramma.  Als u meer informatie 
over deze onderwerpen wilt opvragen kunt u contact opnemen via streekfonds@lopikerwaarden.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van het Lopikerwaarden Streekfonds 
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