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1. INLEIDING  
Vlaanderen telt meer parkeerplaatsen dan er mensen zijn. Zo’n 24.000 hectare van de beschikbare grond 

wordt momenteel voorbehouden voor het parkeren van wagens. Autodelen.net roept op om deze ruimte 

opnieuw te veroveren voor burger en buurt en zo bewustwording te creëren voor de hoeveelheid ruimte 

(stilstaande) wagens innemen in onze samenleving.  

Onder de leuze “Verover de ruimte!” zal Autodelen.net samen met andere enthousiastelingen meerdere 

malen acht parkeerplaatsen innemen en die voor één keer een andere bestemming geven. De impact van 

deelwagens wordt zo écht zichtbaar gemaakt: een deelauto kan immers een achttal parkeerplaatsen 

vervangen, waardoor er ook minder ruimte voorzien moet worden voor privéparkeerplaatsen.  

De op Koning Auto veroverde ruimte kan op heel uiteenlopende manieren opnieuw ingevuld worden. 

Autodelen.net verovert dit jaar de ruimte voor verschillende doeleinden: voor meer natuur, voor meer 

speelruimte, voor meer woonplaats, voor meer landbouwgrond, …  Met de verschillende acties proberen 

we een leuke, gezellige ruimten te creëren met aandacht voor de noden van de buurt. 

De Verover De Ruimte-campagne loopt tot het einde van de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september). 

Tot en met eind september kan jij met jouw organisatie deelnemen aan de campagne en de ruimte 

veroveren voor een thema dat jou nauw aan het hart ligt. In onderstaand document doen wij uit de doeken 

hoe we jou daarbij kunnen ondersteunen.  

 

Dit draaiboek is uitsluitend bedoeld als leidraad. We benadrukken graag dat we op geen enkel moment de 

wet overtreden voor deze actie. Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.  



 

2. WAAROM DE RUIMTE VEROVEREN? 
“Verover de ruimte!” wil aantonen dat autodelen/gedeelde mobiliteit de perfecte manier is om een 

straatbeeld met minder wagens te creëren. In Vlaamse steden en dorpskernen is de vrije ruimte beperkt en 

auto’s slokken een flink deel van dit schaarse goed op. In Vlaanderen zijn er meer dan 7 miljoen 

parkeerplaatsen, dat is méér dan er Vlamingen zijn. Dat bleek uit het eerste Ruimterapport van Vlaanderen. 

 

De auto legt een groot beslag op de ruimte in Vlaanderen. Per Vlaming is er in 

Vlaanderen 25m² parkeerterrein. (bron: ruimterapport Vlaanderen) 

 

Minder auto’s betekent dus meer vrije ruimte: méér groen, méér rust-, woon-, kantoor- en 

ontspanningsruimte en méér ontmoeting. Autodelen blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s. Eén 

gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privéwagens. De (parkeer)ruimte die 

daardoor vrijkomt, kan worden teruggegeven aan voetgangers en buurtbewoners, wat zorgt voor een 

transitie naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen opnieuw aantrekkelijke alternatieven worden. 

Autodelers gaan bovendien rationeler om met autogebruik en rijden gemiddeld minder kilometers, wat 

onze luchtkwaliteit en het klimaat ten goede komt. Daarnaast verlaagt autodelen ook de financiële drempel 

voor autogebruik en draagt het op die manier bij tot mobiliteit voor iedereen.  

Om deze impact en winst visueel te maken roept Autodelen.net op om op in naam van de Week van de 

Mobiliteit de ruimte terug te claimen en telkens acht parkeerplaatsen (het gemiddeld aantal 

parkeerplaatsen dat één deelwagen vervangt) alternatief in te richten. Verover de ruimte en wees creatief! 

Acht parkeerplaatsen kunnen gemakkelijk de ruimte bieden voor een klein bos, een moestuin, een echte 

speeltuin of een buitenkantoor. Laat de buurt zien hoeveel leuke alternatieven er zijn om de ruimte in te 

vullen en maak bovendien van de gelegenheid gebruik om je eigen organisatie in de schijnwerpers te zetten.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/ruimterapport-2018


 

3. VEROVER DE RUIMTE!  

I. Laat die ideeën maar stromen 
 

De Verover De Ruimte-campagne wil niet alleen bewustwording creëren rond ruimtegebruik in Vlaanderen, 

maar wil tegelijkertijd ook een forum bieden aan organisaties die zich inzetten voor een alternatieve 

invulling van die ruimte of die de samenleving op een alternatieve manier vorm willen geven. Wij dagen 

jouw organisatie uit om samen met ons de ruimte te veroveren voor een bepaald thema. Laat met een 

Verover De Ruimte-actie zien waar Vlaanderen nood aan heeft en hoe jouw organisatie die noden kan 

invullen.  

