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beleven
 

De voordelen van gevelgroen

Over de grens: Friedhof Ohlsdorf

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: 10 kernkwaliteiten
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Bij PANACHE bestuderen we met liefde de tendensen die zich afspelen in de openbare 
ruimte. Daarom zijn we de exclusieve distributeur van enkele Europese topmerken, 
waaronder Nola®. Ontdek dit Zweedse merk en laat je inspireren door hun creatieve, blije 
outdoor meubilair.
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INTRO

Er was een tijd dat ik mij zoals velen be-
zondigde aan het gebruik van het woord 
‘leefbaar’ als bijvoeglijk naamwoord bij 
buurten, wijken, steden of andere plek-
ken waar mensen wonen. Totdat mobili-
teitsgoeroe en auteur Kris Peeters mij at-
tent maakte op de volstrekt ambitieloze 
inhoud van het begrip ‘leefbaar’. Eén wel-
gemikte vraag volstond: “Is jouw relatie 
leefbaar?” Die zat. Iedere keer dat ik se-
dertdien het vermaledijde woord zie ver-
schijnen in artikels en presentaties van 
vakexperts, titels van workshops, bevra-
gingen of waar dan ook, ontsnapt mij een 
zucht. Vanaf wanneer is een buurt leef-
baar? Is een straat met prachtige bomen 
waar je nauwelijks veilig aan de overkant 
geraakt meer leefbaar dan een woonerf 
zonder bomen? Is een lintbebouwing met 
vrijstaande villa’s-met-zwembad waar de 
buren elkaar na twee huizen niet meer 
kennen meer leefbaar dan een dichtbe-
bouwde sociale wijk met een actief buurt-
comité? Is een appartementsblok naast 
een autosnelweg meer leefbaar dan een 
studentenkot in een uitgaansbuurt? 

Laat ons het voortaan hebben over LE-
VENDIGE wijken en het verhogen van de 
leefkwaliteit in buurten. Dat klinkt veel 
ambitieuzer dan de drempel van ‘leef-
baarheid’ trachten te halen. En laat ons 
afspreken dat we onze spellingscorrector 
allemaal zodanig instellen dat iedere ge-
typte ‘leefbaar’ automatisch in hoofdlet-
ters wordt vervangen door LEVENDIG. 
Anders leren we het niet af. 

Maar wat is dat nu, een LEVENDIGE buurt? 

Wat betekent leefkwaliteit op het niveau 
van straten en publieke ruimten? Volgens 
professor Rita Occhiuto van de Luikse uni-
versiteit is de zintuiglijke waarneming es-
sentieel. Hoe meer positieve zintuiglijke 
prikkels, hoe hoger de kwaliteit van een 
ruimte. Zij pleit voor plaatsen die uitnodi-
gen tot een ‘volledige betrokkenheid van 
lichaam en geest’, plekken die men zich 
moet toe-eigenen door erdoor te stappen, 
aan te raken en alle zintuigen te prikke-
len zoals een kind dat een ruimte verkent. 
Zintuiglijke armoede daarentegen, aldus 
Occhiuto,  wordt gecreëerd door de stan-
daardisering van ruimten. Ze geeft als 
voorbeeld het vervangen van een rotstuin 
door modale speeltuigen in de botanische 
tuin van Luik. (p. 28)

Kunstenaar Ief Spincemaille zoekt dat 
verrassingseffect op. Met een reusachtig 
touw breekt hij als het ware in een be-
staande omgeving in, verstoort hij geijkte 
gedragspatronen en laat het touw een 
wisselwerking tot stand brengen tussen 
de ruimte en het publiek. Bewoners en ge-
bruikers leren op die manier heel anders 
kijken naar de kwaliteiten en gebreken 
van hun vertrouwde omgeving. (p.25)

En Shana Debrock van het Departement 
Omgeving maakt ons erop attent dat de 
leefkwaliteit van een plek zich niet per 
definitie enkel bovengronds hoeft te si-
tueren. De stedelijke ondergrond als leef-
ruimte voor de mens is een vaak vergeten 
en onderschatte opportuniteit, betoogt 
zij: ondergronds ruimtegebruik gaat over 
het creëren van ruimte in de ondiepe 

ondergrond voor de mens, om zich in te 
bewegen en zo bij te dragen aan het ver-
hogen van onze leefomgevingskwaliteit. 
(p.34)

Het zijn slechts drie van de zeer uiteen-
lopende invalshoeken waarmee we in dit 
tijdschrift kijken naar ‘leven en beleven’ 
van en in de publieke ruimte. Die bele-
ving is heel individueel. Wat voor de ene 
spannend is, zal voor een ander saai zijn. 
De ene mens zal misschien een situatie 
als druk ervaren die voor iemand anders 
net gezellig is. Voor opdrachtgevers en 
ontwerpers ligt een grote uitdaging in het 
optimaliseren van leefkwaliteit. Eén ding 
staat daarbij als een paal boven water: 
‘leefbaar’ is niet goed genoeg!   

LEEFBAARHEID NASTREVEN 
IS ONDERMAATS 

www.panache-straatmeubilair.be

Ontdekker
van hippe merken
Bij PANACHE bestuderen we met liefde de tendensen die zich afspelen in de openbare 
ruimte. Daarom zijn we de exclusieve distributeur van enkele Europese topmerken, 
waaronder Nola®. Ontdek dit Zweedse merk en laat je inspireren door hun creatieve, blije 
outdoor meubilair.
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IN GROTE LIJNEN

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte’ van de ge-
meente Groningen heeft de Global Architecture & Design Award 2022 van plat-
form Rethinking The Future gewonnen in de categorie ‘Urban Design’. 

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' is een inspiratie-
document voor een andere openbare ruimte. Met meer ruimte voor groen, sporten, 
spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen. Het docu-
ment werd in opdracht van het gemeentebestuur van Groningen opgesteld door Felixx 
Landscape Architects & Planners in samenwerking met Goudappel, Stipo en Marco te 
Brömmelstroet. 
De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veran-
derende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen maar met inspiratiebeelden.

Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de riolering, het verleggen van kabels en leidingen en de aanleg 
van een warmtenet. De Leidraad bevat inspirerende beelden en ideeën voor een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het 
gesprek met bewoners over de kansen om de leefkwaliteit te verhogen als er in zulke plannen bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen worden 
voorzien dan voorheen.
De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, met de menselijke maat als het meest sturend. Mobiliteit is niet langer maatgevend. Toegan-
kelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de 
straat.
Voor de totstandkoming van de Leidraad zijn in verschillende buurten zogenoemde belevingswandelingen georganiseerd met bewoners, 
ondernemers en andere belangstellenden. Tijdens die wandelingen zijn indrukken van de openbare ruimte op kaarten aangegeven, de aan-
dachtspunten benoemd en vertaald naar buurtopgaven.

➜ https://gemeente.groningen.nl/    leefkwaliteit-openbare-ruimte 

LEIDRAAD LEEFKWALITEIT 
OPENBARE RUIMTE GRONINGEN 
WINT INTERNATIONALE 
ONDERSCHEIDING 

RIVIERENHOF INTRODUCEERT ROOKVRIJE ZONES
In het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne zijn voortaan een aantal zones rookvrij gemaakt. In de sport- en speel-
zones, de collectietuinen, de verkeerstuin, de zones binnen het Openluchttheater Rivierenhof en de boszones mag je voortaan 
niet meer roken. De provincie Antwerpen wil met de nieuwe sensibilisatiecampagne sigarettenrook en tabak zoveel mogelijk 
uit de buurt van kinderen houden en het Rivierenhof beschermen tegen natuurvervuiling en brandgevaar.

Op de Wereld Anti-Tabaksdag werd in het Rivierenhof het charter 
‘Generatie rookvrij’ ondertekend door gedeputeerde Mireille Col-
son, vertegenwoordigers van de sportclubs en concessionarissen 
van het Rivierenhof. Zo tonen ze de inzet voor het beschermen 
van kinderen en jongeren tegen de verleiding om te beginnen 
met roken. “We willen het roken ontmoedigen. Want zien roken, 
doet roken en dat kopieergedrag willen we vermijden. Daarom 
vragen we rokers om in de buurt van kinderen niet meer te ro-
ken”, vertelt Mireille Colson, gedeputeerde voor de groendomei-
nen. 
“Peuken die op de grond worden gegooid, kunnen niet alleen 
worden opgeraapt door kinderen, ze brengen ook een gevaar mee 

voor onze natuur. Achtergelaten sigarettenpeuken zorgen voor 
brandgevaar. En de schadelijke stoffen in sigarettenfilters zorgen 
ervoor dat planten minder goed groeien en dat er microplastics 
in de magen van dieren en in het water terecht komen”, vult di-
recteur van Provinciaal Groendomein Rivierenhof Peter Verdyck 
aan.
Er hangen verbodsiconen en fotoborden met positieve slogans in 
het park om bezoekers aan het rookverbod te herinneren. Op de 
website van het Rivierenhof en aan het infopunt domeinwacht 
staat een plan waarop de rookvrije zones staan aangegeven.

Bron: persbericht provincie Antwerpen 
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MASTERPLAN  
DROOGDOKKENSITE  
ANTWERPEN 
GOEDGEKEURD 
Het masterplan voor de Droogdokkensite aan de Antwerpse 
Scheldekaaien werd deze zomer  goedgekeurd. Het plan is 
opgemaakt door architectenbureau Atelier Kempe Thill, 
LAND voor de buitenruimte en Origin voor de restauratie-
ve delen en omschrijft de toekomstige ontwikkeling van 
de site tot één grote beleefbare publieke ruimte. De hele 
herontwikkeling zal in fases worden uitgevoerd. De werken 
van de eerste fase zullen in 2024 opgestart worden, als alles 
vlot verloopt. 

De Droogdokkensite wordt begrensd door de Schelde, de 
Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Ze omvat elf 
hectare met bouwkundig en industrieel erfgoed zoals negen 
historische en beschermde droogdokken, twee grote gebou-
wenclusters, twee pomphuizen en enkele kleinere versprei-
de bijgebouwen. Ook de twee loodsen aan de westzijde van 
de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark 
maken deel uit van de site.
Het masterplan wil van de site een ontmoetingsplek maken 
waar bezoekers de haven en het water kunnen beleven. De 
ontwikkeling hecht veel waarde aan de authenticiteit van 
de site en het behoud en restauratie van bestaand erfgoed.
Naast de herbestemming van de gebouwen is er ook veel 
aandacht voor de herinrichting van de publieke ruimte. Zo 
zal de site autovrij worden gemaakt en is er ruimte voor 
twee pleinen, waaronder een evenementenplein in het hart 
van de site. Dit plein zal samen met het evenementendok een 
publiekstrekker moeten worden.
De Droogdokkensite maakt samen met o.a. het toekomstige 
Droogdokkenpark en het Belvedère deel uit van het Droog-
dokkeneiland, een van de zeven deelgebieden van het mas-
terplan Scheldekaaien. De werken aan de Droogdokkensite 
zullen in totaal ongeveer tien jaar duren.

bron: persbericht AG Vespa 

LEDEGEM WORDT L'EAUDEGEM

AFVALWATERZUIVERING 
MET PLANTEN
Met de Blue Deal wil de Vlaamse regering een krachtig ant-
woord vinden op de droogte. Voldoende water vasthouden voor 
gebruik in de landbouw, om ons landschap en de natuur veer-
krachtig te houden en ervoor zorgen dat beek- en riviersyste-
men de klimaatschokken kunnen opvangen, dat is de hoofd-
doelstelling van Water-Land-Schap 2.0, de tweede oproep naar 
projecten.

Naast de zestien gebiedsgerichte projecten werden in januari 2022 
ook acht systeeminnovaties of kortlopende trajecten geselecteerd, 
die in twee jaar tijd een innovatie uitwerken. 

De innovatie in Ledegem is het eerste Water-Land-Schap 2.0-pro-
ject dat is uitgevoerd. Veertien woningen zijn nu aangesloten op 
een unieke waterzuiveringsinstallatie. Een plantensysteem filtert 
afvalwater door aanwezige bacteriën op de wortels van de plan-
ten. Hiernaast wordt er fosfor onttrokken aan het afvalwater om 
nadien te recupereren. Het permanente monitoringssysteem laat 
toe alle aspecten van het systeem goed op te volgen.

Uit dit voorbeeld kunnen de andere gebiedsgerichte projecten 
leren hoe zij kunnen omgaan met waterkwaliteit en hoe ze snel 
kunnen inspelen op problemen met droogte.
Bron: persbericht VLM
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Toekomstbeeld Droogdokkensite
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OUDE GRAVEN IN 
BORGLOON GEVEN HUN 
MYSTERIE PRIJS
Het kerkhof van Borgloon herbergt een aan-
tal vergeten en vervallen grafzerken. Som-
mige ervan dateren uit de 19de eeuw en zijn 
gebroken of verzakt. Het gemeentebestuur 
zou die graven graag ontruimen maar het 
gemeentelijk reglement bepaalt dat dit niet 
mag zolang er met Allerheiligen bloemen op 
het graf worden gelegd. En laat dat nu net 
zijn wat er elk jaar gebeurt: iemand legt op 
deze oude zerken witte chrysanten, zodat ze 
niet zouden verdwijnen. 

“Er moet iemand belang bij hebben om de gra-
ven te bewaren, maar waarom?”. Dat vroeg 
Dirk Houbrechts van de gemeentelijke techni-
sche dienst zich af op Radio 2. In het kader van 
het programma ‘Mysteries ontrafeld’ gingen de 
radiomakers op zoek naar antwoorden. 
Via een familielid van een van de overlede-
nen kwam Radio 2 terecht bij Ignace Schops. 
Hij is directeur van het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland, actief binnen Klimaat-
zaak en klimaatambassadeur van Al Gore. 
Tijdens een wandeling op het kerkhof merkte 
Ignace Schops gefluit op dat van onder de zer-
ken kwam. Hij herkende het als het geluid van 
de vroedmeesterpad. Deze zeldzame amfibie 
bleek onder de oude grafstenen een ideale habi-
tat te hebben gevonden. En om te vermijden dat 
de schuilplaatsen zouden verdwijnen, maakte 
Ignace Schops er een gewoonte van om jaarlijks 
bloemen neer te leggen. 
“Nu ik weet dat de vroedmeesterpad hier zit, ga 
ik op het schepencollege voorstellen de graven 
te beschermen,” vertelt burgemeester Jo Fey-
tons op Radio 2, "zodat ze niet meer opgeruimd 
worden en de vroedmeesterpad er rustig kan 
blijven zitten."

Bron: VRTNWS

BAS SMETS WINT ONTWERP-
WEDSTRIJD OMGEVING  
NOTRE-DAME IN PARIJS
De Belgische landschapsarchitect Bas Smets heeft de wedstrijd gewonnen om 
de omgeving van de Notre-Dame in Parijs te hertekenen. De hele ruimte rond 
de kathedraal wordt een continue groene route met extra bomen, met tussen 
de Seine en de kathedraal een genereus grasveld en een overdekte promenade 
in de voormalige ondergrondse parkeergarage.

Een jaar geleden selecteerde het Parijse stadsbestuur vier prestigieuze architecten-
bureaus, drie Franse en één Belgisch, om een toekomstplan voor de site te tekenen. 
De opdracht omvat niet alleen het plein voor de kathedraal, maar ook de Seineter-
rassen, het park aan de zuidkant en het uiterste punt van de Île de la Cité achter 
de kathedraal. De stad formuleerde een stevig eisenpakket: de omgeving moest 
groener en toegankelijker worden, en de aansluiting met de Seine en de archeolo-
gische crypte moest beter worden.
Het team onder leiding van de Belgische landschapsarchitect Bas Smets - met het 
bureau van architecten en stedenbouwkundigen GRAU en het architectenbureau 
Neufville-Gayet, voor de erfgoedcomponent - werd uiteindelijk geselecteerd door 
de jury. 

Rivierpark
"Rond de Notre-Dame vind je eigenlijk alle ingrediënten terug die Parijs zo sterk 
maken: de lijnaanplantingen, de kades, de parken en de pleinen. We gaan die al-
lemaal herstellen, verbeteren en ook klimaatbestendig maken,” vertelt Bas Smets. 
“Dat gebeurt met het aanplanten van extra bomen en het creëren van schaduw-
plekken - behalve op het plein voor de Notre-Dame, daar was dat niet mogelijk.”
Bas Smets: “De klassieke stedelijke figuren zoals het voorplein, de squares, de 
parkjes, de bomenrijen en de rivieroevers zijn allemaal aanwezig rond de kathe-
draal, maar op een gefragmenteerde manier. Ons project herbekijkt elk van deze 
figuren en vertaalt ze naar de 21ste eeuw. Dat betekent vooral dat we ze inzetten 
om de plek bestand te maken tegen extremer weer: de figures urbaines worden 
dus figures climatiques. Door te spelen met schaduw, wind en water maken we 
een aaneenschakeling van microklimaten.”
Het voorplein blijft open om het zicht op de iconische voorgevel te vrijwaren en 
evenementen te kunnen organiseren. Om het plein toch klimaatbestendig te ma-
ken, komen er langs de zijkanten bomen die zorgen voor zitplaatsen in de scha-
duw, terwijl bij grote hitte een dun laagje water van vijf millimeter hoog over het 
plein zal lopen. Op die manier wordt de temperatuur van de verharding en de 
gevoelstemperatuur verlaagd. “Het is een systeem dat de stad eigenlijk al gebruikt. 
Zo worden de straten in Parijs schoongemaakt door water dat uit de stoeprand 
komt. We gaan hetzelfde netwerk gebruiken om die dunne film van water over 
het plein te laten lopen." 

