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De publieke ruimte in 
woonbuurten beter, 

kwaliteitsvoller in te richten, 
zodat die buurten wandel- en 
fietsvriendelijker worden, dat 
ze gezonder en aangenamer 
zijn om te wonen, met ruimte 
voor ontmoeting, én ook meer 
ruimte voor groen en water. 



Waarom Leefbuurten? - 3 uitdagingen

• Meer leef- en omgevingskwaliteit: Vlamingen zoeken een aantrekkelijke, 
gezonde en levendige woonomgeving, met ruimte voor spel en 
ontmoeting, waar kinderen onbezorgd op straat kunnen spelen.

• Actieve mobiliteit & modal shift stimuleren: een autoluwere omgeving, 
met meer verkeersveiligheid en minder verkeersdruk, nodigt uit tot meer 
wandelen en fietsen. Kinderen kunnen zich zelfstandig verplaatsen, 
ouders zijn ook geruster.

• Meer ontharding en vergroening: ruimte maken voor waterinfiltratie én 
verkoelende bomen wapent ons tegen periodes van hitte en droogte. Het 
is ook gunstig voor de leefkwaliteit en actieve mobiliteit.



(1) van verkeersruimte naar verblijfsruimte

© Stefan Dewickere, Leefbuurten

voor en na corona: het belang van kwaliteitsvolle (publieke ruimte in je) buurt



een kwaliteitsvolle inrichting

Place Centrale, Martigny, CH Promenade urbaine Hédas, FR

© Audigier-Pilet architectes & SIAB, Xavier Boymond



ruimte voor ontmoeting en participatie

Paternosterstraat Leuven

© foto Stefan Dewickere, schema: Artgineering op basis van onderzoek Donald Appleyard

Sociale interacties afhankelijk van verkeersintensiteit

druk verkeer gematigd verkeer licht verkeer



© Ellen Verbiest, Stratenclusters, obv Meerjarenplan fiets Amsterdam en ontwerpbeelden Nele Plevoets



(2) op maat van fietser en voetganger

© Artgineering obv Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5,3 (januari 2017 – januari 2018) & Stefan Dewickere (Culemborg)

modal shift: begint in de eigen buurt



© Ellen Verbiest, obv Fix the Mix (Fietsberaad Vlaanderen) en foto © Stefan Dewickere

ruimte herverdelen & gemengd verkeer

Martelarenweg Leuven



ingrijpen in het netwerk

Superblocks Barcelona

© foto Martin Grabner & schema’s Ellen Verbiest, Stratenclusters



© Ellen Verbiest, Stratenclusters



(3) ruimte voor ontharding en vergroening

nieuwe uitdagingen op vlak van klimaat & gezondheid
© krantenartikels + Ellen Verbiest obv Ruimterapport 2018



© Ellen Verbiest, Stratenclusters obv Witteveen en Bos



groen en water, deel van een groter systeem

Tåsinge Plads, Kopenhagen(investeringen in) water als ruimtelijke 
meerwaarde zichtbaar maken

Park Het Zeen, Sterrebeek

© schema Artgineering, foto boven GHBLandskabsarkitekter, foto’s onder: Vlaamse Landmaatschappij



De publieke ruimte in woonbuurten beter, kwaliteitsvoller in te 
richten, zodat die buurten wandel- en fietsvriendelijker worden, 
dat ze gezonder en aangenamer zijn om te wonen, met ruimte 

voor ontmoeting, én ook meer ruimte voor groen en water. 

Ambitie Leefbuurten: geïntegreerde aanpak



Minister 
Bart Somers

‘Gezocht: lokale besturen met concrete en geplande 
herinrichtingsprojecten van het publiek domein’

projectoproep



HALLE
wijk Don Bosco
verkavelingswijk

MOL
wijk Bosveld
verkavelingswijk

WEVELGEM
wijk Posthoorn
verkavelingswijk

DILBEEK
wijk Paloke
stadsrand

MECHELEN
Muizen
stadsrand

HULDENBERG
Ottenburg
dorpskern

TESSENDERLO
Marktplein
dorpskern

7 ambitieuze projecten geselecteerd



ondersteuning lokale besturen

Projectbegeleiding
Eline Aerts – projectregisseur Leefbuurten Team Vlaams Bouwmeester
peter/meter – projectverantwoordelijke Team Vlaams Bouwmeester
Inge Caers – projectmedewerker Fietsberaad Vlaanderen

