
Kindvriendelijke sociale huisvesting:
plannings- en ontwerpprincipes 



• belevingsonderzoek

• participatie

• actieonderzoek
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• kind- en tienervriendelijk 
beleid ontwikkelen

• workshops

• beleidsadvies

Verbinden

Vertalen

Belangen

behartiging!

Verschillende 

beleids-

domeinen!

Wat we doen...



3

Wat we doen...
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Vandaag...

1. Onze visie en uitgangspunten

2. Inplantingsprincipes

3. Participatie van kinderen en tieners

4. Overgangszone privaat-publiek



1
Visie en uitgangspunten



EIGENHEID en uitdagingen voor sociaal wonen

Algemeen:

• Kostenefficiëntie

• Hoge tot zeer hoge dichtheid 

> samenleven = opgave

• Beheer als opgave voor lange termijn

• Uitdagingen voor inspraak en participatie:

- vaak gepolariseerd

- toekomstige bewoners vaak niet gekend

Wat we van kinderen en jongeren horen:

• Weinig kansen tot actorschap en 

toe-eigening:

- 'toewijzing' van een woning

- weinig privé, geen eigen plek

• Imago en zelfbeeld

• Gebruiksperspectief en 

gebruiksdeskundigheid

• Maar ook 'eigen' noden



duurzame 
planning

kindvriendelijke
planning

Ons uitgangspunt:

VISIE

sociale
planning



1. Netwerk-idee 2. Gelaagdheid 3. Participatie van

kinderen/tieners

4. Alle beleidsmakers

betrekken

VISIE:

Idee van 'kindweefsel': 4 kernideeën
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Vier principes voor 
kindvriendelijke planning en 
ontwerp



1. Hoe centraler, hoe beter (relatie met wonen / voorzieningen)

2. Plan zo veel mogelijk aan voorkanten van woningen

3. Ga niet boven het maximale schaalniveau

4. Buffer waar nodig

Inplanting van publieke ruimte: 
4 principes om overlast te slim af te zijn



1. Hoe centraler, hoe beter (ruimtelijk en mentaal)

Inplanting



1. Hoe centraler, hoe beter (ruimtelijk en mentaal)

Publieke ruimte als restruimte

Inplanting



1. Hoe centraler hoe beter:

Niet alleen letterlijk, maar ook mentaal:

- Aansluitend op zachte wegverbindingen

- Link met socio-culturele voorzieningen

Inplanting



2. Aan voorkanten van woningen 

Inplanting



2. Aan voorkanten van woningen

Anders krijg je problemen, of blinde gevels, sparrenrijen,... 

dus nog minder sociale controle

Inplanting



2. Aan voorkanten van woningen 

Probleem bij verkavelingen: woningen wenden zich af 

van de straat

Inplanting
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Inplanting

> Belang van verkavelingsplannen en masterplannen!



3. Ga niet boven het maximale schaalniveau

Inplanting



4. Buffer waar nodig

Inplanting

Afstand:

Groenbuffer:



4. Buffer waar nodig

Inplanting

Afstand:

Groenbuffer:



4. Buffer waar nodig

Inplanting

Afstand:

Groenbuffer:



4. Buffer waar nodig

Inplanting

Afstand:

Groenbuffer:



4. Buffer waar nodig

Inplanting

Afstand:

Groenbuffer:
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Participatie van kinderen en 

tieners



Vaak… 

Enkel inspraak over 
Speeltoestellen en

sportuitrusting



Speeltoestellen als 
'kers op de taart'

Vaak… 



> Inspraak over alle ontwerplagen nodig!