Overdekte promenade
De oude parkeergarage onder het huidige voorplein wordt omgevormd tot een 
overdekte wandelpromenade. Deze zal de ontvangstruimten van de Notre-Dame 
van meer dan 3.000 vierkante meter huisvesten en een nieuwe toegang vormen tot 
de archeologische crypte en een opening naar de kades van de Seine. 
Het project kost vijftig miljoen euro en wordt volledig gefinancierd door de stad 
Parijs. De werken starten in de tweede helft van 2024 - na de Olympische en Pa-
ralympische Spelen - met het oog op volledige oplevering van het project in 2027.

➜ https://www.openbaargroen.be/nieuws/ 
bas-smets-ontwerpt-omgeving-notre-dame-parijs
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IN DE PRAKTIJK

GROEN OP GRIJS 
MET GEVELGROEN
De laatste jaren neemt de aandacht voor gevelgroen in het straatbeeld toe. Heel wat 

steden en gemeenten promoten en ondersteunen de aanleg van een geveltuin bij hun 

burgers. Dit artikel geeft inzicht in de verschillende types van gevelgroen, de voordelen 

ervan en een aantal praktische tips voor een succesvolle toepassing. Vooral dit laatste 

is van belang om het draagvlak voor gevelgroen nog te laten groeien.

Sandy Adriaenssens, 

Proefcentrum voor 

Sierteelt

Groenzones kunnen een belangrijke bij-
drage leveren aan klimaatadaptatie in een 
stedelijke omgeving. Ze zorgen voor loka-
le verkoeling tijdens hittegolven, vangen 
wateroverlast op en hebben een positieve 
impact op zowel de fysische als mentale 
gezondheid. In het sterk verstedelijkte 
Vlaanderen met meer dan 30% bebouwde 
oppervlakte per gemeente  is er vaak wei-
nig ruimte voor traditionele groenzones. 
Het inzetten van gebouwvlakken voor ver-
groening is dan een mogelijke oplossing. 
Groendaken zijn hiervoor al een pak meer 
ingeburgerd dan gevelgroen. Nochtans is 
gevelgroen veel zichtbaarder in de open-
bare ruimte, en is er nog een enorm poten-
tieel van ongeveer 214.000 te begroenen 
gevels. Het TETRA-project Wonderwalls 
wil via praktijkonderzoek de implementa-
tie ervan verhogen. Dit project is een sa-
menwerking tussen Universiteit Antwer-
pen, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf, met steun van het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen.

TYPES GEVELGROEN
Globaal gezien onderscheiden we twee ty-
pes van gevelgroen. Het meest gekende is 
grondgebonden gevelgroen (klimplanten), 
 waarbij de planten wortelen in volle grond 
aan de voet van de gevel. De planten klim-
men dan omhoog langs de gevel, al dan niet 
met een klimhulp. Klimplanten zijn een 
goedkope en duurzame oplossing, maar 
hebben als nadeel dat het een tijd duurt 
vooraleer de gevel volledig begroeid is. 
 Daarnaast bestaan er ook gevelgebonden 
systemen, de zogenaamde living wall sys-

temen (LWS). Planten wortelen dan in een 
substraatlaag tegen de gevel. Dit zorgt 
voor een onmiddellijk groen resultaat en 
laat ook toe om een grotere variatie aan 
planten te combineren. Maar LWS zijn 
duurder en onderhoudsintensiever dan 
klimplanten.

WAT GEVELGROEN ONS KAN 
BIEDEN
Gevelgroen is een interessante klimaat-
adaptieve maatregel, omdat het via be-
schaduwing van de gevel, verdamping en 
isolatie een rechtstreekse impact heeft  op 
de gevel- en binnentemperatuur en op de 
omgevingstemperatuur. Zo verhoogt het 
thermisch comfort van de leefomgeving 
en is er minder energie nodig voor koe-
ling. LWS hebben hier een extra toege-
voegde waarde omdat ze kunnen verdam-
pen vanuit het substraat, en daarmee de 
volledige gevel bedekken. 
Gevelgroen heeft steeds een positieve tot 
neutrale impact op de luchtkwaliteit, in 
tegenstelling tot laanbomen die in smalle 
straten luchtcirculatie kunnen verhinde-
ren. De bladeren vangen fijnstof op uit de 
lucht en capteren stikstofdioxide afkom-
stig van auto’s. Daarnaast draagt gevel-
groen bij aan de biodiversiteit: het levert 
pollen en nectar voor bestuivende insec-
ten, bessen voor vogels en nestplaatsen 
voor vogels, kevers en spinnen. 
Er zijn ook een aantal bouwfysische voor-
delen, in tegenstelling tot wat vaak ge-
dacht wordt. Zo beschermt gevelgroen de 
bestaande gevelbekleding tegen UV-stra-
ling, temperatuurschommelingen en me-
chanische beschadiging door slagregen, 

wat de levensduur van de gevel verlengt 
en in feite vochtproblemen voorkomt. Be-
langrijk hierbij is om te starten van een 
vochtvrije en goed gedichte gevel.

GRONDGEBONDEN 
GEVELGROEN
Klimplanten worden onderverdeeld in 
vier groepen, afhankelijk van hun hech-
tingswijze. Zelfhechtende klimplanten zo-
als Hedera, Parthenocissus en Hydrangea heb-
ben geen klimhulp nodig en hechten zich 
via hechtwortels of hechtschijfjes recht-
streeks aan de gevel. Windende klimplan-
ten slingeren zich met een schroefvormi-
ge beweging omhoog rond boomstammen 
of draden en hebben vooral baat bij een 
verticale klimhulp, terwijl rankende klim-
planten eerder nood hebben aan een hori-
zontale klimhulp. De laatste groep zijn de 
enteraars of steunklimmers, die zich via 
doornen vastmaken na een periode van 
groeibegeleiding aan de klimhulp.
Belangrijk is om de plantkeuze af te stem-
men op het te begroenen oppervlak. Fors 
groeiende soorten als Parthenocissus die 
gemakkelijk vijftien tot twintig meter 
hoogte halen, zullen veel onderhoud ver-
gen op een gevel van drie à vier meter 
hoog. Zelfhechtende soorten zijn ook 
minder gemakkelijk in toom te houden 
dan soorten die een klimhulp vereisen en 
groeien gemakkelijk door naar niet wen-
selijke zones. Een groeibegrenzer die de 
jonge scheuten via elektrocutie afremt, 
is dan een onderhoudsvriendelijke oplos-
sing. Een andere optie voor Hedera is om 
te werken met een gladde gevelbekleding 
die zelfhechting voorkomt en de plant te 
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1 Bij Living wall systemen wortelen de planten in een 
substraatlaag op de gevel, in dit geval steenwol. Deze systemen 
hebben een instant groeneffect, een extra meerwaarde naar 
lokale verkoeling en laten een grotere plantendiversiteit toe, 
maar zijn duurder en intensiever in onderhoud dan klimplanten.

2 Bij het ontwerp van het schoolgebouw Melopee aan de Oude 
Dokken te Gent werden grotendeels bladverliezende klimplanten 
rondom de speelplaats geïntegreerd. Tijdens de zomermaanden 
zorgen ze voor schaduw op de speelplaats, tijdens de 
wintermaanden laten ze wel het zonlicht door. SoGent en 
architectenbureau XDGA werkten hiervoor samen met PCS.

3 Via een groeibegrenzer kan de groei en het onderhoudswerk van 
zelfhechtende soorten als Hedera en Parthenocissus begrensd 
worden. 

2

©
 P

C
S

3

©
 P

C
S



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 12

begeleiden met een raster ervoor. Dit sys-
teem wordt verder geoptimaliseerd door 
het PCS via praktijkonderzoek. Ook met 
de diktegroei van zowel stam (Wisteria) als 
het bladerpakket (Aristolochia) dient reke-
ning gehouden te worden. 
Het principe van de juiste plant op de 
juiste plaats geldt ook voor klimplanten: 
zonminnende soorten zoals Wisteria sp., 
Vitis sp., Passif lora en Campsis worden best 
op een zuidgerichte gevel geplaatst, ter-
wijl de meeste Lonicera sp. dan weer eerder 
van halfschaduw houden. Sowieso staat de 
voet van de klimplant best in de schaduw. 
Daarnaast is de vochtbeschikbaarheid van 
belang: bij gevaar voor droogtestress doen 
diepwortelende soorten het vaak beter. Bij 
de aanplant wordt best voldoende niet ver-
dichte, wortelruimte voorzien van min-
stens twee maal de wortelkluit. Klimplan-
ten houden van een vruchtbare bodem 
waardoor het ondermengen van organisch 
materiaal een must is.

4
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LIVING WALL SYSTEMEN
De substraatlaag waarin planten bij living wall-systemen worte-
len kan zowel inert (steenwol, textiel) als organisch (turf, veen-
mos) als een combinatie van de twee (lava gemengd met turf en 
compost) zijn. Inerte substraten hebben een langere levensduur, 
maar houden slecht water en nutriënten vast en moeten daarom 
frequenter geïrrigeerd worden. Organische substraten hebben 
het nadeel dat ze kunnen inklinken door afbraak en momenteel 
niet erg duurzaam zijn. Qua irrigatie wordt meestal gewerkt met 
gravitaire druppelirrigatie, die een permanente controle vereist 
en niet altijd is afgesteld op het waterverbruik van de planten. 
Nieuwere capillaire systemen zijn meer zelfregulerend, maar 
door het innovatief karakter van deze irrigatietechniek zijn er 
in het werkveld nog vragen bij de werking op langere termijn. 
De plantkeuze wordt ook hier best afgestemd op de oriëntatie 
van de gevel, en op wind- en droogtegevoeligheid, winterhard-
heid en ziektetolerantie. Meestal wordt in dit geval voor een groot 
aandeel wintergroene planten gekozen, maar LWS met enkel in-
heemse plantensoorten zijn ook mogelijk. Een plantenlijst voor 
toepassing in LWS staat op www.gevelgroen.be.

SECTOROVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
Om van gevelgroen een meer gangbare keuze te maken, ligt de 
oplossing in een betere samenwerking tussen de bouw- en groen-
sector. Momenteel worden groene systemen geplaatst door ofwel 
tuinaannemers, ofwel bouwaannemers. Om een geslaagd resul-
taat te bekomen, worden best beide partijen betrokken. En nu al 
leidt dit tot steeds meer prachtige realisaties waarin gevelgroen 
een prominente rol speelt! 

➜ Meer info 
www.gevelgroen.be 

www.pcsierteelt.be

4 Overzicht van de 
verschillende types 
klimplanten, hun 
hechtingswijze en 
benodigde klimhulp. 

5 Gevelgroen is 
interessant voor 
lokale verkoeling. 
Dit warmtebeeld is 
een momentopname 
(zomerdag 
13 uur, 26° 
buitentemperatuur) 
die de impact van 
gevelgroen op de 
geveltemperatuur 
illustreert. 
Daarnaast is er 
een effect op 
de temperatuur 
binnenshuis én 
op de omgevings-
temperatuur.

"Om van 
gevelgroen een 
meer gangbare 

keuze te maken, 
ligt de oplossing 

in een betere 
samenwerking 

tussen de 
bouw- en 

groensector"
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DE ONTWIKKELING VAN 
STATIONSOMGEVINGEN
EEN LEIDRAAD

Nu de energietransitie een absolute maatschappelijke prioriteit is geworden, lijken de spoorwegen opnieuw in 

het middelpunt van de belangstelling te belanden, zowel bij de burger als bij de overheid. Dat is in ieder geval de 

conclusie van Maison de l'Urbanité. Stationsomgevingen en hun publieke ruimten zijn sinds een aantal jaren aan 

een renaissance toe. De Stad Seraing speelt in op deze trend en besloot te investeren in een nieuwe stationspool in 

de wijk Ougrée-Bas, een plek met uitstekende verbindingen.

Lorianne Lange, 

Asbl Maison de 

l’Urbanité

EERSTE HALTE: OUGREE-BAS, SERAING
Een 'kennismakingsdag'
Op donderdag 9 juni 2022 organiseerde Maison de l'Urbanit, in sa-
menwerking met de Stad Seraing, AREBS asbl (de vereniging voor 
de economische herontwikkeling van het bekken van Seraing), 
ERIGES rca en de creatieve HUB, een eerste 'kennismakingsdag' 
in de wijk Ougrée van Seraing. 80 personen - vooral plaatselijke 
bewoners - tekenden present voor de infosessie van het autonoom 
gemeentebedrijf van Seraing over de geplande ontwikkelingen in 
de stationsomgeving van Ougrée.

Een nieuw gezicht voor de wijk Ougrée-Bas
In 2018 werd tramlijn 125A opnieuw in gebruik genomen en wer-
den er twee haltes op de lijn toegevoegd, waarvan één aan de Ate-
liers Centraux. Daar zorgt de constructie van een 180 meter lange 
fiets- en voetgangersbrug (Agwa) voor een nieuwe toegang tot de 
halte. Het park van Transester wordt zo verbonden met de Ateliers 
Centraux, een voormalig industriecomplex dat gerenoveerd en ge-
restaureerd wordt door het bureau Baumans-Deffet. 

Destijds zorgde deze hub voor een sociale en economische dyna-
miek in de gemeente. Nu krijgt deze plek een tweede leven door 
de herstructurering van de publieke ruimten in de buurt. De werf 
van dit project werd in 2021 opgestart en voorziet aan de oostzijde 
een parking van 600 plaatsen, bedoeld voor de buurtbewoners 
maar ook als oplossing voor het hele Condroz-gebied. De centrale 
hal wordt ingericht als een voetgangerszone tussen een stadsbou-
levard met een  straat die de site omcirkelt. Ze krijgt als publieke 
ruimte een belangrijke rol toebedeeld: dit wordt een echte ont-
moetingsplek, die ook voor evenementen kan worden ingezet.

Door de aankoop van het park van Transester en de bebouwing, 
maakt de Stad Seraing tevens haar ambitie waar om de buurt en 
de lokale economie een boost te geven via culturele en sociale pro-
gramma's. Daardoor kan het park — een groene ruimte van vier 
hectare met een uitzonderlijke vegetatie — publiek toegankelijk 
gemaakt worden. En er wordt ook een complex van 300 nieuwe 
woningen voorzien, waarvan 28 sociale woningen. 

Het geheel wordt opgetrokken, gefinan-
cierd en beheerd door een privaat consor-
tium en zou een publiek moeten aantrek-
ken van actieve, jonge professionals en 
studenten.

Het kasteel dat deel uitmaakt van het ge-
bouwencomplex wordt gerenoveerd door 
de privépartner en krijgt een cafetaria, 
caféterras en allerhande ontspannings-
ruimten. Ook cultuur krijgt een plaats in 
dit project: zo wordt een oude feestzaal in 
ere hersteld en wordt een hospitaal omge-
bouwd tot een kunstenschool. 

Net naast dit grote historische park ligt 
het oude gemeentehuis van Ougrée. Daar 
wachten ook 2.600 m2 oude burelen en een 
raadszaal op renovatie en een nieuwe be-
stemming. Wat hun nieuwe functie wordt, 
is momenteel nog niet geweten. In afwach-
ting zorgt specialist in 'derde plekken’ col-
lectief 11h22 er voor tijdelijke bezettingen.

VAN TOESCHOUWERS TOT 
ACTOREN
Met een coördinatrice als stationschef 
stond de toeschouwers een avond boorde-
vol informatie en participatie te wachten. 
Na een uiteenzetting over het strategisch 
belang van stationsomgevingen en over de 
plannen voor Ougrée volgde een Q&A-ses-
sie, die een volstrekte anonimiteit van de 
deelnemers garandeerde. Daarbij kwam 
de kwestie van onteigeningen ter sprake. 

Voor het project wordt de onteigening van 
een aantal woningen voorzien, die moeten 

'De Stad Seraing 
wil culturele 
en sociale 
activiteiten 
ontwikkelen'
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1 Een nieuwe look voor het park van 
Transester

2 Een stationschef leidt de avond in 
goede banen – AREBS 

3 De 'kennismakingsdag' van 9 juni  – 
Presentatie door Valérie Depaye 
(ERIGES)  
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"De meerderheid van de 
bewoners brak een lans 

voor een betere verbinding 
tussen verschillende 

vervoersmodi"
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gesloopt worden voor de bouw van nieuwe 
woningen. De aanwezigen ontvingen aan het 
begin van de avond een reiskit en vertrok-
ken op een virtuele treinreis, die hen langs 
drie thematische stations voerde: 'wonen', 
'mobiliteit' en de 'dienstensector'. Bij elke 
halte werd de deelnemers naar suggesties 
voor de nieuwe 'hub' in kwestie gevraagd. 

Als belangrijkste suggesties voor 'wonen' no-
teerden we de bouw van kangoeroewonin-
gen en ondersteuning bij het renoveren van 
leegstaande bebouwing — dat alles zonder 
de bouw van nieuwe woningen. Qua mobili-
teit brak de meerderheid van de aanwezigen 
een lans voor een betere verbinding tussen 
verschillende vervoersmodi, om vlotter toe-
gang te krijgen tot de nabijgelegen wijken, 
gemeenten en tewerkstellingspolen. Wat 
de dienstensector betreft toonden de bewo-
ners zich uitgesproken positief. Niet alleen 
lokale handelszaken en horeca, maar ook 
openbare, culturele en sportvoorzieningen 
kwamen ter sprake. De talrijke suggesties 
illustreerden hoezeer de lokale bewoners 
openstaan voor vernieuwing.