1. Bedenk een leuke actie… 

Wil je graag mee de ruimte veroveren en tonen welke impact autodelen heeft op de omgeving? Dat kan! 

Het enige wat je nodig hebt is een knallend idee en de goesting om ermee aan de slag te gaan. Steek de 

koppen bij elkaar en bedenk waarvoor jouw organisatie graag de ruimte zou veroveren. Enkele aspecten 

om in acht te nemen: 

● Hoe wil je de vrijgekomen ruimte opnieuw invullen? Ontbreekt er ruimte voor natuur in jouw 
buurt? Om aan sport te doen of om te spelen? Mis je kantoorruimte of plaats om te tuinieren? 
Met een Verover De Ruimte-actie kunnen jullie dit ruimtegebrek zichtbaar maken op een locatie 
naar keuze. 

● Waar staan jullie voor? Welke waarden of activiteiten typeert jullie organisatie of vereniging? 
Hoe kun je die vertalen naar jullie idee of hoe kan je die uitvoeren op acht parkeerplaatsen?  

Organiseer je zelf al een straffe actie die bij Verover De Ruimte aanleunt of die je perfect op een 

parkeerplaats zou kunnen uitvoeren? Niets houdt je tegen om beide acties te combineren! 

2. … en bepaal de locatie en het moment 

Bedenk waar en wanneer je de actie zou laten uitvoeren. Is jouw organisatie voornamelijk actief in een 

bepaalde regio, dan is het interessanter om daar de ruimte te veroveren. Werk je daarentegen met lokale 

afdelingen? Ga na welke afdelingen interesse hebben in het organiseren van een actie en enthousiasmeer 

hen om deel te nemen. Omdat we telkens beogen acht parkeerplaatsen in één keer te bezetten, geloven 

we dat de ruimte het best veroverd kan worden in (groot)stedelijke context. Organisaties die hun oog 

laten vallen op andere, kleinere locaties, zijn natuurlijk ook steeds welkom om hier een actie te 

organiseren.  

Enkele zaken waar je rekening mee dient te houden: 

● Zijn er minstens acht parkeerplaatsen voorhanden die gelijktijdig ingenomen kunnen worden? De 

parkeerplaatsen hoeven niet per se aaneensluitend te zijn, maar dit vergemakkelijkt de planning 

en de uitvoering van jullie actie zeer sterk. Hou hier rekening mee bij het bedenken van jullie actie. 



 

● Springt de locatie voldoende in het oog en/of is er hier voldoende passage op het moment dat 

jullie ze willen innemen? Het doel is natuurlijk om zichtbaarheid te creëren voor je actie en 

organisatie. Idealiter kies je dus voor een locatie die voldoende bezoekers kan trekken.  

● Welke parkeervoorwaarden zijn er geldig op de parkeerplaatsen die jullie op het oog hebben? 

Vermijd liever zones voor kortparkeren, laad- en loszones, shop’n go parkeerplaatsen, 

gehandicaptenplaatsen, parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen, parkeerplaatsen voor 

andere voertuigen dan personenwagens, parkeerplaatsen voor elektrische wagens, 

parkeerplaatsen met een (tijdelijk) parkeerverbod of plaatsen die van belang zijn voor de veiligheid 

(bv. in de buurt van nooddoorgangen, brandkranen ...). Parkeerplaatsen die bestemd zijn voor lang 

parkeren zijn de plaatsen waar wagens het langst stilstaan en dus ook de plaatsen die we liever 

willen innemen. 

● Maakt de parkeerplaats deel uit van een parkeerterrein? Vermijd privé- of semipublieke parkings 

(bijv. parking van supermarkt) en ondergrondse parkeergarages. Kies bij voorkeur voor 

straatparkeren of een publieke parking.  