Externe deskundigen:
Kris Peeters – mobiliteitsconsulent & lector Hogeschool PXL 
Pieter Foré – landschapsontwerper bij Atelier Romain en lector HoGent
Inge Dorssers – adviseur participatie bij Common Ground

- Ondersteuning project- en procesregie
- Inhoudelijke ondersteuning
- Ondersteuning aanstelling ontwerpteams
- Leertraject en uitwisseling met andere besturen
- Subsidie t.w.v. 1/3 van de wedstrijdvergoedingen



1
projectoproep

aan lokale besturen
door de minister

(ism TVB, FB & ABB)

Voorjaar 2021

2
selectie 

5 à 10 projecten
door 

Selectiecommissie

Juni 2021

3
ondersteuning

uitwerking
geïntegreerde

Projectdefinitie

doorlopend
tot stap 5

5
jurering en keuze 

ontwerpteam

zomer en 
najaar 2022

6
uitwerking 

schetsontwerp 
tot finaal 

uitvoerings-
ontwerp

4
oproep aan 

ontwerpteams
(via instrumenten

Bouwmeester)

februari 2022

Leefbuurten stap voor stap



Plaatsbezoeken, projectdag, inspiratiedag

Workshops

opmaak geïntegreerde projectdefinitie



Deelopdracht 1: Masterplan voor de volledige buurt …
Deelopdracht 2: Studieopdracht 1e uitvoering voor de herinrichting van …

Leefbuurten: tweeledige opgaves

wijk Don Bosco Halle wijk Bosveld Mol wijk Posthoorn     Wevelgem

wijk Paloke Dilbeek Muizen-Dorp     Mechelen Ottenburg Huldenberg Marktplein Tessenderlo



Leefbuurt Ottenburg   landelijke dorspkern in de Druivenstreek



Situering van het projectgebied

Lindeboom, foto uit de jaren ‘30



Zoekzone
Eerste uitvoering

Opgave

Deelopdracht 1: 
Masterplan met 
ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie 
voor de dorpskern
(vast)

Deelopdracht 2: 
Volledige studieopdracht
1e uitvoering 
herinrichting dorpshart
(voorwaardelijk)



Ambitie Bouwsteen bereikbaarheid

- Verbeteren leesbaarheid dorpskern Leuvensebaan
- Verhogen veiligheid toegangswegen naar school 

DOEL = kind van 4e leerjaar moet op veilige manier
zonder begeleiding naar school kunnen

- Inzet op duurzaam verplaatsingsgedrag
- Integrale herziening van parkeren

‘minder infrastructuur voor meer mobiliteit’ Ward Verbakel, Plusoffice

Dorpskern Boxtel, HNS landscape



Ambitie Bouwsteen nabijheid

VERDICHTING
Ondersteuning vergunningenbeleid:
- bewaren dorps karakter
- versterken sociale cohesie
VOORZIENINGEN
- onderzoek ontbrekende publieke functies

Te beschouwen:
1. openbare ruimte in eigendom gemeente
2. gebouwen in eigendom gemeente
3. private percelen met ontwikkelingskansen

Woonproject Leupegem, ECTV architecten



Ambitie Bouwsteen esthetiek

Identiteitsversterking: ruimtelijke verbinding van waardevolle dorpelijke elementen
- Zone Lindeboom

- herstel kerkplein als groene knoop 
tussen kerktuin, pastorijtuin en oud gemeentehuis

- inrichting van de publieke ruimte die:
- niet-doelgerichte verplaatsingen stimuleert
- Ruimte biedt voor verpozing en spel
- Toegankelijk en uitnodigend is

- Zone Kastanjeboom & Letterboom
- passende conversie voetbalveld

Dorpskernvernieuwing Hombeek



Ambitie Bouwsteen ecologie

- dorpskern als verbinding tussen nabijgelegen groenstructuren
- groen als bindmiddel om de versnipperde dorpskern samen te brengen
- versterken dorps karakter via groen-/blauwelementen
- ontharding
- waterbuffering op de kam

‘groen-tenzij’ Kenny Vandepoel, Overlant landschapsarchitecten



Ambitie Bouwsteen proces

- co-creatieve totstandkoming masterplan
- verbreden draagvlak door overtuigen van winsten
- duidelijkheid over genomen beslissingen (beleid) 

waar niet van afgeweken kan worden
- verwachtingsmanagment

‘voor elke parkeerplaats die we wegnemen, geven we 
iets concreet terug’ Bert Gellynck, 1010 Architecture Urbanism



meer info op www.leefbuurten.be
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