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In de bebouwde omgeving ben ik barrières gaan zien 
die ik hiervoor nog niet zag. Symbolen van in- en 
exclusie ben ik gaan zien en ik ben er zelf ook rekening 
mee gaan houden. Zowel in de inrichting van ruimte 
tijdens het van Urbanism Atelier als in het dagelijks 
leven(bijvoorbeeld het stallen van mijn fiets) is mijn 
houding beïnvloed. 

 











Tijdens de expositie heb ik een hoop leuke 
gesprekken gehad en veel mensen met een 
beperking kwamen op mij af met vragen. Een vraag 
die ik een aantal keer heb ontvangen is: “hoe dacht 
je eerder over mensen met beperking en is dit 
verandert?”. Hiervoor had ik geen idee wat ik moest 
denken en ik dacht er ook niet veel over na. Iets wat 
onhandig maar misschien ook wel weer typerend is 
voor een jong planoloog. Ik dacht niet na over 
obstakels van sociale en fysieke in- en exclusie voor 
mensen met een beperking simpelweg omdat ik 
hier niet vaak mee in aanraking ben gekomen.  



Wat dit project dus heeft veranderd is dat ik erover 
ben gaan nadenken. Er zijn heel veel verschillende 
beperkingen. [...] Mensen met een beperking 
hebben het nodig dat zij worden betrokken, en dat 
er aan hun wordt gedacht, bij ruimtelijke 
ontwikkeling. Zij zijn de experts in de sociale en 
fysieke in- en exclusie en niet de planoloog. Ik zie nu 
dus niet alleen eerder de obstakels ik denk nu ook 
meer na over beperkingen, de verschillen 
hiertussen en de verschillende dingen die zij 
verlangen van de ruimte.  



De stelling die Imrie & Kumar (1998) opwierpen 
in hun artikel, dat planologen misschien een dag 
beperkt moeten leven, is daarom misschien nog 
helemaal niet zo gek.  

 