Daarmee is de kous nog niet af. Deze avond 
zal opgevolgd worden door andere, kleine-
re thematische evenementen waar onder-
werpen als energievernieuwing ter sprake 
zullen komen.

VOOR HERHALING VATBAAR 
Met deze 'kennismakingsdagen' worden 
bewoners opnieuw stakeholders van hun 

buurt en hun stad. Het experiment zal snel een vervolg krijgen 
in andere steden die willen investeren in hun stationsomgeving. 
Ze gebruiken daarbij dit schema:
• een algemene presentatie over de grote krijtlijnen, gericht op 

lopende ontwikkelingen;
• een Q&A-sessie, waarin de aanwezigen zich op een ontspan-

nen manier vertrouwd kunnen maken met het onderwerp en 
eventuele bezorgdheden kunnen delen;

• de toeschouwers worden actoren: burgers worden gestimu-
leerd om hun dromen en behoeften kenbaar te maken via 
thematische workshops - weliswaar steeds met een focus op 
stationsbuurten. Alles draait om informatie maar vooral om 
participatie;

• een aangepaste versie van onze permanente tentoonstelling 
'Les espaces publics prennent vie' [De publieke ruimten komen tot 
leven], met schoolanimatie. 

➜ Meer info 

https://www.facebook.com/maisondelurbanite/
 https ://eriges.be

4 De centrale 
ruimte van de 
oude industriële 
hallen wordt een 
ontmoetingsplek, 
met plaats voor 
evenementen

5 Een bijkomende 
spoorweghalte bij 
de Ateliers Centraux, 
bereikbaar via de 
nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug
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Met deze 
'kennis- 
makingsdagen' 
worden 
bewoners 
opnieuw 
stakeholders 
van hun buurt 
en hun stad
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DE 10 KERNKWALITEITEN ALS 
BASIS VOOR EEN AANGENAME, 
GEZONDE EN VEILIGE 
LEEFOMGEVING
Vlaanderen zet in op een bouwshift, waarbij we meer doen met minder ruimte. Dit kan alleen succesvol in 

omgevingen waar mensen graag willen wonen, werken of verblijven. Een kader van 10 kernkwaliteiten moet 

richtinggevend werken voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In dit artikel zoomen we in op de synergieën 

tussen de kernkwaliteiten en de publieke ruimte. 

BELEID

17

... zet in op gedeeld 
& meervoudig ruimtegebruik.

... is klimaatbestendig

10
kern-

kwaliteiten

De inrichting van de ruimte is geschikt voor 
meerdere gebruikers op verschillende momenten. 
De inrichting houdt rekening met die verweving 
en kan aangepast worden aan toekomstige noden.

... is robuust & aanpasbaar.
De ruimte is flexibel inzetbaar of 
eenvoudig aanpasbaar voor tijdelijke of 
veranderende maatschappelijke noden, 
door in te zetten op onder meer herge-
bruik of tijdelijk en omkeerbaar 
ruimtegebruik.

... zorgt voor herkenbaarheid, 
leesbaarheid & aantrekkelijkheid.
De inrichting van de ruimte is aange-
past aan de omgeving. Het ontwerp zet 
in op proportionele volumes en gepaste 
materialen. Er is aandacht voor groen, 
aantrekkelijke uitzichten en een goede 
overgang tussen publieke en private 
ruimte.

... waardeert het erfgoed en 
de karakteristieken van het landschap 
De inrichting van de ruimte gebeurt 
met respect voor het onroerend 
erfgoed en de karakteristieken van 
het landschap, en zet in op een sterke 
identiteit door voort te bouwen op 
cultuurhistorische waarden.

... heeft oog voor biodiversiteit, 
ecologische samenhang & bodemkwaliteit

De inrichting van de ruimte versterkt de 
ecologische samenhang en biodiversiteit, en 
tast de kwaliteit van de bodem niet aan. Ze 
draagt ook bij tot de versterking van het 
groenblauw netwerk.

... draagt bij aan de energietransitie

Door te kiezen voor bouwvormen, zonoriëntaties en 
materiaalkeuzes die voor minder energieverbruik 
zorgen, draagt de inrichting van de ruimte bij aan 
energiezuinigheid. Ze optimaliseert ook de productie, 
opslag en distributie van hernieuwbare energie.

De inrichting van de ruimte vermindert 
klimaatgevoeligheden, zoals hittestress en 
overstromingsrisico en draagt bij aan een 
klimaatbestendige omgeving, bijvoorbeeld 

door verhardingsbeperkingen.

... verbetert de gezondheid

Veiligheid, de mogelijkheid tot 
bewegen en spelen, aandacht 

voor lucht- en geluidshinder …: de 
inrichting houdt rekening met tal 

van gezondheidsaspecten.

... bevordert inclusief samenleven

Alle groepen in de samenleving 
hebben gemakkelijk toegang tot 

groen, publieke ruimte en 
basisvoorzieningen.

... is economisch vitaal

Er zijn mogelijkheden voor 
ondernemers en er is ruimte voor 

economische activiteiten.

Een optimale 
leefomgeving ...
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1

Kaat Smets, Emilie Verwimp, 

Departement Omgeving 

Miechel De Paep, BUUR part of Sweco

De 10 kernkwaliteiten dragen samen bij aan 
een kwaliteitsvolle inrichting en optimaal 

beheer van de omgeving.
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De 10 kernkwaliteiten als basis 
voor een kwaliteitsdialoog
De strategische visie van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV) stelt de ruimtelij-
ke uitdagingen voor Vlaanderen op scherp. 
Tegen 2050 willen we een palet aan leefom-
gevingen in sterke steden en dorpen, zodat 
iedereen goed kan leven. De 10 kernkwali-
teiten uit de strategische visie BRV bieden 
een kapstok om te werken aan een kwali-
teitsvolle leefomgeving. Samen vormen ze 
een breed scala van grote maatschappelijke 
uitdagingen en ambities die zich vertalen 
in de leefomgeving: meervoudig ruimtege-
bruik, aanpasbaarheid, beeldkwaliteit, erf-
goed en landschap, ecologie, klimaat, ener-
gie, gezondheid, inclusiviteit en economie. 
Daarbij worden ambities van het ruimtelijk 
beleid en het milieubeleid samengevoegd 
tot een geïntegreerd geheel van doelstellin-
gen voor de omgeving als geheel.
De 10 kernkwaliteiten bieden een gemeen-
schappelijke taal om met elkaar in dialoog 
te gaan over leefomgevingskwaliteit. Door 
samen met bewoners en gebruikers de kern-
kwaliteiten van een omgeving in beeld te 
brengen en bespreekbaar te maken, worden 
kansen, noden en verwachtingen concreet 

en inzichtelijk. Zo werk je samen aan een 
kwaliteitsvolle leefomgeving.

Ontwerpopgave voor steden, 
dorpen en wijken
In 2021 voerde een team van ruimtelijk 
planners (BUUR part of Sweco) en milieu-
deskundigen (Kenter) in opdracht van het 
Departement Omgeving een studie uit die 
kernkwaliteiten toepast in diverse, reële 
Vlaamse leefomgevingen. Het onderzoek 
verbeeldt kruisbestuivingen tussen bepaal-
de kernkwaliteiten en toont aan hoe ze kun-
nen bijdragen aan aantrekkelijke, veilige en 
gezonde leefomgevingen in steden en dor-
pen. Tegelijk bundelt het onderzoek goede 
praktijkvoorbeelden op vlak van ontwerp 
en instrumenten als inspiratie voor ruim-
telijke ontwikkelingen die inzetten op een 
kwalitatieve verdichting van het ruimtebe-
slag.
De studie definieert hiervoor vijftien ont-
werpstrategieën die elk op hun manier 
bijdragen aan de realisatie van de kernkwa-
liteiten. Daarbij wordt onder andere geke-
ken naar de rol die de publieke ruimte kan 
spelen, naar mobiliteitsaspecten, erfgoed-
beleid, hemelwaterbeheer, vergroening en 

ontharding, duurzame gebouwen en nuts-
infrastructuur, diversiteit van functies en 
ruimte voor voeding. Om deze ontwerpstra-
tegieën in de praktijk te testen en tastbaar 
te maken, werden ze bovendien toegepast 
in acht type-omgevingen, typische leefom-
gevingen zoals je die in Vlaanderen tegen-
komt. 
De type-omgevingen gaan van heel stede-
lijk (stadscentrum, stedelijke woonwijk, 
stedelijke stationsomgeving) naar landelijk 
(goed uitgeruste dorpskern, laagdynami-
sche dorpskern). Er zitten eerder monofunc-
tionele woonomgevingen bij (randstedelijke 
verkaveling of woonpark en woonlint), maar 
ook een  ‘werkomgeving in transitie’, een 
leefomgeving die ontstaat na de transfor-
matie van een voormalige werkomgeving.
De type-omgeving bepaalt niet welke kern-
kwaliteiten er kunnen worden gerealiseerd: 
in elke omgeving moet het mogelijk zijn 
om goed te leven. Maar de context bepaalt 
wel met welke ruimtelijke strategieën hier-
aan gewerkt kan worden, en hoe. Zo zijn in 
stadscentra strategieën nodig om een veel-
heid aan activiteiten op een leefbare manier 
te combineren op kleine oppervlakte, te ver-
groenen met micro-ingrepen in een verder 
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2 Ontwerpstrategieën voor een divers te gebruiken publieke ruimte in 
de type-omgeving stedelijke woonwijk.

3 Ontwerpstrategieën voor een publieke ruimte op menselijke schaal 
in de type-omgeving woonpark of woonlint.

4 Het Apolloplein in Berchem (Antwerpen) toont hoe - dankzij een 
slimme inrichting - diverse ruimteclaims kunnen gecombineerd 
worden tot een levendig en divers sociaal hart van de wijk.

5 Het Stationsplein in Berlaar is tegelijk een echt dorpsplein op maat 
van de omgeving, waar de mobiliteit efficiënt geregeld is maar 
waar ook ruimte is voor aangename zitplekjes, groen en horeca.

3

4

5

©
 B

U
U

R
 p

a
rt

 o
f 

S
w

ec
o 

&
 K

en
te

r 
i.o

.v
. D

ep
a

rt
em

en
t 

O
m

g
ev

in
g

©
 S

ta
d 

A
n

tw
er

p
en

, f
o

to
 s

ta
d 

A
n

tw
er

p
en

©
 A

rc
a

d
is

, f
o

to
 G

em
ee

n
te

 B
er

la
a

r

dichtbebouwde omgeving en de impact van de mobili-
teit te beheersen door voluit in te zetten op voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer. Historisch erfgoed wordt 
er gekoesterd en bepaalt de identiteit van de plek, de 
drukte zorgt voor levendigheid maar dient ook te wor-
den gecompenseerd met kleine luwte-oases voor wie 
even rust nodig heeft. 
In een perifeer gelegen woonpark is functiemenging 
meestal niet gewenst en zal de levendigheid vooral 
ontstaan door sociaal contact tussen de bewoners. De 
identiteit komt er niet uit historische bebouwing, maar 
door het groene karakter: dit kan de basis vormen om 
radicaal te kiezen voor ecologie en biodiversiteit, ook 
in tuinen en (woon)straten. Goed openbaar vervoer is 
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hier meestal niet haalbaar en de auto zal 
altijd een belangrijke rol spelen in de mobi-
liteit, maar dat betekent niet dat de straten 
geen aangename, verkeersluwe woonerven 
kunnen worden. Op die manier bepaalt de 
type-omgeving dus mee hoe ontwerpstrate-
gieën uitgevoerd kunnen worden en welke 
specifieke uitdagingen daarbij opduiken.

Kansen in de publieke ruimte
Het zal niet verbazen dat de publieke ruim-
te een sleutelrol speelt bij het realiseren 
van de 10 kernkwaliteiten. Door publieke 
ruimte te creëren die divers te gebruiken is 
en een veelheid aan functies en activiteiten 
kan huisvesten, wordt deze combineerbaar, 
aanpasbaar en multifunctioneel inzetbaar. 
Dit draagt bij aan kernkwaliteiten zoals 
meervoudig ruimtegebruik, robuustheid 
& aanpasbaarheid, economische vitaliteit 
en inclusief samenleven. In een stedelijke 
omgeving is het daarbij vaak de uitdaging 
om alle ruimteclaims die op strategische 
pleintjes en parken worden gelegd, zo te 
combineren dat iedereen er zijn plek vindt 
en er geen conflicten ontstaan. In een 
dorpskern varieert de gebruiksintensiteit 
veel meer en moet een dorps- of kerkplein 

enerzijds grotere evenementen zoals een markt of kermis kunnen 
huisvesten, en op doordeweekse momenten ook voldoende intiem 
en gezellig overkomen.  
Een andere strategie is het creëren van een publieke ruimte op 
menselijke schaal, een ontmoetingsplaats die zorgt voor herken-
baarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid, maar ook een 
gezonde en een inclusieve plek voor bewoners en bezoekers. Dit is 
bijvoorbeeld een grote uitdaging in stationsomgevingen, waar tal-
loze mobiliteitsstromen samenkomen en hun claim leggen op de 
publieke ruimte. Door ook hier te streven naar verblijfskwaliteit, 
bewandelbaarheid en aantrekkelijke zintuigelijke waarnemingen 
en prioriteit te geven aan ruimtebesparende mobiliteit, kan ook een 
stationsplein een aangename plek zijn, zonder aan efficiëntie in te 
boeten voor de vele reizigersstromen.
 
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de 
leefomgeving 
Het Departement Omgeving ontwikkelde een webpagina ‘Aan de 
slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving’. Die biedt een 
bron van informatie voor overheden en initiatiefnemers (private en 
publieke) die de 10 kernkwaliteiten willen integreren in ruimtelijke 
ontwikkelingen om zo bij te dragen aan een versterking van de 
kwaliteit van de leefomgeving, in eender welke type-omgeving. Je 
vindt er ook het eindrapport terug van de studie ‘De 10 kernkwali-
teiten als basis voor een aangename, gezonde en veilige leefomge-
ving’. Een instrumentele vertaling maakt het onderwerp uit van 
een vervolgtraject. 

➜ Meer info 
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ 

aan-de-slag-met-de-10-kernkwaliteiten

6 Het Dokter Jules 
Persynplein in 
Wachtebeke werd 
getransformeerd 
van een 
parkeerplein naar 
een multimodaal 
dorpsplein met groen 
en ‘shared space’, 
dat functionaliteit, 
flexibiliteit en meer 
intieme plekjes 
combineert.
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De 10 kern-
kwaliteiten 
bieden een 
gemeen-
schappelijke 
taal om met 
elkaar in dialoog 
te gaan over 
leefomgevings-
kwaliteit.
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22 Bruisende publieke ruimten

25 Zoeken naar een wisselwerking tussen plek en publiek 28 

Te land, ter water, in de lucht – een beleving

31 Een container zorgt voor sfeer op een grijs dorpsplein 

34 De ondergrond als publieke leefruimte

38 Een nieuw soort mobiliteit voor de Waalse publieke ruimte 

Leven en Beleven
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BRUISENDE PUBLIEKE RUIMTEN
De auto neemt vandaag nog steeds een dominante plaats in de publieke ruimte in, die daardoor 

aan levendigheid heeft ingeboet. Het terugschroeven van de aanwezigheid van auto’s is daarom 

een cruciale factor geworden in de overstap naar een veelzijdig gebruik van de publieke ruimte. De 

recente coronapandemie heeft ons op het belang gewezen van de publieke ruimte als maatschappelijk 

verbindingsteken. De zaadjes die tijdens de pandemie gezaaid werden voor de herovering van de publieke 

ruimte dienen nu verder te groeien.

HET LEVEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE
Sinds het begin van de twintigste eeuw staat de publieke ruimte 
in het teken van de mobiliteit, met een tweeledige opdeling tus-
sen auto's in het centrale gedeelte van de straat en voetgangers 
aan de zijkant. De stadscentra krijgen nu een nieuw elan, door 
de transformatie tot voetgangerszone of door tijdelijke invullin-
gen zoals stadsstranden of schoolstraten. Dit fenomeen werd nog 
versneld door de uitbraak van de coronapandemie, die ons leven 
ondersteboven haalde en ingrijpende veranderingen met zich 
bracht. Vooral dan in de manier waarop ons wonen, onze activi-
teiten en de publieke ruimte georganiseerd worden.

Jean-Michel De-

graeve, correspon-

dent voor Maison 

de l’Urbanité

Na een eerste fase waarin veel activiteit 
in de publieke ruimte een klinische dood 
stierven, nam het leven opnieuw de bo-
venhand. Nieuwe soorten van ruimte-
gebruik zagen het licht. Wegen voor ac-
tieve vervoersmodi zoals fietsen werden 
aangelegd en rijstroken voor autoverkeer 
verminderden. Caféterrassen namen de 
ruimte van parkeerplaatsen in. Tijdelijke 
overdekkingen werden geïnstalleerd om 
openluchtactiviteiten te beschermen te-
gen slechte weersomstandigheden. Denk 
maar aan vaccinatietenten, winkelluifels 
en andere voorbeelden.