● Kan de inname op een veilige manier kunnen gebeuren? Zorg dat je met de invulling geen 

passanten of jezelf in gevaar brengt. Blijf uit de buurt van werken, scherpe bochten en straten waar 

verkeer met hoge snelheden passeert. 

Als je twijfelt over de locatie, ga dan ter plaatse eens poolshoogte nemen.  

Naast de locatie is het belangrijk om meteen al na te denken over wanneer je de ruimte wil gaan 

veroveren. Een actie kan een (halve) dag beslaan, maar de parkeerplaatsen kunnen meteen ook voor een 

langere periode (enkele dagen of weken) ingenomen worden. Leent jullie actie zich ertoe meerdere dagen 

de parkeerplaatsen te bezetten en zo extra zichtbaarheid te creëren of moet de actie op een specifieke 

dag plaatsvinden? Ga ervoor! 

Het is dus relevant op voorhand even na te denken over het concept van je actie en hoe die in een 

bepaalde context te plaatsen is. Nog geen idee hoe, waar of wanneer je de actie wil uitvoeren? 

Autodelen.net brainstormt graag met jullie mee. Neem gerust contact met ons op om extra inspiratie op 

te doen.   

 

II. Bevestig je deelname 

Autodelen.net engageert zich om samen met andere organisaties telkens acht parkeerplaatsen in te nemen 

en een leukere invulling te geven. Heb je een leuk idee en weet je waar en wanneer je de ruimte zou willen 

veroveren, dan mag je ons contacteren zodat we samen de actie kunnen concretiseren (gebruik het 

formulier in bijlage 1).  

Autodelen.net zal ter voorbereiding van jullie actie acht parkeerplaatsen voorzien op de door jullie gekozen 

locatie, op het door jullie gekozen moment. Op die manier proberen we jullie deelname te 

vergemakkelijken: toestemming vragen om de parkeerplaatsen te bezetten wordt door ons gedaan. 

Autodelen.net zal jullie actie tevens registreren op de website van Week van de Mobiliteit, waar we alle 

Verover De Ruimte-acties zullen bundelen om de zichtbaarheid van de campagne en de verschillende acties 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Bijlage%201%20Deelnameformulier.docx
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/registreer-je-actie


 

te verhogen. Registreer je liever zelf je actie? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar 

info@autodelen.net.  

Deelnemen met je organisatie kan tot en met het einde van de Week van de Mobiliteit (22 september). Heb 

je een leuk idee, maar kan je het niet in deze periode uitvoeren? Neem zeker contact met ons op om te 

kijken of we je op een andere manier kunnen ondersteunen. Niets houdt je overigens tegen om ook de rest 

van het jaar de ruimte te veroveren en zo een blijvende impact te hebben op je buurt.  

 

III. Van idee naar uitvoering 

Wanneer je de deelname van jouw organisatie hebt bevestigd, kan je je actie concreet vormgeven. Wat 

ben je van plan met acht parkeerplaatsen, wie wil je erbij betrekken en welk materiaal heb je nodig? Hoe 

zal je actie er uiteindelijk uitzien? Veel stof tot nadenken, waar Autodelen.net jullie graag bij helpt.  

 

1. Verover De Ruimte voor XXX 

Misschien heb je al een concreet idee in je hoofd vóór je je deelname aan de Verover De Ruimte-

campagne hebt bevestigd, maar misschien ook niet. Stel het thema van jouw actie scherp: waarvoor 

verovert jouw organisatie precies de ruimte en wat houdt dat concreet in? We formuleren alle acties 

binnen de Verover De Ruimte-campagne als “Verover De Ruimte voor XXX (een specifiek thema in te 

vullen door jouw organisatie)”. Op dezelfde manier wordt de actie ingegeven op de website van Week 

van de Mobiliteit. Deze focus nemen we telkens mee in onze overkoepelende communicatie. 

Autodelen.net voorziet daarbij een logo op maat dat je in je communicatie naar de buitenwereld kan 

gebruiken. Laat ons weten met welk doel je de ruimte verovert en wij bezorgen je snel een toepasbaar 

logo. 

Mis je wat inspiratie? Hieronder vind je enkele ideeën die we op straat verzamelden wanneer we mensen 

vroegen wat zij zouden doen met vrijgekomen parkeerplaatsen.  

