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Kindvriendelijkheid en Ruimte

• Besef: knowhow over gedragspatronen van 
kinderen en jongeren in de stad is essentieel om 
te komen tot geslaagde ruimtelijke projecten

• Belevingsonderzoek in kader van het label Kind-
en jongerenvriendelijke stad: zelfstandigheid 
kinderen, veilige school-routes en –
omgevingen,…

• Actieplan kind- en jongerenstad 2017



Kindvriendelijkheid in ‘data’

• Belangrijke thema’s: beleefbaarheid, bespeelbaarheid en veiligheid

• Zachte data!

 Samenwerking tussen de ‘hardere’ en ‘zachtere’ stedelijke diensten

 Nood aan een nieuw instrumentarium 
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Werkgroep Jeugdruimte stad Leuven:
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Pilootgroep Speelweefsel stad Leuven:



Uitgangspunten

• Vertrekkend van de verschillende kwaliteiten van 
individuele diensten

• Kennis die impliciet is en verspreid  expliciet en 
toegankelijk maken, én verruimtelijken

• Verbinding tussen diensten / synergie tussen projecten

• Ruimtelijke ‘vertalingen’ maken

• Overzicht bewaren

• Kennis opbouwen over ruimtegebruik kinderen 
en jongeren



Opdracht

• Een sterk visueel ondersteund onderzoeksrapport over het 
speelweefsel van Leuven met een focus op mobiliteit voor 
kinderen en jongeren. 

• Ontsluiten in digitale vorm, het eindresultaat mag niet 
statisch zijn

• ! Co-creatie met en tussen verschillende stadsdiensten

• Tijd investeren!



Samenwerking tussen

• Endeavour

• KU Leuven + Expeditions vzw 

• Eyckveld Omgevingspsychologen

• Spaced

• Stad Leuven (verschillende diensten – getrokken door de tandem Jeugd en RDB).



Co-creatief actie-onderzoek

• Om kennisuitwisseling tussen verschillende stedelijke diensten 
te stimuleren 

• Om samen nieuwe instrumenten en analyse-tools of methodes 
te ontwikkelen

• Om gespecialiseerde of lokale knowhow rond het 
ruimtegebruik en de ruimtelijke noden van kinderen en 
jongeren samen te brengen

• Met sterke focus op het belang van sociaalruimtelijke data,
als input voor duurzame ontwerpprocessen



Gebieden/ Cases:



Resultaten

1) Handleidingen: methodieken i.f.v. verzamelen en verwerken informatie

2) Webtool: sociale kaartlagen



1) Handleidingen



Voor verschillende types:



Gerichte methodieken: Stadsnetwerkspel 



Gerichte methodieken: Peuterruimte 



• Sociale kaartlaag: ‘zachte data’ die je vaak hárd nodig hebt 

• Geen algemene lijstjes, wel duidelijk 
plaatsgebonden/gebiedsgericht overzicht

• Geen verspreide verslagen meer, alles in 1 platform

• Synergie tussen projecten: helicopterview, overzicht van 
verschillende projecten op hetzelfde gebied

• aanvulling op GIS (complementair)

2) Webtool



2) Webtool

Achtergrond: googlekaart 
of eigen kaartlaag

Basiskaart met integratie van bv.

- speelpleinen

- parken

- fietsnetwerk

- …



2) Webtool

Werken met projecten 
en ‘cases’

- Demo “mapping ruimtegebruik 
jongeren in Wilsele”



2) Webtool

Werken met projecten 
en ‘cases’

- Demo “Routes en 
bereikbaarheid, 
Geldenaaksebaan”



2) Webtool

Werken met projecten 
en ‘cases’

- Demo “Winkelassen centrum 
Leuven voor jongeren en 
ouderen”



2) Webtool

Werken met (kindvriendelijke) thema’s

- thema’s steeds aanpasbaar (naamgeving, kleur, icoon,..)



2) Webtool

Werken met (kindvriendelijke) thema’s

- thema’s steeds aanpasbaar (naamgeving, kleur, icoon,..)





Mobiliteit

Wat halen we eruit? 

“voor ons kan de tool nuttig zijn bij opmaak van schoolrouteplannen”

“bij evaluatie van het fietsnetwerk kunnen we zien waar de zwakke schakels zijn (immers, in het 
fietsbeleidsplan hebben we gesteld dat kinderen zich autonoom en veilig zouden moeten kunnen 
verplaatsen met de fiets)”

“wanneer we nieuwe circulatieplannen moeten opmaken voor deelgemeenten weten we waar we 
aandacht moeten hebben voor de zachte verbindingen om deze te versterken

“inzicht in hoe concrete herinrichting van straten/kruispunten vanuit kinderen/jeugd als veilig of 
onveilig ervaren wordt”



Groenbeheer

Wat halen we eruit? 

“belangrijk voordeel van de tool is dat er foto’s met opmerkingen vanuit andere disciplines 
kunnen toegevoegd worden = snelle en duidelijke info”

“voor het groenplan willen we de best mogelijke digitale hulp ontwikkelen. 
De tool biedt alvast nuttige insteken vanuit jongerenperspectief”



AGSL

Wat halen we eruit? 

“gebiedscoördinatie: 
tool is een actief werkinstrument voor kennisdeling en voor het verzamelen van informatie vanuit andere 
diensten die actief en veelzijdig ingezet kan worden voor coördinatie in het gebied” 

“Projectcoördinatie/stadsontwikkeling: 
detectie van zwakten, sterkten, behoeften, opportuniteiten, bedreigingen op terrein als input voor
ontwerp, realisatie, inrichting, invulling, gebruik van open en gesloten ruimte; evaluatie van gebruik van 
aangelegde ruimte (zowel open als gesloten) door uitwisseling van ervaring en observaties op terrein. 
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