Sommige tijdelijke maatregelen behou-
den hun nut ook na het afzwakken van 
de pandemie en krijgen een permanente 
status. Het terugschroeven van de auto-
aanwezigheid in de publieke ruimte is 
zo'n prioriteit geworden. Dit zal stapsge-
wijs moeten gebeuren, via een testfase 
waarin geplande uitrustingen uitgetest 
worden op hun efficiëntie en waarin 
buurtbewoners de gelegenheid krijgen 
om te wennen aan de nieuwe situatie. 
Maar dé transformatie dankzij COVID is 
de gedeeltelijke overdekking van de pu-
blieke ruimte.

OVERDEKKING  
VAN DE PUBLIEKE RUIMTE
Al vanaf pre-industriële tijden vonden 
sommige activiteiten in de publieke 
ruimte, zoals openbare markten of col-
lectieve wasplaatsen, overdekt plaats. 
Tijdens de verstedelijkingsgolf in de ne-
gentiende eeuw doken nieuwe voorzie-
ningen op, zoals de muziekkiosk. Deze 
overdekte open ruimte bood muzikanten 
en acteurs de nodige beschutting tijdens 
optredens in open lucht. Een nieuwig-

1 Meer plaats voor 
voetgangers en 
actieve mobiliteit
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"De pandemie 
bewees het 

nut van 
overdekte 

publieke 
ruimten als 

ontmoetings-
plekken 

die kunnen 
functioneren 

onder alle 
weers-

omstandig-
heden."
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2 Een caféterras 
herovert de 
ruimte van een 
parkeerplaats

3 Een nieuwe kiosk in 
Dinant, architect 
Gérard Clarenne 

4 Een parkeerterrein 
werd een stadsstrand 
in Brussel

5 Een spiegelluifel 
in Marseille, door 
Norman Foster & 
Partners 
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DIVERSIFICATIE VAN  
GEBRUIKSVORMEN
De eenentwintigste eeuw brengt een 
nieuwe verandering met zich mee. Plek-
ken zoals oude markthallen of muziek-
kiosken krijgen een tweede leven, en 
tegelijk verschijnen er nieuwe stedelijke 
voorzieningen als beveiligde fietsstallin-
gen of overdekte winkelstraten. Tijdens 
de pandemie bewezen zulke overdekte 
publieke ruimten hun nut als weer-
bestendige ontmoetingsplekken. Een 
overdekte publieke ruimte in openlucht 
maakt een brede waaier aan activitei-
ten mogelijk. Buiten de gebruikelijke 
markten en theatervoorstellingen kan 
ze ook gebruikt worden om in te spelen, 
als ontmoetingsplek voor volwassenen 
of voor straatsporten, tenminste als er 
basisuitrustingen zoals zitbanken, bas-
ketbalringen of doelpalen voorzien zijn. In 
de toekomst zal ze ook onderdak kunnen 
bieden aan activiteiten waar we nu nog 
niet van dromen. Wie had zich enkele 
jaren geleden de boom van zonnepane-
len op onze daken kunnen voorstellen?

heid die de democratisering inluidde van een soort entertain-
ment dat lange tijd het privilege was van welgestelde bourgeoisie 
en dat zich afspeelde in gesloten ruimten. Andere kiosken boden 
onderdak aan krantenverkopers of parkwachters. 

In de twintigste eeuw verdwenen sommige overdekte ruimten 
of raakten ze in onbruik door veranderende gebruiksgewoonten. 
De openbare markt ruimde baan voor de supermarkt, de publieke 
wasplaats werd vervangen door de wasmachine en de muziekkiosk 
deemsterde weg door de individualisering van het muzikale enter- 
tainment. Andere overdekte ruimten maakten hun opwachting, 
zoals het frietkraam, de telefooncel of autogerelateerde voorzie-
ningen — overdekte autoparkings, tankstations of bushaltes.

DOSSIER
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dienen ook bestand te zijn tegen allerlei weersomstandigheden 
en vandalisme. Tot slot is het ook belangrijk dat deze voorzienin-
gen een aantrekkelijke uitstraling hebben, ze mogen zeker niet 
de indruk van een gesloten ruimte wekken. Het betrekken van 
een degelijk ontwerper is daarom een noodzaak.

De maatregelen die naar aanleiding van de coronapandemie werden 
uitgevaardigd, toonden het adaptatievermogen van publieke ruim-
ten aan. In het licht van mogelijke volgende pandemiegolven is het 
van essentieel belang om de transformatie van de publieke ruimte 
te bespoedigen en zo haar democratisch gehalte als inclusieve 
en gedeelde ruimte voor diverse activiteiten veilig te stellen.  

DRIE LESSEN
De coronacrisis leverde ons een paar leer-
rijke lessen op wanneer het aankomt op 
het garanderen van een maximale kwali-
teit voor deze voorzieningen. Een eerste 
vuistregel voor het heroveren van de pu-
blieke post-COVID-ruimte is een flexibe-
lere leefomgeving - om een uitgebreide 
waaier aan gebruiksvormen mogelijk te 
maken. Het gaat hier om multifuncti-
onele voorzieningen die voor de nodige 
flexibiliteit en gebruiksgemak zorgen 
en vlot kunnen aangepast worden aan 
de activiteiten die er plaatsvinden. Het 
sleutelwoord voor deze voorzieningen 
is 'wendbaarheid'. Vervolgens komt het 
erop aan voorzieningen te creëren die 
zodanig kunnen aangepast worden dat 
het publieke karakter ervan behouden 
blijft terwijl ze toch voor uitzonderlijke 
activiteiten kunnen ingezet worden. 
Daarvoor is een makkelijk demonteer-
bare structuur nodig, zoals steunpalen 
of dwarsbalken. Deze lichte constructies 

6 Het Theaterplein 
in Antwerpen, door 
Studio Secchi-
Vigano 

6

"EEN EERSTE VUISTREGEL VOOR HET 
HEROVEREN VAN DE PUBLIEKE POST-
CORONARUIMTE IS EEN FLEXIBELERE 

LEEFOMGEVING, OM EEN UITGEBREIDE WAAIER 
AAN GEBRUIKSVORMEN MOGELIJK TE MAKEN."
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KUNSTPROJECT 'ROPE'

ZOEKEN NAAR EEN WISSELWERKING 
TUSSEN PLEK EN PUBLIEK

Rope kan zich ontrollen op pleinen, straten en andere publieke 
ruimten maar ook in semi-openbare plekken zoals een zieken-
huis en in private ruimten bij mensen thuis of in een bedrijf. 
“Rope is een buitenproportioneel groot touw”, vertelt de kun-
stenaar. “Omdat het zo groot is, heeft het zijn functie als touw 
verloren. Het is niet iets dat je nog een touw kan noemen. En ik 
reis rond met dat object, naar heel veel verschillende plaatsen, 
om het opnieuw een rol van betekenis te geven. Rope heeft op 
zich geen autonome waarde, het is iets wat als object op zichzelf 
daar ligt en geen betekenis uitdraagt. Het krijgt betekenis door-
dat mensen er betekenis aan geven, door er iets over te vertellen, 
er een opmerking te geven, er iets mee te doen. Uit die wisselwer-
king komt het object tot leven en krijgt het een betekenis. Daar-

Beeldend kunstenaar en scenograaf Ief Spincemaille werkt graag buiten de traditionele plaatsen die je doorgaans met beeldende 
kunst associeert, zoals musea en galerieën. Met het project Rope zoekt hij specifiek die andere context op. Een touw van 60 meter 
lang, 30 centimeter doorsnee en 196 kilogram zwaar speelt daarbij de hoofdrol. De uitdaging is dubbel: de omstandigheden creë-
ren om het kunstwerk tot zijn recht te laten komen buiten de gangbare tentoonstellingsruimte én tegelijk het kunstwerk bekend 
maken bij een breed publiek. Rope gaat over het samenbrengen van mensen, ter plaatse en ver weg. 

voor is een connectie met een bepaalde 
plaats, een groep of individuele mensen 
uiterst belangrijk.” 

Wanneer Ief Spincemaille met Rope in 
een kleine buurt of een straat toekomt, 
verstoort hij de bestaande orde. Rope ligt 
soms tegen deuren, verspert toegangen, 
auto’s en fietsers kunnen niet door. “Je 
verstoort de fysieke orde van een plaats, 
maar ook de betekenis van die plek. 
Het is eigenlijk vanuit de interactie van 
die mensen met het object dat er zowel 

Jan Vilain, 

tekstbewerking 

gebaseerd op 

transcriptie 

online kennis-

delingsmoment 

‘Kunst in opdracht’
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1. Rope brengt 
mensen in 
beweging. 

DOSSIER
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"Uit de 
verbeelding die 

Rope op een 
plek genereert 

ontstaat het 
kunstwerk"

2. Kunstenaar Ief 
Spincemaille met 
een kleine Rope van 
zes meter.

2
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Rope ter plaatse te zijn, ontstaat er een 
spanningsboog en wordt de kunstenaar 
observator.  “Soms gebeurt er een hele 
dag niets, en hangen er gewoon mensen 
op en rond Rope, maar vaak kan dat al 
genoeg zijn. Soms doen we iets meer 
spectaculaire interventies, waar we echt 
een vorm proberen te maken met het 
object, gelinkt aan de context waar we 
zijn. Vaak ontstaan er ook uitnodigingen 
op het moment zelf om ergens naartoe te 
gaan of met Rope ergens binnen te mo-
gen”, vertelt Spincemaille. Na afloop van 
elke dag schrijft de kunstenaar namens 
Rope een dagboek waarin het object zelf 
iets vertelt over de plaats en context 
waar het geweest is. Dat journaal wordt 
via mail verstuurd naar een heel aantal 
contacten en wordt ook digitaal gepost. 
“Dat is eigenlijk een manier om hetgeen 
dat heel lokaal en kleinschalig gebeurt 
toch te kunnen delen met een groter 
publiek. Op die manier bereikt Rope een 

voor Rope als voor de plaats een nieuwe identiteit of betekenis 
kan ontstaan. Om het project zinvol te maken, is het voor mij 
belangrijk dat ik ermee naar contexten reis die niet mijn ver-
trouwde habitat zijn.”

Met de mensen die interesse tonen en aandacht geven aan wat 
Spincemaille met zijn touw komt doen, gaat hij in gesprek. Door 
de aandacht voor het project of de situatie, vertellen ze iets van-
uit hun perspectief op wat daar gebeurt. “Het is dat perspectief 
dat we proberen vast te grijpen: de verbeelding die dat object op 
dat moment genereert op die plek. En daar ontstaat eigenlijk het 
creatieve werk of het kunstwerk. Door mij omgekeerd in te le-
ven in de plaatsen van mensen waar we te gast zijn, ontstaat een 
soort van poging om vanuit elkaars blik naar elkaar te kijken. 
Dat is voor mij het essentiële artistieke werk: het wisselen van 
die blikken en proberen naar elkaars situatie te kijken vanuit 
elkaars standpunt. Op dat moment krijgt zowel de plaats als het 
object een nieuwe betekenis, een nieuwe verbeelding.” 

EEN REIS MET ROPE
Vooraleer Rope ergens een plaats krijgt, gaat Ief Spincemaille op 
zoek naar plekken die geschikt zijn voor het project. Hij bepaalt 
de locatie, maar niet wat er zal gebeuren. Door enkele dagen met 

"OMDAT HET ZO GROOT 
IS, HEEFT HET ZIJN 

FUNCTIE ALS TOUW 
VERLOREN"

DOSSIER
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breder publiek dan de mensen in de buurt of de context waarin 
je aan het werken bent. Nadien worden de journaals gebundeld 
in een krantje dat ter plaatse wordt verdeeld via cafés en buurt-
winkels rond de plek waar we met Rope gespeeld hebben.”
Omdat Rope zich steeds in een andere context afspeelt, is de 
verslaggeving in woord en beeld voor de kunstenaar essentieel. 
“De grote instellingen in ons land zijn nog altijd geënt op het 
tonen van objecten in een witte ruimte. Ik vind het een uitda-
ging om een context te creëren om dit soort werk toch ook bij 
een publiek te krijgen. Met de huidige digitale middelen moet 
dat kunnen. Als maker ben ik zelf veel meer bezig met hoe ik 
een kunstwerk kan laten ontstaan op het kruisvlak tussen mijn 
domein en de ruimte van die niet-kunst. De tweede uitdaging 
is om wat er in die ruimte gebeurt, terug te brengen naar een 
kunstpubliek of naar een breder publiek.”

KLEINE ROPE
Naast de lange Rope van zestig meter biedt Ief Spincemaille de 
mogelijkheid om ter plaatse korte Ropes van zes of twaalf me-
ter te weven. “De kleine Ropes zijn een miniatuurversie van het 
grote kunstwerk. We onderzoeken manieren waarbij gebruikers 
van die kortere Ropes zelf op een online platform zouden kunnen 
schrijven vanuit het perspectief van Rope.  Rope oordeelt niet, 
beschrijft en praat vanuit een soort verwondering over de dingen 
alsof het alles voor de eerste keer ziet. Dat is een heel dankbare 
stem om iets te vertellen of om iets ter sprake te brengen. Door 
na het kunstproject met de lange Rope een kortere Rope binnen 
te brengen in die gemeenschap, hopen we dat het verhaal wordt 
voortgezet. Tegelijkertijd blijft die kleine Rope van zes of twaalf 
meter ambassadeur van de verhalen die gemaakt zijn tijdens de 
interventies die wij hebben gedaan met de lange Rope.”

3 4
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3. Rope in Oostende. 

4. Rope trekt mensen 
aan. 

5. Ief Spincemaille 
brengt Rope in 
omgevingen 
die niet zijn 
vertrouwde habitat 
zijn en ook geen 
klassieke plek 
voor kunst-
tentoonstelling, 
zoals deze moskee.

Rope streek intussen neer in heel wat 
Europese steden zoals Firenze, Marseille 
en Berlijn. In eigen land was Rope onder 
meer te gast in Antwerpen, Brugge, Kor-
trijk, Leuven, Oostende en op Pukkelpop.  

➜ Meer info 
www.iefspincemaille.com/rope  

www.rope.blue

"ROPE OORDEELT NIET, 
BESCHRIJFT EN PRAAT 

VANUIT EEN SOORT 
VERWONDERING OVER DE 
DINGEN ALSOF HET ALLES 

VOOR DE EERSTE KEER 
ZIET"
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TE LAND, TE WATER, IN DE 
LUCHT - EEN BELEVING                      
De openbare ruimte biedt vandaag vaak enkel een antwoord op functionele ontwikkelingsbehoeften. Ze 

kan nochtans ook een beslissende rol spelen in de realisatie van stedelijke duurzaamheid. De zorg voor de 

landschappelijke bouwstenen die haar vorm en karakter geven — bodem, lucht, hemel, water — bieden 

ons de kans om tot zintuiglijke herontdekkingen te komen. Via observatie en inventarisatie krijgen we een 

vernieuwd inzicht in alle levensvormen die meespelen in projecten die ons 'op het lijf geschreven' blijken.

De openbare ruimte - of open ruimte - 
werd oorspronkelijk opgevat als een 
norm, een minimumhoeveelheid ruimte 
die per inwoner moet voorzien worden 
(1970). Later was ze achtereenvolgend 
een systeem (Barcelona en Lyon 1980-
99) en nog later evolueerde ze tot een 
verzameling van interagerende plaatsen. 
Het is vanaf dan dat het begrip 'duur-
zaamheid' enerzijds en de invloed van 
burgeracties anderzijds hun intrede de-
den. Vandaag staat het potentieel van de 
openbare ruimte als leefruimte opnieuw 
ter discussie.

Rita Occhiuto, 

Professor-doctor 

architectuur en land-

schapsontwerp, Fa-

culté d'Architecture 

de l'Université de 

Liège – Uliège, 

Laboratoire LabVTP 

"Ville-Territoire-

Paysage"

Het leven an sich - alle levensvormen - verwijzen naar land-
schappelijke elementen en leiden ons tot het observeren en fy-
sieke ervaren van omgevingsomstandigheden. Daarbij gaan we 
verder dan de functionele aspecten, want deze reduceren ze tot 
louter technische aangelegenheden. 

Openbare ruimten zijn veelzijdig en neutraal, hoewel ze vaak 
worden voorgesteld als uitgestrekte en onbestemde minerale of 
grasachtige oppervlakken. Het leven vraagt om variaties en ver-
schuivende, gevoelige relaties die in de ruimte ontstaan. En het 
menselijk engagement hangt af van de mate waarin materialen 
— en de ruimtelijke configuraties waaruit ze zijn opgebouwd — 
in staat zijn actieve waarneming te stimuleren. 
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Deze plaatsen nodigen uit tot volledige betrokkenheid, met li-
chaam en geest, om er doorheen te lopen, ze aan te voelen als in-
terieurs die men zich moet toe-eigenen door er doorheen te stap-
pen, ze aan te raken en ze zintuiglijk te ervaren, om bestaande 
configuraties en materialen te betasten en te testen. Deze ver-
kenning sluit zo weer aan bij een vergeten natuurlijk vermogen: 
dat van het kind dat op zoek is naar ervaringen om de ruimte tot 
aan haar uiterste grenzen te begrijpen en te doorgronden. Deze 
manier van experimenteren maakt het mogelijk de mutaties en 
wijzigingen (D. Delbaere) te begrijpen die het gevolg zijn van 
tijdsverloop en veelvuldige overschrijvingen. 