Daarnaast kan je ook een kijkje nemen bij de acties van vorig jaar (zie fotoreportage in bijlage 2). De 

veroveraars van 2019 namen meestal één parkeerplaats in, maar niets houdt je tegen om deze acties op 

te schalen naar acht parkeerplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@autodelen.net
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Bijlage%202%20Fotoreportage%20Verover%20De%20Ruimte%202019_0.pdf


 

  



 

2. Verzamel manschappen 

Wanneer je weet hoe jouw organisatie de ruimte wil veroveren, kan je de juiste mensen betrekken bij je 

actie. Wie heb je nodig om de actie op poten te zetten, te onderhouden (als de actie een langere periode 

duurt) en opnieuw af te breken? Zorg dat je ruim op tijd deze mensen op de hoogte stelt en engageert.  

Denk je dat jouw actie perfect aansluit bij de missie van een andere organisatie? Contacteer hen en 

enthousiasmeer hen om ook deel te nemen. Heb je nood aan (andere) ondersteuning, maar nog geen 

idee wie je zou kunnen betrekken? Autodelen.net geeft hieronder enkele mogelijke partnerschappen die 

voor de actie gesloten kunnen worden.  

● Burgerinitiatieven en wijkcomités in de buurt 

● Lokale buurtwerkingen 

● Gemeentelijke adviesraden (mobiliteitsraad, Gecoro, milieuraad, seniorenraad, jeugdraad …) 

● Vrijwilligers van lokale natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, jeugd- en sportverenigingen … 

● Ledenorganisaties: KAV, KWB, gezinsbond, KVLV … 

 

Tot slot blijft Autodelen.net ook steeds paraat om jouw organisatie bij te staan bij vragen of om hulp te 

bieden, waar mogelijk.  

 

3. Taakverdeling 

Een rudimentaire taakverdeling is belangrijk om het succes van de actie te garanderen. We maken 

enerzijds een onderscheid tussen wat Autodelen.net zal uitvoeren en wat van jouw organisatie zelf wordt 

verwacht.  

 

 Autodelen.net  

Registreren actie op website van Week van de Mobiliteit  

Aanvragen parkeerplaatsen 

Contact onderhouden met de lokale overheid waar de actie zal doorgaan 

Begeleiding bij het organiseren van de actie 

Communicatie over de Verover-De-Ruimte-campagne en de acties die daarbinnen vallen 

 

 Jouw organisatie  

Uitwerken van een concrete actie en zoeken van partnerschappen (eventueel met hulp van 

Autodelen.net) 

Verzamelen van materiaal (eventueel met hulp van Autodelen.net) en materiaal op 

desbetreffende locatie krijgen 

Opbouwen en afbreken van de actie 

Communicatie over jouw specifieke actie 



 

 

4. Plan je verovering tot in de details 

Nu de doelstelling van je actie duidelijk is en de nodige mensen gecontacteerd zijn is het slechts een 

kwestie de actie tot in de details uit te werken. Zet alle taken en verantwoordelijken duidelijk op papier 

zodat iedereen weet wat verwacht wordt. 

Enkele elementen om rekening mee te houden: 

●  (Hoe) wil je voorbijgangers betrekken bij je verhaal? De Verover De Ruimte-campagne is 
uitermate bedoeld om bewustwording te creëren over het ruimtegebruik in Vlaanderen. Hoe 
meer mensen betrokken kunnen worden bij jullie actie, hoe beter. Daarnaast is dit ook de ideale 
gelegenheid om voorbijgangers kennis te laten maken met jullie organisatie.  

● Verloopt je actie in bepaalde fasen of voorzie je eerder een statische invulling van de 
parkeerplaatsen? Verandert de opstelling van je actie doorheen de tijd? Hoe plan je deze 
veranderingen door te voeren? 

● Hoe kan je een samenhang voorzien tussen de acht ingenomen parkeerplaatsen? Plan je één 
grootschalig evenement of voorzien je één groot bouwwerk dat de parkeerplaatsen kan invullen 
of voorzie je enkele kleinere aspecten die samen één geheel zullen vormen?  