Zones en 

looplijnen:

Speellandschap 
met reliëf en groen

Speeltoestellen als 
'kers op de taart'



Vaak…

Participatietraject:

Ontwerpproces:

(feestelijke) actie met kinderen

- Laat in proces 

- Geïsoleerd 

- Geen impact op 

de besluitvorming



> Ideaal:

Ideaal:

Ontwerpproces

en inspraaktraject

vallen samen



> Ideaal:

Ideaal:

Ontwerpproces

en inspraaktraject

vallen samen



Participatietraject:

Participatiesessies

met kinderen:

> EEN PARTICIPATIETRAJECT PLANNEN

Ontwerpproces:

Toetsing

voorontwerp

Bij opmaak 

van bestek

Participatiesessies op sleutelmomenten :

1 2

ontwerper………………………………………..



Ontwerp start vanuit bestaande kwaliteiten:

Een gebied ‘scannen’ samen met kinderen

Hoe functioneert het studiegebied en onmiddellijke omgeving?

- Ruimtegebruik

- Beleving

- Sociaal-culturele betekenis

1Inspraakmoment



> Technieken

om perspectief

van kinderen

in beeld te

brengen:

<  op het terrein

in focusgroepen > 





Detecteren van plekken met potentie voor 

kinderen: observaties en gesprekjes







Meer ontwerpgerichte sessies

> Picto-Play:

Collages met icoontjes

bespeelbare publieke 

ruimte



- Basisontwerp is belangrijker dan speeltoestellen: 

> Naar een integraal speel-landschap







Kinderparticipatiesessie 2:

Toetsing van een voorontwerp



Meer lezen op:

www.k-s.be



Inspraaktraject

Kinderen:

Participatiesessies

met kinderen:

BESLUIT INSPRAAK:

Ontwerpproces:

Inspraaktraject

Volwassenen:

Toetsing

voorontwerp

Programma

van eisen

1 2

ontwerper………………………………………..

Definitief

ontwerp

1 2
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Overgang privaat-publiek



In een kindvriendelijke wijk zijn er
goede overgangen tussen privaat en 
publiek

Publiek-privaat gradiënt



Goede overgangen privaat-publiek zijn 
belangrijk om te 
anticiperen op privacy-conflicten.

Publiek-privaat gradiënt



Goede overgangen privaat-publiek zijn 
ook belangrijk om
toe-eigening te faciliteren.
= delicaat evenwicht

Publiek-privaat gradiënt



Belang van voortuinstrook



Kindvriendelijke voortuinen



Kindvriendelijke voortuinen



Kindvriendelijke voortuinen

Weissenbruchstraat, Haarlem



1 2 3 4

5

6

publiek privaat

Graduele overgang:

Entree
Eerste

meters

Publiek-privaat gradiënt



2 3 4

5

6

publiek privaat

Graduele overgang:

‘Drempelruimtes’

= Overgangsruimtes tussen privaat en publiek

> mediëren

> geleidelijk aan van publiek naar privaat

> Geef je hierin ruimte voor bewoners 

of net niet?

1

Publiek-privaat gradiënt
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5

6

Geleidelijke overgang:

= Overgangszones: ‘mediëren’ tussen privaat en publiek

> Ruimte laten voor toe-eigening of niet?

1

public private



4

5

6

1

public private



Wenen, Nord Bahnhof

Publiek-privaat gradiënt



Hoogbouw =                                             Laagbouw =

Verticale buurt                                          Horizontale buurt

Bron: DUS Architects, Poptahof Delft

Hoogbouw als verticale buurt



Bron: DUS Architects, Poptahof Delft

. ‘Hoofdstraten’: hoofdingang, lift, collectieve ruimtes,...

. ‘Steegjes’: gangen naar appartementen

Hoogbouw als verticale buurt



• Link tussen kindvriendelijkheid en (sociale) duurzaamheid

• Speelweefsel

• Inplantingsprincipes

• Participatie

• Publiek-privaat gradiënt

• Hoogbouw als verticale buurt

BESLUIT:
Belangrijke principes voor 
kindvriendelijke sociale huisvesting



Meer info:   
www.k-s.be

Contact: wvanderstede@k-s.be