RUIMTEN ALS LANDSCHAP
Als al wat leeft een kwestie is van variatie en de dynamiek van 
landschappelijke elementen, hebben leefruimten niet langer 
zones of functies nodig. Ze komen dan tot uitdrukking in adap-
tieve geografieën, in onbegrensde en hybride contexten. 
De ervaring van al wat leeft is intens en spontaan als ruimten 
worden uitgedacht als landschappen die tot het lichaam spreken, 
een zintuiglijke prikkeling die voelbaar wordt in projecten als:
• de fonteinen van het Freeway Park (Seattle, L.Halprin), on-

tworpen als een geheel van water-, beton- en lichtpartijen die 
uitnodigen tot fysieke actie.

• de trajecten van de installaties van R.Serra, die bewandeld en 
ervaren kunnen worden.

• de Spaanse Trappen in Rome, gemaakt voor een zintuiglijke 
wandeling.

Ook Luik heeft karaktervolle plekken, rijk aan variatie. Maar het 
aanwezige leven is er nauwelijks zichtbaar, het verdwijnt bijna 

1 Ruimten die refereren 
aan de rotsachtige 
landschappen van de 
Sierra Nevada - een 
herinterpretatie in het 
midden van de stad 
- in een architectuur 
met steile wanden en 
betonplatformen.

2 Detail van de effecten 
op de omgeving 
wanneer de textuur 
van het beton in 
dialoog gaat met 
de verschillende 
stroomsnelheden 
van het water en het 
wisselende licht.

3 Naar boven gaan, 
kijken, fotograferen. 
Iedereen beleeft een 
unieke ervaring op 
de trappen van deze 
ontmoetingsplaats

4 Belevingsparcours 
ontworpen door de 
kunstenaar Richard 
Serra in 1970-1972.

5 Deze expressieve 
rotsen hebben plaats 
moeten maken voor 
een gewone speeltuin

onder de wildgroei van caféterrassen en 
bloemperken die alle zin kwijtraken in 
een hyperfunctionele omgeving. Het le-
ven toont zich wél in het parkensysteem 
van Boverie-Avroy-Botanique. De vijvers, 
de oevers en de topografische en plant-
aardige structuren van het negentiende-
eeuwse landschap stellen de bewoners 
in staat om het aanwezige en zichzelf 
steeds heruitvindende leven ten volle te 
ervaren. Met het wisselen van de seizoe-
nen verweeft de vegetatie er zich met 
de veranderingen in licht en lucht. Het 
water nodigt uit tot zwemmen en medi-
tatie, terwijl de bomenrijen en -kruinen 
schaduw, beschutting en koelte bieden 
aan mensen en dieren. Fladderende vo-
gels creëren een actieveld dat de blik 
naar boven zuigt en het levende laat bin-
nenbreken, zelfs in verstarde ruimten.
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In Luik is deze wijzigende dynamiek al zichtbaar in het gebruik 
van de pilarenruimte van het Museum voor Hedendaagse Kunst 
enerzijds en op de Place St. Lambert anderzijds. De eerste is een 
ruimte die opnieuw door dansers en andere groepen jongeren 
wordt gebruikt. Het tweede is een platform dat werd heringe-
richt voor skateboarden en andere spelen. Het plein, dat er van-
daag een beetje vervallen bijligt, leent zich beter dan vroeger 
tot lichamelijke experimenten en het onverwachte. De leegte 
roept echo’s op van een onbestaande kathedraal en blijft een on-
voltooid werk dat alleen door lichamelijke praktijken tot leven 
kan worden gebracht. De koerswijziging van dit project maakt 
ruimte vrij voor andere levensvormen.

Zintuiglijke armoede ontstaat door de normalisering van ruim-
ten, zoals bij de vervanging van een oude rotstuin door een stan-
daard kinderspeelplein in de Luikse Jardin Botanique. Als het 
leven wordt gestimuleerd door de individuele verkenning van 
ruimtelijke kwaliteiten, wat moeten we dan met dit soort ingre-
pen? De creatieve toe-eigening van de ruimte komt voort uit het 
leren observeren. Het vermogen om leefruimten juist te vatten, 
hangt af van de kwaliteit van ervaringen die men in de kinder-
tijd heeft beleefd. En de landschappen liggen er. Ze wachten op 
ons om erkend en gerespecteerd te worden.  

EXPERIMENTEERRUIMTEN
Deze tekenen van leven werken aan-
dachtig waarnemen in de hand door 
verwachtingen op hun kop te zetten. De 
openbare ruimte kan zich losmaken van 
vaste programma's en uitnodigen tot inter- 
actie met de grond, de lucht en de hemel 
— bronnen van verwondering waarmee 
we opnieuw contact kunnen leggen. 
Straten en pleinen kunnen weer een smelt- 
kroes van ervaringen worden, die de ver-
beelding prikkelen en de deur openen 
naar andere stedelijke verlokkingen. In de 
ruimte zijn variaties in bodem, niveau, 
vegetatie of watervormen mogelijk - die 
vaak lak hebben aan veiligheidsvoor-
schriften en reglementen. Dit zijn geen 
modellen die moeten gekopieerd worden, 
maar experimentele zones waar bouw- 
heren, administraties en gebruikers wor- 
den uitgenodigd om actie te ondernemen, 
materialen in vraag te stellen en muta-
ties in hun ontwikkeling te begeleiden.

6 Mei 2005. Master 
Architectuur (ISA 
Lambert Lombard.
Lg), geleid door 
Rita Occhiuto 
(architecte) en 
Pietro Varrasso 
(regisseur/acteur).

"Het menselijk 
engagement 
hangt af van de 
mate waarin 
materialen — en 
de ruimtelijke 
configuraties 
waaruit zij zijn 
opgebouwd 
— in staat zijn 
om actieve 
waarneming te 
stimuleren."
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EEN CONTAINER ZORGT VOOR 
SFEER OP EEN GRIJS DORPSPLEIN

LEEFBARE KERNEN
Hoe breng je leven in je dorpskern? Het is voor heel wat lokale 
besturen een uitdaging. Zeker in tijden van klimaatplannen en 
CO2-reductiemaatregelen moeten keuzes worden gemaakt in het 
kader van kernontwikkeling. Voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen 
(Dender en Vlaamse Ardennen) is de uitdaging immens, door de 
densiteit van het grote aantal historische dorpskernen en de gro-
te concentraties van religieus erfgoed in de deelgemeenten. Nog 
zo’n uitdaging voor de toekomst.

Jammer genoeg zijn die dorpskernen vandaag verharde, onderbe-
nutte pleinen die gebruikt worden voor maar één doel: parking. 
Het is niet meer het centrale plein van het dorp waar inwoners el-
kaar ontmoeten, waar mensen zich konden onstpannen of spor-
ten in een groene omgeving.

Samen met de lokale besturen wil de intercommunale voor 
streekontwikkeling SOLVA werken aan die vitale steden en leef-
bare dorpen, die de juiste voorzieningen bieden aan hun inwo-
ners én die makkelijk en klimaatgezond bereikbaar zijn voor 
mensen en goederen. Want sterke kernen vormen de economi-
sche motoren van de regio. Het zijn fijne plekken om te wonen 
en te vertoeven en ze zijn de beste omgeving om als kind in op te 
groeien of je oude dag door te brengen. Leefbare kernen zijn es-
sentieel voor een duurzame, veerkrachtige en welvarende regio.

Het recept dat SOLVA wilde gebruiken om een dorpskern te revi-
taliseren, heeft de vorm van een container en kreeg de naam "De 
Bouwdoos". De inspiratie kwam uit de handleiding ‘Plein vol gezond- 
heid’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de tijdelijke inrich- 
ting van het gemeenteplein van Asse tijdens de Hopduvelfeesten.

HET JUISTE MEDICIJN VOOR EEN LEVENDIG 
DORPSPLEIN
De Bouwdoos is een goed gevulde container vol fysiek materiaal 
zoals zit-, speel- en bouwelementen. De groenelementen worden 
elders opgeslagen, zoals heesters, bomen en planten of per plein 
aangekocht, zoals de grasmatten. Vijf dorpspleinen veranderen 
dankzij de container elk een maand lang in een groene en brui-
sende ontmoetingsplek. Sterke partners zetten hun expertise in 
om de pleinen te realiseren. Zo zorgde het Regionaal Landschap 

De gevulde container van De Bouwdoos steekt vijf dorspleinen in de Vlaamse Ardennen tijdelijk in een nieuw 

kleedje. Dit project maakt van een verhard en onderbenut plein opnieuw het kloppende hart van de buurt. 

Het brengt samen met een enthousiaste groep inwoners het groene karakter van de Vlaamse Ardennen tot 

leven binnenin de dorpskern. Het resultaat: een gezonde plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

Vlaamse Ardennen (RLVA) voor de juiste 
container en vulde deze met bruikbare 
materialen. Avansa Vlaamse Ardennen-
Dender en Logo Gezondplus nemen het 
participatietraject met inwoners voor 
hun rekening. Het RLVA maakt ook de 
plannen voor de tijdelijke herinrichting 
en realiseert de aanleg met de technische 
diensten van de lokale besturen en een 
groep van inwoners. SOLVA coördineert 
het project, volgt de burgerbudgetten op 
en werkt het communicatietraject uit.

Het hele project wordt gesubsidieerd 
via het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, De Vlaamse 
Landmaatschappij en Provincie Oost-
Vlaanderen (Leader plattelandsproject). 
Aangezien het een leaderproject is, ko-
men alleen de besturen uit de Vlaamse 
Ardennen in aanmerking.

Met de tijdelijke herinrichting wil het 
project onderbenutte pleinen opnieuw 
het kloppende hart van de buurt maken 
en zowel de inwoners als het lokale be-
stuur inspireren tot een meer duurzame 
inrichting en ontharding van hun plein.

Ilse Claes, SOLVA 

1 strategische 
doelstelling 
Leefbare kernen 
van SOLVA met 
overzicht van de 
historische kernen 
in Vlaanderen, 
databank VUB
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2PARTICIPATIE  
MET INWONERS
Via een intensief participatietraject bouwen actieve inwoners 
mee aan hun plein en vullen een kalender vol leuke, gezonde 
en boeiende activiteiten voor jong en oud. Een inspiratie-avond 
voor alle inwoners geeft het startschot voor elk project. Dan 
worden alle ideeën voor het plein verzameld. Scholen gaan bij-
voorbeeld aan de slag met hun leerlingen om hun droomplein te 
ontwerpen. Uiteindelijk worden – via stemming – de populair-
ste ideeën uitgewerkt. 
Op de inspiratie-avond wordt ook het bouwteam samengesteld, 
een groepje van een tiental geëngageerde inwoners dat het pro-
ject samen met de organisatoren trekt. Met de materialen in de 
container transformeren ze de ideeën van de inwoners tot hun 
eigen droomplein. En per plein voegen ze unieke stukken toe die 
nadien doorreizen naar de andere pleinen.

Gaandeweg stelt de werkgroep een goed gevulde activiteitenka-
lender op, met een start- en slotfeest op elk plein. Ook de stad 
of gemeente mogen er activiteiten organiseren, maar het zijn 
vooral de inwoners die met hun lokale verenigingen in gesprek 
gaan om activiteiten in te plannen. Een greep uit de vele activi-
teiten: start-to-run, pizza-avond, muziekoptredens, yoga, fitness, 
schaakwedstrijd, rommelmarkt, picknick, buurtvuur, work-
shops, dansshow, bib-on-tour, bootcamp, korte ketenmarkt, the-
ater voor kinderen, openluchtcinema, trailrun, openluchtmis, 
fietswijding en een sessie samenzang.

Het traject omvat vijf participatiemomenten waaronder de inspi-
ratieavond, co-creatie- en ontwerpsessies. Bij de inrichting van 
het plein en de organisatie van activiteiten houdt men de blik op 
de toekomst, in de richting van een duurzame invulling van het 
specifieke plein. Een evaluatie na het bezoek van De Bouwdoos is 
daarom ook een belangrijke stap in het traject.

MATERIALEN  
ALS BOUWELEMENTEN
In De Bouwdoos zitten grote materialen, 
zoals een zitbank, sjorbalken, haspels, 
palletboorden, multifunctionele boor-
den, grote kisten, planken, weidepalen 
en materiaal voor het bouwen van een 
geodome. Ook kleine materialen zijn 
beschikbaar: kleine kisten, een hang-
mat, klaptafels en klapstoelen, schra-
gen, een glijbaan, boomstammetjes en 
vikingstoelen als zitmeubilair. Op basis 
van de ideeën wordt met dit modulair 
materiaal telkens een andere inrichting 
ingetekend. Inwoners kiezen daarna om 
het plein verder in te richten met verlich-
tingskabels, een vuurschaal, vlaggenlijn, 
worteldoek, groene lopers, herbruikbaar 
sjortouw, materiaal voor een blotevoeten-
pad, sport-en spelmateriaal, bewustwor-
dingsmateriaal en decoratiemateriaal.

Samen met de inwoners wordt het plein 
op één zaterdag opgebouwd. In de week 
vooraf zorgt de technische dienst van 
de stad of gemeente ervoor dat het plein 
inrichtingsklaar is:  ze modeleren zowel 
de teelaarde, zand en schors, plaatsen de 
grasmatten en zorgen voor elektriciteit, 
water, vlaggenlijnen en sfeerverlichting.

EÉN BOUWDOOS, VIJF BRUI-
SENDE PLEINEN
In de zomer van 2021 werden de plei-
nen van Ruien (Kluisbergen) en Vlierzele 
(Sint-Lievens-Houtem) omgebouwd. In de 
zomer van 2022 werden het plein van 
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3 Ontwerp 
Onkerzeleplein, 
Geraardsbergen, juli 
2022

2 Plan Plein 
Penitentenlaan te 
Velzeke, Zottegem, 
augustus 2022
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Onkerzele (Geraardsber-
gen) en Velzeke (Zottegem) 
tijdelijk heringericht. Voor 
de zomer van 2023 wordt 
nog een laatste plein ge-
zocht.

Je kan het fantastische 
resultaat herbeleven op 
de Facebookpagina’s van 
de gemeenten. Via de QR-
code kom je terecht op 
het filmpje van De Bouw-
doos in Ruien. Snuif er De 
Bouwdoos-sfeer op.   

De Bouwdoos is een project van: 

Dit project wordt gesubsidieerd via:

➜ Meer info 
www.so-lva.be/nieuws/de-bouwdoos
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4 voor en na De 
Bouwdoos in 
Ruien en Vlierzele

5  De Bouwdoos in 
Vlierzele.

Bij de 
inrichting van 

het plein en de 
organisatie van 

activiteiten 
houdt men 

de blik op de 
toekomst
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HOE KAN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK BIJDRAGEN  
AAN EEN BETERE LEEFOMGEVING?

DE ONDERGROND ALS PUBLIEKE 
LEEFRUIMTE
Dit artikel licht resultaten toe uit een beleidsverkenning (departement Omgeving) en een lopend 

onderzoek (Universiteit Antwerpen) over duurzaam ondergronds ruimtegebruik. Meer specifiek gaan we in 

op de relatie tussen de ondergrond als leefruimte voor de mens en de manieren waarop dit zorgt voor een 

verhoging van de leefomgevingskwaliteit. Daarbij komen topics zoals de meerwaarde van ondergronds 

ruimtegebruik, inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor ondergronds ontwerp aan bod. 

De grond onder onze voeten is een terra incognita voor de 
meesten onder ons. Toch biedt de stedelijke ondergrond als leef-
ruimte voor de mens een vaak vergeten en onderschatte oppor-
tuniteit. Ondergronds ruimtegebruik gaat over het creëren van 
ruimte in de ondiepe ondergrond voor de mens, om zich in te 
bewegen en zo bij te dragen aan het verhogen van onze leefom-
gevingskwaliteit. 
De Vlaamse overheid zette met de strategische visie Beleidsplan 
Vlaanderen de ambitie uit om tegen 2040 geen extra open ruim-
te meer in te nemen, wat betekent dat er efficiënter zal moeten 
worden omgesprongen met de reeds ingenomen ruimte. De on-
dergrond zal bij deze opgave een belangrijke dimensie blijken. 

WAT LIGT ER ONDER ONZE VOETEN?
De Vlaamse ondergrond fungeert voornamelijk als een techni-
sche black box waar kabels, nutsleidingen, rioleringen, warmte-
pompen, tunnels, parkings of opslag vrij spel krijgen. Nochtans 
zien we wereldwijd voorbeelden waar de ondergrond een breder 
en gepland gebruik wordt toegekend en publieke functies zoals 
congreszalen, sauna’s, musea ook een plek vinden. 
De ondergrondse ruimte wordt gekenmerkt door een wirwar 
aan constructies, conflicterende functies en concurrentie, ver-
oorzaakt door een historische first come, first served – prak-
tijk. Pas als alle mogelijkheden tot uitbreiding bovengronds 
zijn uitgeput, wordt de ondergrond ingeschakeld als last resort. 
Maar net als de bovengrond is de ondergrond onderhevig aan 
een breed scala aan ruimteclaims. In Vlaanderen zijn ontwik-
kelingen in de ondergrond zo zeer ad hoc tot stand gekomen, 
met een wanordelijke spreiding van gefragmenteerde infra-
structuren als gevolg. Incidenten, zoals het beschadigen van 
een ondergrondse water- of gasleiding of het onverwacht stoten 
op ondergronds erfgoed, komen frequent voor en wijzen op het 
acute en systematische gebrek aan kennis over bestaande on-
dergrondse constructies. Daarnaast werd de laatste jaren pijn-

Shana Debrock, 

Departement 

Omgeving, 

Universiteit 

Antwerpen 

lijk duidelijk dat er vaak geen rekening 
wordt gehouden met eigenschappen van 
de ondergrond, zoals geologie, grondwa-
terstanden of regenwaterinfiltratie. 

PUBLIEKE MEERWAARDE 
Ondergronds ruimtegebruik kan bijdra-
gen aan het creëren van kwalitatieve pu-
blieke ruimtes, zowel ondergronds én bo-
vengronds. Ten eerste biedt ondergronds 
ruimtegebruik een reële kans om bij te 
dragen aan het verhogen van het ruimte-
lijk rendement, als waardevol alternatief 
voor hoogbouw. Les Halles (Parijs) staat 
zo in voor een indrukwekkende verzon-
ken open plaza die aansluit op het onder-
grondse metro-netwerk en ruimte voor-
ziet voor verschillende verdiepingen aan 
winkels. Ten tweede draagt ondergronds 
ruimtegebruik vaak bij aan het verhogen 
van de leefomgevingskwaliteit, boven-
gronds en ondergrond. In Madrid werd 
een drukke verkeersas dwars door het 
stadscentrum, ondergronds geplaatst, 
waardoor bovenop een nieuw stedelijk 
park van één miljoen vierkante meter 
groen ontwikkeld werd. Met het project 
Low Line (New York City) werd een on-
benutte metrotunnel herbruikt als ’s we-
relds eerste ondergronds park. Als derde 
draagt ondergronds ruimtegebruik bij 
aan het omspringen met maatschappe-
lijke uitdagingen. Een bufferbassin in 
een ondergrondse parkeergarage in het 

"Ook 
Vlaanderen 
zet in op beleid 
met meer 
‘diepgang’"
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Museumpark (Rotterdam) vergrootte de stedelijke waterberging, 
waardoor het park bovengronds intact kon blijven. Een vierde 
meerwaarde vinden we bij  stadsvernieuwingsprojecten en lo-
kale identiteit. Mi5 en PKMN-architecten transformeerden het 
Domingo Gascon-plein (Teruel) tot een nieuw publiek landschap 
van drie verdiepingen, inclusief een jeugd- en recreatiecentrum. 
Het ontwerp speelt met de metafoor van een verzonken dinosau-
rus, aangezien het gebied bekend staat voor zijn rijke archeolo-
gische vondsten. Tenslotte kan ondergronds ruimtegebruik ook 
werken als een economische katalysator. De Grote Marktstraat 
in Den Haag kreeg een nieuw ontwerp, waarbij de gevaarlijke 
tramverbinding een plaats kreeg in een ondergrondse tramtun-
nel. Zo stimuleert de ondergrondse ontwikkeling tegelijkertijd 
de lokale economie, verhoogt het de vastgoedwaarde en verbe-
tert de ruimtelijke kwaliteit ook op het maaiveldniveau.

ONTWERPUITDAGINGEN GESPOT 
Publieke ruimte hangt niet meer enkel vast aan het maaiveld. 
Net zoals we meer en meer publieke ruimtes op hoogtes zien 
ontstaan - denk maar aan the High Line (New York) of de Rooftop 
Walk  (Rotterdam) - biedt ook de ondergrond mogelijkheden om 
kwalitatieve publieke ruimte te creëren. Meer nog: als we de 
ondergrondse ruimte echt willen integreren in de stedelijke dy-
namiek en de meerwaarde valoriseren is het voorzien van kwa-
litatieve ondergrondse publieke ruimte een basisvoorwaarde. 
Maar dit betekent dat er een uitdagende opgave open ligt: het 
ontwerpen van duurzame publieke ondergrondse ruimtes. En 
daarbij spotten we een aantal ontwerpuitdagingen. Ten eer-
ste is het centraal zetten van de mens cruciaal. Dit lijkt voor 
de hand liggend, maar bij ondergrondse leefruimtes wordt dit 

vaak vergeten en iedereen kent zo wel 
een desolate duistere onderdoorgang. 
De mens centraal zetten kan door uitge-
strekte ruimtes te voorzien die openheid 
creëren, het maaiveld te manipuleren en 
verschillende atmosferen te scheppen 
die toegespitst zijn op de eigenheid van 
de ruimte. Ook spelen met natuurlijk en 
artificieel licht en het integreren van 
groenelementen zijn hier van belang. 
Een tweede uitdaging gaat over voorzien 
van voldoende connectiviteit. Niet enkel 
tussen de ondergrondse ontwikkeling 
en de bovengrond, maar ook tussen on-
dergrondse ontwikkelingen onderling. 
De publieke ruimte is hierbij het verbin-

"Publieke 
ruimte hangt 
niet meer 
vast aan het 
maaiveld"
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1 Kernfiguur 
ondergronds 
ruimtegebruik: 
De potenties 
van ondergronds 
ruimtegebruik

2 Relatie tus-
sen duurzame 
steden, duurzame 
ondergrond en 
duurzaam onder-
gronds ruimtege-
bruik
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van de ondergrond. Met multidimensi-
onaliteit bedoelen we het toekomstbe-
stendig maken, het denken in volumes 
en de stap nemen naar 3D. Het project 
is idealiter zo toekomstbestendig mo-
gelijk, gezien de lange levensduur van 
ondergrondse constructies. Dit houdt in 
dat het ondergrondse project gunstigere 
ontwikkelingen in de nabijheid, zowel in 
tijd als plaats, niet mag verhinderen én 
zo multifunctioneel mogelijk opgevat 
moet worden. Ontwikkelingen in de on-
dergrond hangen niet vast aan het maai-
veld, aan een 2D-gedachtegoed. Het zijn 
volumes in de ondergrond, losgekoppeld 
van een loodrechte relatie met het maai-
veld. De inherente eigenschappen van de 
ondergrond vormen een nieuwe dimen-
sie waarmee rekening moet gehouden 
worden met mogelijke interrelaties en 
synergiën tussen verschillende diensten. 
Bij deze laatste uitdaging is de relatie tus- 
sen de ondergrond en duurzaamheid als  
omvattend concept relevant. Ondergronds 
ruimtegebruik kan bijdragen aan de cre-
atie van duurzame steden en aan het be-
halen van de Sustainable Development 
Goals, maar daarvoor is een holistische blik 
op de ondergrond noodzakelijk. De onder- 
grond op zich kan gezien worden als een  
multifunctionele natuurlijke hulpbron die  

3 Teruelzilla: De 
metafoor van een 
begraven Godzilla 
draagt bij aan de 
lokale identiteit 

4 Les Halles: Een 
ondergrondse ont-
moetingsruimte 
sluit aan op het 
ondergrondse 
metronetwerk
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dende element bij uitstek. Boeiend zijn de verschillende morfo-
logieën van de publieke ruimte, de mogelijke verbindingen met 
de private ruimtes en hoe de publieke connectiviteit verzekerd 
wordt doorheen verschillende letterlijke ver-diep-ingen en bij-
draagt aan netwerkvorming. De mate van connectiviteit hangt 
ook samen met de diepte en locatie van de ondergrondse functie. 
Hoe frequenter een ondergrondse ruimte wordt gebruikt, hoe 
minder diep deze geplaatst wordt. Daarnaast zijn kwalitatieve 
toegangspunten bepalend voor een succesvol project. Deze zoge-
naamde portals hebben een aanzienlijke invloed op de perceptie 
en dus ook het succes van het ondergronds project. Net daarom is 
het zorgvuldig inplannen van de locatie, schaal en esthetiek van 
toegangspunten van belang. Connectiviteit hangt ook samen met 
het creëren van een uitgebreid netwerk, stromen die boven- en 
ondergrond verweven en de stedelijke dynamiek aanwakkeren. 
Vaak worden daarom ondergrondse ontwikkelingen gekoppeld 
aan vervoersnetwerken, zoals de metro. 
Een derde uitdaging hangt samen met de multidimensionaliteit 

"De stedelijke 
ondergrond 
als leefruimte 
voor de mens 
biedt een vaak 
vergeten en 
onderschatte 
opportuniteit"
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5 Maquinnext: 
MVRDV speelt op 
duurzame wijze 
met licht, lucht en 
het maaiveld 

6 Lowline: De 
onverwachte 
meerwaarde van 
de ondergrond als 
park 

verschillende diensten levert zoals fysieke ruimte (als in ruimtege-
bruik), water, energie, geomaterialen, ecosystemen, basis voor bo-
vengronds leven … (Volcho, 2020). Als we duurzaam willen omgaan  
met de ondergrond als geheel aan diensten is het van belang om 
keuzes af te wegen en inzicht te krijgen in de interrelaties en syner- 
giën tussen de diensten die de ondergrond levert. Indien binnen 
we binnen dit kader kunnen werken aan ondergrondse projecten, 
die op zichzelf ook duurzaam zijn (denk aan zonne-energie, na-
tuurlijke ventilatie, gebruik maken van de watercyclus … ) kun- 
nen we mogelijks evolueren naar een duurzaam gebruik van de 
ondergrond dat bijdraagt aan de creatie van duurzame steden. 
MVRDV’s Maquinnext (Barcelona) geldt als state-of-the-art voor-
beeld. Het grootschalig project van 45.000 vierkante meter com-
bineert winkels, recreatie en woningen met als eyecatcher een 
hoogwaardig groen parkdak. De connectiviteit tussen het dakpark  
en de ondergrondse ruimtes wordt gegarandeerd door rechtstreekse  
zichten, vides en atria. De ondergrondse leefruimte wordt geken-
merkt door het indirect binnentrekken van licht, hoge toegankelijk- 
heid, trage verbindingen, opvangen en doorsijpelen van regenwater,  
thermische opslag van koelte en gebruik maken van de isolerende  
eigenschappen van de ondergrond. Het ontwerp glooit in de omgeving  
en maakt dat ondergrond en bovengrond als één worden aanvaard. 
 
NAAR EEN PLANNING VAN  
DE ONDIEPE ONDERGROND
Om de ondergrond in te schakelen als een volwaardig onderdeel  
van onze leefruimte is een evolutie nodig van de huidige project-ma-
tige ad hoc aanpak naar een holistische planning van de ondergrond.  
Wereldwijd wordt het nut van de ondergrond bij het creëren 
van duurzame steden steeds meer erkend en worden er beleids-
matig stappen genomen. Ook Vlaanderen zet in op beleid met 
meer ‘diepgang’. De beleidsverkenning vormde het startpunt en 
sindsdien merken we meer en meer initiatieven op, zoals lokale 
beleidsexperimenten, een ondergrondse ontwerpstudie, een ge-
biedsgericht afwegingskader en academisch onderzoek naar de 
noodzakelijkheden voor duurzaam ondergronds ruimtegebruik. 
Vlaanderen boven én onder.  

➜ Meer info 
omgeving.vlaanderen.be/nl/ruimtelijk-beleid-en-planning/

ruimtelijk-beleid/beleidsverkenningen

 https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/

onderzoeksgroep-stadsontwikkeling/
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1 Bergen.  
Al wandelend op 
ontdekking. 

Er bestaan ontelbaar veel definities van een publieke ruimte. Google de term maar even. Al die definities 

verschillen naargelang ze worden geformuleerd door een architect, een stedenbouwkundige, een 

mobiliteitsexpert, een ruimtelijk planner, een kind, een bejaarde, een man of vrouw.

Bekeken vanuit het standpunt van mobiliteit, zou een publieke 
ruimte kunnen omschreven worden als een plaats waar mensen 
zich verplaatsen van punt A naar punt B. Het doel is daarbij zo-
veel mogelijk mensen te laten circuleren binnen deze ruimte - te 
voet, met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. Als we deze 
visie tot het uiterste drijven, zou je kunnen stellen dat onze ver-
plaatsingstrajecten eigenlijk een soort metrotunnel zouden moe-
ten vormen. Maar dat zou afbreuk doen aan één van de mooiste 
kenmerken van onze verplaatsingen in de publieke ruimte, na-
melijk het genieten van de ruimte waarin we ons bewegen. Het 
zou ons beroven van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, 
even staande of zittend halt te houden, te spelen of te sporten. 
Gelukkig krijgen net deze aspecten steeds meer aandacht als we 
het hebben over de mobiliteit van voetgangers en fietsers. In dat 
opzicht evolueert 'mobiliteit' stilaan in de richting van nieuwe 
infrastructuren die beter inspelen op de verschillende functies 
van de publieke ruimte.

Boris Nasdrovisky, 

Manager Actieve 

Mobiliteit, Service 

public de Wallonie 

Neem nu bijvoorbeeld de schoolstraten, 
die zowel in stedelijke als plattelandsom-
gevingen opgang maken. Vandaag worden 
schoolomgevingen vaak belaagd door ou-
ders die zo dicht mogelijk bij de school-
poort een parkeerplaats zoeken. 

Voor kinderen brengt een schoolstraat 
heel wat voordelen met zich mee: 
• een verhoogde veiligheid 

voor de gebruikers
• de schoolomgeving wordt  

aantrekkelijker en gezelliger
• er is meer plaats voor belevingsruimte
• de mogelijkheid tot interactie  

met klasgenoten of ouders
• omdat de leerlingen zich op een actieve 

EEN NIEUW SOORT MOBILITEIT VOOR 
DE WAALSE PUBLIEKE RUIMTE
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3

2 Namen. Een 
ontmoetingsplek 
die uitnodigt tot 
flaneren  

3 Bergen. Zin om 
je neer te zetten, 
bij te praten, te 
kijken?  

modi te stimuleren, via testmaatregelen die het verkeer terug-
schroeven, plaats te maken voor fietsers en voetgangers en de 
gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid van de publieke 
ruimte te verhogen.

Twee jaar later zijn heel wat van deze projecten werkelijkheid 
geworden. Bij de niet verwezenlijkte projecten horen vooral tij-
delijke inrichtingen die hinderlijk waren voor het motorverkeer 
of die geen draagvlak vonden bij de bevolking . 

Een ander type inrichting waarbij infrastructuur ingezet wordt 
om het belevingsaspect van onze leefomgeving te versterken, 
zijn de verblijfs- en ontmoetingszones. Zoals het te lezen staat 
op de site van de Securothèque  is het concept van de ontmoe-
tingszone sterk gelinkt aan dat van de verblijfszone. Het woord 
'ontmoeting' onderlijnt daarbij het samengaan van verschillen-
de gebruikersgroepen, terwijl het ook connotaties oproept met 
sociale sfeer en samenhorigheid.

Volgens de site is de inrichting van een ontmoetingszone ge-
slaagd als:
• het lokale leven er de bovenhand neemt
• de omgeving 'voor zich spreekt' en wandelaars onbevreesd in 

manier verplaatsen, verhoogt ook de 
concentratie in de klas

• er is minder stress in de schoolomge-
ving

Voortbordurend op hetzelfde principe 
promoot het Waalse gewest schoolver-
plaatsingen bij kinderen met initiatieven 
als de 'pédibus' en de 'vélobus' en ludieke 
challenge-campagnes zoals 'Marche tes 5 
minutes' (Wandel je 5 minuten) of 'Emile 
serpent Mobile' (Emile, de mobiele slang). 
Ook speelstraten — die zich in Wallonië 
weliswaar nog in een pril stadium bevin-
den — maken kinderen vertrouwd met 
de publieke ruimte.

Na de eerste lockdown tijdens de corona-
crisis lanceerde het Waals gewest een 
open oproep voor projecten die gemeen-
ten moesten aanmoedigen tot tijdelijke 
interventies voor fietsers en voetgan-
gers. Het doel was om actieve vervoers-
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  1 In het rapport dat dienaangaande door het Waals gewest werd opgesteld, wordt dit laatste punt 
in verband gebracht met de moeilijkheid om in deze crisissituatie een degelijke informatie en 
samenspraak op poten te zetten.

  2 https://securotheque.wallonie.be/home.html, site van het Waals gewest die je helpt bij het kiezen 
van de juiste inrichting op de juiste plek
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"Vandaag 
worden school-
omgevingen 
vaak belaagd 
door een 
legertje ouders 
die zo dicht 
mogelijk bij de 
schoolpoort 
een 
parkeerplaats 
zoeken
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4 Bergen. Opnieuw 
kind worden.   

5 Charleroi. Zin om 
te verpozen of te 
spelen?  

het midden van de straat gaan lopen
• het sociale gebeuren gezien wordt als een troef voor de buurt

De lockdowns leidden tot een regelwijziging voor ontmoetings- 
en verblijfszones, om hun inrichting te vergemakkelijken. 
Daardoor verwierven onder andere oude, smalle stegen met 
deurdrempels die te smal zijn om als trottoir te fungeren, een 
nieuw statuut zonder de noodzaak van ingrijpende en kostelijke 
aanpassingen.

In de huidige mobiliteitsprojecten wordt de publieke ruimte 

niet langer exclusief gezien als een door-
gangsplek, maar ook als een leefgebied. 
Het aanleggen van een goede infrastruc-
tuur is uiteraard belangrijk, maar het 
is even belangrijk om middelen ter be-
schikking te stellen om die infrastuctuur 
tot leven te brengen, zodat bewoners en 
gebruikers ze zich kunnen toe-eigenen. 
Transversaal werken is daarbij van es-
sentieel belang. Als bewijs daarvan laten 
het actieplan voor een fietsbaar Wallonië 
en het toekomstige actieplan voor een 
bewandelbaar Wallonië zich lezen als 
volwaardige gidsen die alle aspecten van 
het dagelijks leven aansnijden: ruimte-
lijke ordening, omgeving, gezondheid en 
veel meer.  

➜ Meer info 
mobilite.wallonie.be  

www.wallonie.be

4

"Voor de 
kinderen 
brengt een 
schoolstraat 
heel wat 
voordelen met 
zich mee" 
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1 Er bestaat geen 
typisch voetgan-
gersprofiel. Traag 
of iets sneller, 
we zijn allemaal 
voetgangers.

DE BENENWAGEN EN 
ANDER TRANSPORT: EEN 
EVENWICHTIGE SAMEN-LEVING
Van alle gemeenschappen in Wallonië is die van de voetgangers de grootste, met zowat vier miljoen personen. 

Nochtans bekleedt die voetganger geen centrale plaats bij het inrichten van de publieke ruimte. Die ruimte 

zou dus moeten hertekend worden, met voetgangers als uitgangspunt en volgens het STOP-principe. Andere 

vervoersmodi mogen natuurlijk niet uitgesloten worden. Ze gaan best hand in hand met elkaar, elk met hun 

eigen plek in de publieke ruimte. 

Charlotte 

Angerand & Florian 

Vanhamme, 

landschaps-

architecten, 

dossierbeheerders 

mobiliteit bij Tous à 

Pied asbl

VOETGANGERS, WIE ZIJN DAT? 
Volgens het verkeersreglement is een voetganger een persoon die 
zich te voet verplaatst. Daarbij horen ook personen in een rolstoel 
of mensen die een fiets of kruiwagen voortduwen. Lopen is een 
verplaatsingscategorie op zich, met haar eigen kenmerken.
Er bestaat geen typisch voetgangersprofiel en ook de behoeften 
van al die voetgangers variëren enorm: slechtzienden, wande-
laars met een hond, kinderen — iedereen verplaatst zich op een 
andere manier.

Voetgangers verplaatsen zich relatief traag (tegen een snel-
heid van gemiddeld vijf kilometer per uur) en kunnen snel van 
richting veranderen: ze stoppen en vermijden obstakels op het 
laatste moment, of kiezen de kortste of aantrekkelijkste weg.
Gedragingen van voetgangers variëren ook volgens de reden 
van hun verplaatsing: ouders die hun kinderen aan de school-
poort afzetten verplaatsen zich anders dan een groep shoppers 
die langs vitrines in een stadscentrum flaneert.

EEN RELATIE IN EVENWICHT
Eerst en vooral worden voetgangers verondersteld om naast en met  
elkaar te bewegen. Dat lijkt een evidentie, maar om niet voor elkaars  

Of we ons nu alleen verplaatsen of in 
groep, over korte of lange afstanden, we 
zijn dagelijks allemaal voetgangers. In 
2017 vertegenwoordigden verplaatsin-
gen te voet toch maar drie procent van 
de afgelegde kilometers in Wallonië. Dat 
lage cijfer is te verklaren door het feit dat 
de benenwagen een vervoersmodus is die 
enkel voor korte afstanden wordt aange- 
sproken. De Waalse overheid gaf in 2017 te 
kennen dat ze het wandelen wilde promo- 
ten, met als doel om tegen 2030 het percen- 
tage te voet afgelegde kilometers te doen 
stijgen tot vijf procent (Visie FAST).
Om wandelen een boost te geven — 
zowel functioneel als recreatief— moet 
de kwaliteit van de publieke ruimte voor 
voetgangers omhoog. Daarbij moet uite-
raard rekening worden gehouden met de 
behoeften van voetgangers én aan een 
evenwichtig gebruik met andere ver-
voersmodi van de publieke ruimte.
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DE INRICHTING
De relatie wordt bepaald door de gebruikers, en door de ruimte 
waar ze elkaar ontmoeten. Een voetganger bevindt zich niet 
altijd op een trottoir, hij ontmoet andere gebruikerstypes in 
ruimten die worden gedeeld door actieve modi (wandelstraten 
en -gebieden), door verschillende modi, op een verkeersas die 
wordt gedeeld door álle modi (zone 20), of in overgangs- en inter-
modale zones (oversteekplaatsen, bushaltes, parkings).

Om het risico op conflicten zoveel mogelijk te reduceren, is het 
aangeraden het STOP-principe te volgen. Dat principe werd in 
2019 in Wallonië officieel erkend en prioriteert kwetsbare weg-
gebruikers. Daardoor garandeert het een optimaal comfort voor 
actieve vervoersmodi — die de gezondheid en de omgeving ten 
goede komen.
 
Zo maakt een zone 20 het samengaan van alle vervoersmodi 
mogelijk door de verkeerssnelheid te beperken. Deze inrichting 
dringt niet alleen het autoverkeer terug ten voordele van alter-
natieve modi en menselijke contacten, ze zorgt er ook voor dat 
het gedrag van alle weggebruikers zich aanpast aan het voet-

voeten te lopen komt er toch enige coördina- 
tie aan te pas. Daarbij vinden we op de open- 
bare weg ook nog eens fietsers, ruiters en 
steps … die zich allemaal sneller verplaat-
sen maar trager van richting veranderen.

De relatie met het openbaar vervoer en 
met automobilisten wordt het vaakst als 
problematisch omschreven. Dat komt 
vooral door grote aantal voertuigen en 
het verschil in snelheid en omvang.
Door de verschillen tussen de vermelde 
vervoersmodi, een slechte zichtbaarheid 
en af en toe ook verslappende aandacht, 
bestaat er een risico op conflicten — of 
ongevallen — tussen gebruikers. Deson-
danks is samen-leven van vitaal belang 
voor de algemene toegankelijkheid van 
publieke ruimten. Een kwaliteitsvolle 
inrichting die het delen van die ruimten 
mogelijk maakt is daarom prioriteit.

« De relatie 
met het 
openbaar 
vervoer en met 
automobilisten 
wordt het 
vaakst als 
problematisch 
omschreven »
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gangersverkeer. Voetgangers kunnen zo in alle comfort en vei-
ligheid gebruik maken van de volledige ruimte, terwijl er ook 
nog auto's kunnen rijden.
Binnen afzienbare tijd zullen de zones 20 op één gelijklopend 
niveau aangelegd worden, met diverse stedelijke voorzieningen 
die de ruimte aangenamer maken: beplanting, rustplekken en 
open ruimte voor evenementen en spelen.
We kunnen concluderen dat gedeelde verkeerszones bijzonder 
aantrekkelijke voorzieningen zijn. Ze vormen een eerste stap 
in de implementatie van het STOP-principe, dat de voetganger 
centraal stelt in een veiligere omgeving waar alle vervoers-
modi welkom zijn. Dit is weliswaar geen wondermiddel dat 
in álle omgevingen en contexten oplossingen biedt - daarvoor 
is maatwerk nodig en aandacht voor details, zoals bestrating,  
meubilair en verbinding met aanpalende wijken.  

➜ Meer info 
www.tousapied.be   

2 Het STOP-principe verleent voorrang aan actieve modi door de 
hiërarchie in het verkeer te wijzigen.

3 De zones 20 zijn plaatsen waar mensen samenleven. Deze worden 
aangeduid met een verkeersbord. Eventueel wordt het vergezeld 
door een wegmarkering met uitleg over de 20 km/u limiet. 

4 Dit bord is niet opgenomen in de wegcode, maar wordt in Wallonië 
wel gebruikt. Het herinnert ons aan de verschillende gebruikers die 
in een openbare ruimte aanwezig kunnen zijn, en met wie we op 
een respectvolle manier moeten samenleven.
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"DE WAALSE OVERHEID WIL TEGEN 
2030 HET PERCENTAGE TE VOET 

AFGELEGDE KILOMETERS DOEN 
STIJGEN TOT VIJF PROCENT "
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Kim van den Hoven, 

Streetlife 

Jan Vilain, Infopunt 

Publieke Ruimte

ves Commission. Het Ohlsdorf Museum verstrekt veel informatie  
over de beroemdheden die er begraven zijn, net als de geschiedenis en 
 de kunsthistorische en groene rijkdom van de begraafplaats.

Om niet te raken aan het oorspronkelijke concept van een land-
schapspark met begraafplaatsen, zijn nieuwe graven enkel nog 
toegelaten in zones waar de concessietermijnen van alle graven 
zijn verlopen en waar dus de hele zone vernieuwd kan worden. 
Het is ook mogelijk om bestaande en ontruimde grafmonumen-
ten te hergebruiken. 

OHLSDORF 2050
De begraafplaats is een van de meest waardevolle groene ruimtes 
in een omgeving die steeds meer verstedelijkt. Om het behoud van 
het Ohlsdorfer Parkfriedhof te verzekeren, stelde de stad de Duur- 
zaamheidsstrategie Ohlsdorf 2050 op. Het publiek reikte via een 
participatieproces de beste ideeën voor nieuwe toepassingen aan 
en beoordeelde deze. Het resultaat: zes burgerprojecten, die in juni 
2016 verder zijn uitgewerkt in een driedaagse ‘workshop burger- 
design’, met verschillende thema-ateliers onder leiding van bmgr 
Landschaftsarchitecten uit Berlijn. Ook de parkmedewerkers 
dienden ideeën en wensen in. Daaruit bleek dat het behoud als 
begraafplaats voorop stond. 
De Duurzaamheidsstrategie Ohlsdorf 2050 focust niet enkel op 
het behoud van een hoogwaardige begraafplaats, maar ook op de 
ontwikkeling van het landschapspark als een natuurlijke ruimte  
voor rouwenden en voor mensen die op zoek zijn naar ontspanning.  
Zo werden blotevoeten- of yogatuinen, labyrinttuinen van hagen, 
velden om zelf bloemen te plukken, ponyritjes en begraafplaatsen 
voor huisdieren verzameld als ideeën voor alternatieve toepassin-
gen die compatibel zijn met de functie als begraafplaats. Met het  
oog op de duurzame ontwikkeling van de begraafplaats wordt 
het 120 kilometer lange rioleringsnet gerenoveerd en wordt een 
concept ontwikkeld om drinkwater uit regenwater te halen.

NIEUWE VERBINDING NAAR ZUIDEREILAND
In een van de vijvers in het park ligt het Zuidereiland. In het ont-
werp van Wilhelm Cordes lag het eiland op de as van de Rozen-
tuin naar de hoofdweg vlakbij de entree. Maar in de loop der 

In 1877 is de parkbegraafplaats Friedhof 
Ohlsdorf, toen nog buiten de stad Hamburg, 
geopend. Het westelijke deel van het park 
werd ontworpen door Wilhelm Cordes  
en heeft een romantische landschappelij-
ke inrichting met vijvers en meanderende 
hoofdpaden. Na de Eerste Wereldoorlog is 
het park onder leiding van landschaps- 
architect en begraafplaatsdirecteur Otto 
Linne verder uitgebreid. In 1930 werd het 
oostelijke deel - dat meer rationeel en geo- 
metrisch van ontwerp is - voltooid. Door-
dat de stedelijke bebouwing intussen het 
park heeft omsloten is verdere uitbreiding 
niet meer mogelijk. De totale oppervlakte 
bedraagt 389 hectare. Ter vergelijking: 
het voor publiek toegankelijke gedeelte 
van de Efteling is 65 hectare groot en dat 
van Disneyland Parijs 56 hectare. 

INDRUKWEKKENDE CIJFERS
De grootste parkbegraafplaats ter we-
reld heeft een indrukwekkend palmares. 
235.000 graven, 230 hoveniers, 36.000 loof-  
en naaldbomen in meer dan honderd ver-
schillende soorten, 17 kilometer verharde 
wegen en twee interne buslijnen met 22 
haltes, elf kapellen, 800 standbeelden en 
reliëfs en 6.000 monumentale grafmonu-
menten. Sinds de opening gebeurden er 
ongeveer 1,4 miljoen begrafenissen. Veel 
bekende mensen uit theater, muziek, lite-
ratuur en politiek kregen hier hun laatste 
rustplaats. De niet-confessionele begraaf-
plaats wordt gebruikt door tal van religieu- 
ze gemeenschappen en het park omvat ook 
militaire begraafplaatsen met meer dan 
52.000 oorlogsslachtoffers, waarvan er een  
in beheer is van de Commonwealth War Gra-

"Friedhof 
Ohlsdorf is 
de grootste 
parkbegraaf-
plaats ter 
wereld en 
heeft een 
indrukwekkend 
palmares"

FRIEDHOF OHLSDORF, HAMBURG

EEN STADSPARK VAN 
WERELDFORMAAT
In het Duitse Hamburg zijn de begraafplaatsen tegelijkertijd culturele monumenten en recreatiegebieden. Door 

haar talrijke historische graven, meer dan 800 sculpturen en een indrukwekkende tuinarchitectuur is vooral 

de begraafplaats Ohlsdorf een groengebied met internationale allure. Met 389 hectare is het niet alleen het 

grootste groengebied van Hamburg maar ook de grootste parkbegraafplaats ter wereld. 

OVER DE GRENS
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1 Het mausoleum van Schröder tegenover kapel 7. De 
versiering van het gebouw werd in 1906 gemaakt 
door de Hamburgse beeldhouwer Walter Zehle 
(1865-1940).

2 In de ‘Treurhalte’, ingehuldigd op 11 juni 2021, 
kunnen rouwenden met gekleurd krijt hun 
gedachten of gevoelens kwijt op de muren. 

3 Een deel van Ohlsdorf bestaat uit militaire 
begraafplaatsen. 

1

3

2



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 46

Bezoekers kunnen de parkbegraafplaats 
verkennen via een van de vier uitgestip-
pelde wandelingen.  
➜ Meer info 

https://www.friedhof-hamburg.de/ 

die-friedhoefe/ohlsdorf/  

 

https://www.bgmr.de/de/projekte/ 

ohlsdorf2050  

 

https://www.y-la.de/projekte/parks-und-

gaerten/suedteichbruecke- 

friedhof-ohlsdorf 

jaren is het door rododendrons en rozen overgroeid en werd het 
ontoegankelijk. 
De overwoekering belemmerde ook het uitzicht op de monu-
mentale Rozentuin, een van de mooiste attracties in het park. 
Er staan oude rozensoorten zoals die werden gekweekt in de 
Griekse en Romeinse tijd en in de Middeleeuwse kloosters. De Ro-
zentuin is onderdeel van het monument ter ere van Landschaps-
architect en begraafplaatsdirecteur Wilhelm Cordes en een van 
de acties uit de Duurzaamheidsstrategie 2050 is de renovatie van 
het eiland. Dankzij de recente vernieuwing naar een ontwerp 
van landschapsarchitect Ando Yoo zijn intussen de contouren 
van het eiland opnieuw zichtbaar. En met de plaatsing van een 
nieuwe brug is het Zuidereiland weer verbonden met de rest van 
de begraafplaats. 

Uit archiefstukken van het Ohlsdorf-museum blijkt dat op de 
plek van de nieuwe brug waarschijnlijk eerst houten knuppel-
bruggen lagen. Later zijn deze vervangen door smeedijzeren 
bruggen in de sierlijke Jugendstil, waarbinnen het thema natuur 
centraal stond. De nieuwe Branches Brug van Streetlife is 12 me-
ter lang en heeft een hekwerk met abstracte boomtakken, uit 
strips van cortenstaal. Een geabstraheerde weergave van de na-
tuur, die herinnert aan de grillige houten stammen en takken 
van de historische knuppelbrug. Het dek van de licht getoogde 
brug is uitgevoerd in duurzame hardhouten latten en voorzien 
van antislipstroken. De warme bruine tinten van het cortensta-
len hekwerk zorgen er voor dat de brug  op natuurlijke wijze in 
zijn omgeving past.
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"De begraafplaats is een van de meest 
waardevolle groene ruimtes in een 

omgeving die steeds meer verstedelijkt"

4 De renovatie van 
het Zuidereiland 
kadert in de 
Duurzaamheids-
strategie Ohlsdorf 
2050. 

 

5 De Rozentuin 
is een van de 
publiekstrekkers in 
het park. 

4

5
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LUCIE LEFEBVRE

Op welke manier komt u in uw 
dagelijkse beroepsactiviteiten in 
aanraking met publieke ruimte? 
Op heel veel manieren. Het studiebureau voor 
landschappen is een multidisciplinaire ploeg 
die verantwoordelijk is voor de technische 
dossiers die focussen op het ontwerpen, ver- 
beteren of heraanleggen van publieke ruim-
ten. Wij werken op kleine én grote schaal. Onze 
methodiek houdt maximaal rekening met  
de fysieke en menselijke omgeving en be-
trekt daarbij talrijke andere lokale diensten 
en actoren. Onze ploeg zorgt voor een stevige 
verankering van projecten in hun omgeving, 
om ze een betere leesbaarheid te geven en de 
toe-eigening door de inwoners te stimuleren. 
Dit betekent in essentie samenwerken, ons 
studiebureau is slechts een schakel in een ke-
ten. Het project zelf staat in het brandpunt. 
Het beoogde doel is de herleving van de plek 
in kwestie: buiten haar technische en func-
tionele kwaliteiten moet die een geschikte 
voedingsbodem worden voor allerhande ont-
moetingen, wandelingen, spelen — en uiter-
aard ook voor de plaatselijke fauna en flora.

Aan welke publieke ruimten uit 
uw kindertijd heeft u de mooiste 
herinneringen overgehouden? 
Speelde u als kind op straat?
Ik heb heel mijn jeugd in een klein dorpje 
op het platteland doorgebracht. Dat waren 
mooie jaren. Na de schooltijd sprong ik op 
m'n fiets om met vrienden te gaan spelen en 
door de straten van het dorp te zwerven.  In 
die periode bouwde ik met een buurmeisje 
vaak hutten, waarvoor we elke keer zorg-
vuldig een plaats uitkozen. We werkten al-
tijd met materiaal dat we in de natuur bij-
eensprokkelden. Mijn huidige job is zonder 
twijfel gelinkt aan die zalige jeugdjaren die 
ik doorbracht in de open lucht.

Welke plaats heeft u ooit ont-
roerd of verrast?
Tijdens de pandemie kreeg ik vaak een krop in  
de keel toen ik zag hoe kinderen de publieke 
ruimte inpalmden en massaal op straat kwa-
men. Overal daagden hinkelspelletjes, fiets- 

en rollerparcoursen, kleurrijke krijtfresco's 
op. Er heerste een gevoel van herwonnen 
vrijheid, van blijheid om het rondhangen 
met vrienden/vriendinnen.  De dingen ver-
anderen beetje bij beetje, ook in Luik. De 
coronacrisis heeft een tendens versneld 
die zich al sinds enkele jaren aftekende: de 
hoogstnoodzakelijke herverdeling van de 
publieke ruimte ten voordele van voetgan-
gers en kinderen.

Welke openbare ruimte in België 
moeten onze lezers zeker bezoe-
ken?
Ik zou een hele streek willen aanbevelen: 
Limburg, en dan liefst te ontdekken op de 
fiets. Deze streek kan al sinds de jaren negen-
tig prat gaan op een uitstekend fietsnetwerk 
dat vandaag zo'n 2.000 km aan fietspaden 
telt. Het is er niet enkel voor de plaatselijke 
bevolking, het ontsluit de weelderige natuur 
en het culturele erfgoed van Limburg ook 
voor een breder publiek. Ik denk dan aan 
be-Mine, de oude mijnsite van Beringen als 
voorbeeldige transformatie van industrieel 
erfgoed naar een kwaliteitsvol recreatief 
en toeristisch project, of het doorkijkkerkje 
van Borgloon, een opvallend kunstwerk 
middenin het landschap. De fietsroutes om-
vatten ook een aantal civiele kunstwerken 
die op een opmerkelijke manier in het land-
schap geïntegreerd zijn. Die zijn op zich al 
een omweg waard. Zoals de passerelle door 
het water in het vijvergebied de Wijers of de 
'zwevende' fietspiste tussen de boomkruinen 
in Bosland. De Limburgse regio kan bogen op 
een fietstoerisme dat je ooit eens moet mee-
maken. In het zadel dus!

Welke buitenlandse stad vindt u 
absoluut een bezoek waard?
Volgens mij is de stad Nantes zeker een be-
zoek waard — vooral het île de Nantes. Dit uit- 
gestrekte gebied, een oude industriële site van 
ongeveer 300 ha die op een boogscheut van  
het historische centrum ligt, is nog altijd in  
volle ontwikkeling. Let vooral op de innoveren-
de, baanbrekende manier waarop deze nieu-
we wijken uit het niets oprijzen. De ontwik- 

kelingsprojecten krijgen vorm door participa-
tie- of co-creatietrajecten waaraan specialis-
ten, lokale stakeholders, overheden en bewo- 
ners meewerken. Het voortschrijdend inzicht, 
de experimentele vibe en de intensiteit van 
de gevoerde dialogen schemeren door in de  
manier waarop de publieke ruimten worden 
ontworpen, gebruikt en geclaimd. Dit is in 
alle opzichten een openlucht stadslaborato-
rium. Het île de Nantes is een smeltkroes van 
historisch erfgoed, nieuwe culturele gebrui-
ken en maatschappelijke en klimaatgebon-
den thema's. Dat maakt het gebied tot een 
erg zintuiglijk interessante leefomgeving.

Wie verdient volgens u een on-
derscheiding voor zijn of haar in-
zet voor kwaliteitsvolle publieke 
ruimten? 
Jacqueline Osty. Zij kreeg in 2020 een Grand 
prix de l’urbanisme. Haar werk, dat erg po-
etisch en fijngevoelig is, verdient alle aan-
dacht. Jacqueline Osty toont aan dat het 
mogelijk is de stedelijke ruimte te verzoenen 
met de poëzie van de wisselende seizoenen 
en de natuurlijke kracht van groen.

Welke ontwikkeling of tendens 
op gebied van publieke ruimte 
krijgt de komende jaren uw bij-
zondere aandacht?
De manier waarop publieke ruimten worden 
geconcipieerd is volop in verandering. De kli-
maatuitdagingen spelen daarbij een cruciale 
rol. De voorspelde veranderingen zullen een 
zware impact hebben op stedelijke omgevin-
gen. Het vergroenen en ontharden van onze 
steden, het doordringbaar maken van onze 
bodem voor hemelwater zijn niet langer mo-
gelijke opties maar noodzakelijke basisvoor-
waarden voor elke ontwikkeling. Gezien 
de huidige densiteit van de bekabelings- en 
kanaliseringsnetwerken in onze verharde 
bodem, staat ons een gigantische opdracht 
te wachten. Willen we de vergroeningsdoel-
stellingen voor onze publieke ruimten ha-
len, dan dienen we tegelijkertijd werk te ma-
ken van de sanering en het herstel van onze  
bodem.   

EN PLEIN PUBLIC

Lucie Lefebvre is ingenieur-architecte 
en bekwaamde in stedenbouw en 

landschapsontwerp via diverse opleidingen 
in binnen- en buitenland (Gembloux, Brussel, 

Turijn). Ze staat sinds 2019 aan het hoofd van 
het studiebureau voor landschappen binnen de 

dienst beheer publieke ruimten van de Stad Luik.
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EEN POLYVALENTE 
BUITENRUIMTE VOOR DE 
LEERLINGEN VAN CAMPUS 
SINT-THERESIA IN DEINZE
De nieuwe speelplaats van de Campus Sint-Theresia in Deinze werd 
voorzien van meterslange, aaneengesloten betonnen zitelementen van 
het type CINNAMON©, waarop leerlingen kunnen zitten, hangen, chillen 
en springen. Hun lunch eten ze aan de ruime PLATEAU©-picknicktafels 
die ook gebruikt worden als buitenklas en elk plaats bieden aan 12 per-
sonen.

CINNAMON© is een collectie zitelementen voor de inrichting van de 
hippe buitenruimte uit architectonisch beton. Beschikbaar in verschil-
lende vormen als Straight, Curve en Star lenen deze opvallende elemen-
ten zich tot het maken van creatieve installaties op pleinen, parken en 
speelplaatsen.

PLATEAU© is een robuuste picknicktafel vervaardigd uit hogedrukla-
minaat (HPL) en voorzien van een verzinkt frame. Deze picknicktafel 
is onderhoudsvrij en biedt plaats aan 12 personen. Beschikbaar in een 
open en gesloten versie. De open versie laat toe een kinderstoel of rol-
stoel aan te schuiven.

➜  Meer info? www.panache-straatmeubilair.be

PASSAQUA, DE 
WATERPASSERENDE 
KLEIKLINKER
16% van Vlaanderen is verhard en dit aandeel neemt elke dag toe. 
Het water dat terecht komt op verharde oppervlaktes stroomt 
rechtstreeks weg via het rioleringsstelsel. Onze rioleringen zijn niet 
voorzien op dit toenemend waterdebiet en om overstromingen en 
watertekorten te vermijden, zijn er regionale en stedenbouwkundige  
voorschriften om regenwater op te vangen of te laten infiltreren 
in de bodem. 

Passaqua is een kleiklinker met afstandshouders voor voegen van 
6 mm breed. De kleiklinker zelf laat het water niet door, maar laat 
het wel ‘passeren’ via de bredere voegen. Het voegaandeel van een 
verhardingsproject met Passaqua is zo ongeveer 10% van de to-
tale oppervlakte. Dat is minimaal vereist voor een waterdoorlaten-
de verharding. Dankzij de waterpasserende kleiklinkers infiltreert 
het regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem, waardoor de 
grondwatervoorraad beter op peil blijft en het overstromingsrisico 
wordt ingeperkt.

Passaqua is verkrijgbaar in vier kleuren, heeft een intrinsieke duur-
zaamheid en een authentieke uitstraling. De klinkers zijn bijzonder 
geschikt voor terrassen, opritten, verharde evacuatiewegen voor 
de hulpdiensten en verhardingen van openbare ruimtes zoals par-
kings, pleinen en voet- en fietspaden.

➜  Meer weten over Passaqua kleiklinkers?  
      www.wienerberger.be

INRICHTING EN UITRUSTING
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CINNAMON©-zitelementen en PLATEAU©-picknicktafels op de nieuwe 
speelplaats van de Campus Sint-Theresia in Deinze

Passaqua Doris in een ontwerp van Tuinaanneming Trenson
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INFOZUIL

IN HET VOLGENDE 
NUMMER

VORMING
OPLEIDING / DUURZAAM ONTWERPEN  
MET PLANTEN EN GROENVORMEN

De Erasmushogeschool Brussel organiseert tijdens het academiejaar 22 - 23 een opleiding ‘Duur- 
zaam ontwerpen met planten en groenvormen’. Deze opleiding richt zich op professionals die zich  
willen verdiepen in het natuurlijk, beheergericht ontwerp van tuinen, parken en andere publieke 
ruimten.
De opleiding op de Campus Jette van de Erasmushogeschool omvat 6 lesdagen verspreid over 
3 weken. Op de laatste dag van de opleiding vindt een excursie plaats.

Cursisten leren een methodiek en principes voor een duurzaam beplantingsontwerp toepassen. 
Deelnemers kunnen na de opleiding ontwerpen met planten en groenvormen vanuit inzicht 
in de lokale omgeving, het klimaat en de klimaatverandering, de biodiversiteit, netwerken en 
kringlopen, de menselijke schaal en beleving. Ze kunnen een groen- of beplantingsplan opstel-
len, lezen, beoordelen op zijn ecologische waarde en waar nodig bijsturen.

➜ https://voorinschrijving.ehb.be/ 

GROEN, VOL VAN WATER -  
TECHNISCHE GIDS VOOR  
EFFICIËNT WATERBEHEER IN 
GROENZONES
De klimaatverandering heeft een grote impact op 
onze omgeving en de leefbaarheid daarvan, maar 
kwalitatieve en gezonde aanplantingen kunnen 
Vlaanderen beter bestand maken tegen die impact.  
Daarom heeft het Proefcentrum voor Sierteelt een 
technische gids samengesteld die gemeentebe-
sturen, tuinarchitecten, -aannemers en siertelers 
helpt klimaatbestendige groenzones in te richten.  
De gids, die tot stand kwam binnen het project 
‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’, 
biedt een overzicht aan aandachtspunten, be-
schikbare technieken en praktische tips voor kwa-
litatieve groenaanleg, beheer – en onderhoud.

  

NIEUW OP DE BOEKENPLANK

AGENDA

6 oktober 2022, Frisse Tour, Gent 
Op de fiets met Fris in het Landschap
➜ www.publiekeruimte.info   

20 oktober 2022, Brussel
Inspiratiedag ecosysteemdiensten, 
groenblauwe dooradering van de 
bebouwde omgeving
organisatie: Departemet Omgeving 
➜ https://omgeving.vlaanderen.be/nl    

24 november 2022, Kortrijk
Werelddag van de Stedenbouw, thema 
‘water’
➜ www.vrp.be   

9 mei 2023, Antwerpen
Congres en Forum Publieke Ruimte
➜ www.congrespubliekeruimte.info   

Scan de QR om de  
publicatie te bekijken  

op pcsierteelt.be

Circulair materiaalgebruik  
en korte ketens 



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 50

INFOPUNT PUBLIEKE RUIMTE
Infopunt Publieke Ruimte is het aanspreekpunt voor 
professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen 
doen met hun leefomgeving. Samen met de Ambassadeurs 
Publieke Ruimte, Partners Publieke Ruimte, lidgemeenten 
en een breed netwerk aan stakeholders verspreidt de 
organisatie de boodschap ‘meer kwaliteit in de openbare 
ruimte’. Infopunt Publieke Ruimte richt zich via vorming, 
adviesverlening en door het publiceren van vakliteratuur 
tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is 
bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare 
ruimte.

OVER TIJDSCHRIFT 
PUBLIEKE RUIMTE
Het tijdschrift publieke ruimte / cahier espace public is een 
driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte in 
samenwerking met Maison de l'Urbanité asbl. Het vakblad 
benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. 
Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht 
aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke 
ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. 

ABONNEREN
Een jaarabonnement (4 nummers) op het tijdschrift publieke 
ruimte kost € 65,00 incl. btw. Studenten aan een erkende 
opleidingsinstelling betalen € 40,00 incl. btw. Abonneren is 
mogelijk via www.publiekeruimte.info
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tijdschrift publieke ruimte
Infopunt Publieke Ruimte (VGB vzw)
Diksmuidelaan 303
B-2600 Berchem (Antwerpen)
T +32 (0)3 270 06 35
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contact@publiekeruimte.info 
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Lokale besturen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en verkeersveiligheid 
bovenaan op de beleidsagenda zijn lid van Infopunt Publieke Ruimte. Daarmee 
geven zij aan hun inwoners het signaal dat ze werk maken van een kwaliteitsvolle 
en gezonde leefomgeving met verkeersveilige straten, natuur in de buurt, 
aantrekkelijke speelplekken, een vitale kern, ruimte voor detailhandel en horeca. 
Kortom: publieke ruimten die meer zijn dan de optelsom van straten en pleinen, 
maar die een hefboom zijn voor het lokale beleid. Als lidgemeente investeren 
ze mee in kennisopbouw rond openbare ruimte door Infopunt Publieke Ruimte. 

Als lid van het Infopunt Publieke Ruimte kan een lokaal bestuur rekenen op heel 
wat ledenvoordelen.  De ledenbijdrage bedraagt 500 euro voor gemeenten en 
750 euro voor centrumsteden.

Antwerpen, As, Asse, Beersel, Beveren, Bonheiden, Bornem, Borsbeek, Stad 
Antwerpen, Gemeente As, Gemeente Asse, Gemeente Beersel, Gemeente 
Beveren, Gemeente Bonheiden, Gemeente Bornem, Gemeente Borsbeek, 
Gemeente Brasschaat, Stad  Brugge, Gemeente De Panne, Stad Deinze, Stad 
Dendermonde, Gemeente Destelbergen, Gemeente Drogenbos, Stad Geel, Stad 
Genk, Stad Gent, Stad Gistel, Gemeente Heusden-Zolder, Gemeente Ichtegem, 
Gemeente Kampenhout, Stad Kortrijk, Gemeente Kruisem, Gemeente Laarne, 
Stad Landen, Stad  Leuven, Gemeente Lint, Gemeente Machelen, Stad  Mechelen, 
Gemeente Merchtem, Gemeente Merelbeke, Stad Mortsel, Stad Nieuwpoort, 
Gemeente Nijlen, Gemeente Oosterzele, Gemeente Oostkamp, Gemeente 
Overijse, Gemeente Puurs-Sint-Amands, Stad Ronse, Gemeente Sint-Gillis-Waas, 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver, Stad Sint-Niklaas, Gemeente Stekene, Stad 
Tienen, Stad Turnhout, Gemeente Vorselaar, Gemeente Wetteren, Gemeente 
Wommelgem, Gemeente Wuustwezel, Stad Zottegem

Partners Publieke Ruimte zijn ondernemingen en organisaties met aandacht 
voor meer kwaliteit in de openbare ruimte. Onze partners zijn essentiële 
schakels in het proces om tot een geslaagd project te komen: ontwerp- en 
ingenieursbureaus, (landschaps)architecten, producenten en leveranciers 
van producten, opleidingsinstellingen, communicatieadviseurs, aannemers, 
projectontwikkelaars en iedereen die bezig is met openbare ruimte.  

A&S, Abscis Architecten, ACO, Advocatenkantoor Wim Rasschaert, Antea A&S, 
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- Mabeg, ZinCo Belux
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Cliffhanger
Top Seats

Project:  333 Dexter in Seattle, WA-USA door Hewitt Architects
Product:  Cliffhanger Top Seat, FSC® 100% Hardhout

Productlijn:  Cliffhanger, latbreedte: 4,7 x 4,5 cm

Hout optie:  Hardhout (FSC® 100%)

TWIN materiaal: Bamboo Brown (biobased)



functionaliteit één worden

Wanneer design en 

ACO Urban Design 

ACO Urban Design afvoergoten zijn uiterst 
geschikt voor een functionele én esthe-
tische afwatering in de openbare ruimte. 
Designroosters op afvoergoten geven 
openbare plaatsen een stijlvolle look.  

Gepersonaliseerde roosters op maat, 
waarin logo’s, symbolen of namen van 
gemeenten verwerkt worden, behoren 
tot de mogelijkheden en zorgen voor een 
originele afwerking.

Ook kan er gekozen worden voor een 
discrete, onopvallende afwatering met 
sleufgoten. Deze kunnen zelfs voorzien 
worden van LED-verlichting (Sideline 
LED), wat een aangename sfeer creëert en 
het veilligheidsgevoel vergroot.

Meer info?  
www.aco-urbandesign.be

ACO. we care for water