● De campagne wil zoveel mogelijk buurtbewoners betrekken bij de Verover De Ruimte-acties. 
Door telkens acht parkeerplaatsen in te nemen, zullen de acties van dit jaar vrij grootschalig zijn. 
Om zo toegankelijk en zichtbaar mogelijk te blijven, wil Autodelen.net de toegang tot deze 
evenementen gratis houden. Past dit niet binnen jou idee? Laat het ons even weten. Ga je eten, 
drinken of bepaalde vormen van animatie voorzien op je actie? Dit kan natuurlijk wel tegen 
betaling.  

● Bij consumptie van eten en drinken is het zeker belangrijk om een afvalplan op te maken. 

Voorzie een draaiboek voor je actie dat je aan de betrokkenen kan meegeven. Zorg voor een duidelijke 
taakverdeling tussen de aanwezigen en plan je actie van begin tot einde goed door.  

Laat je uiteindelijke planning aan Autodelen.net weten, zodat we dit ook kunnen afstemmen met de 
lokale overheid van de locatie waar jullie evenement zal plaatsvinden. Op die manier kunnen we een 
gestroomlijnde uitvoering van jullie plannen garanderen.  

 

5. Verzamel het juiste materiaal 

Wanneer je duidelijk hebt gesteld hoe jouw actie eruit zal zien en hoe die zal verlopen, is het belangrijk 

ook het juiste materiaal te voorzien.  

● Begin hier tijdig mee! Sommige materialen zullen moeilijker te verkrijgen zijn of misschien wil je 
zelf dingen samenstellen, bouwen of knutselen. Hou er rekening mee dat het vergaren van 
materiaal even kan duren. 

● Bekijk of en hoe je de parkeerplaats wil omheinen. Dit geeft duidelijk aan waar je actie stopt en 

is belangrijk voor de veiligheid. Bij Autodelen.net kunnen wimpellijnen/vlaggetjes voor Verover 

De Ruimte aangevraagd worden om een deel van de ruimte af te spannen of gewoon als versiering 



 

voor je evenement. 

● Zorg dat je weet waar en wanneer je materiaal kan ophalen. Ga je grote materialen gebruiken? 
Voorzie dan een aangepast voertuig (wagen, camionette, …) om de materialen te vervoeren 
naar de plaats van actie. Laat zeker weten aan Autodelen.net hoe je de opbouw van je 
evenement ziet, zodat de juiste vergunningen aangevraagd kunnen worden.  

● Soms kunnen tenten, tafels en stoelen uitgeleend worden bij de dienst evenementen van de 
stad waar je je actie laat doorgaan. Autodelen.net kan ook hierbij begeleiden.  

● Zorg dat je voorbereid bent op allerlei soorten weer. De campagne loopt tijdens de 
zomermaanden, maar dat neemt niet weg dat het niet kan regenen of hard kan waaien. 
Veranker je materialen stevig en voorzie tenten of andere overkapping voor tijdens de regen.  

● Denk ook aan minder voor de hand liggende zaken: heb je elektriciteit, watertoevoer of 
gasaansluitingen nodig? Vraag ook dit ruim op voorhand aan.  

● Stel een materiaalverantwoordelijke aan die dit alles in goede banen leidt.  

Maak zeker een materiaallijst voor in je draaiboek waarbij je de benodigheden kan afvinken. Op die 
manier ben je zeker dat je alle materialen zal hebben wanneer nodig.  

 

IV. Communiceer over je plannen 

Autodelen.net wil enerzijds omwonenden bewust laten worden over de grote impact die privéwagens 

hebben op het ruimtegebruik en anderzijds het alternatief van autodelen in de kijker zetten. Dit doen we 

door parkeerplaatsen een leukere invulling te geven die dankzij autodelen vrij zouden komen. We zullen 

hierover dus communiceren via onze eigen kanalen en ons eigen netwerk.  

Wil je deelnemen aan de Verover De Ruimte-campagne met je organisatie, dan zullen we over jouw actie 

communiceren in één lijn met de andere acties. Dat betekent dat alle acties benoemd zullen worden als 

een “Verover De Ruimte”-actie, met een ondertitel die toepasbaar is voor jouw actie. Je kan in je 

communicatie steeds het respectieve logo gebruiken dat van toepassing is op jouw actie.  

Communiceer zelf ook voldoende op verschillende, onderstaande manieren. Dit doe je voor, tijdens en na 

het plaatsvinden van je evenement.  Hieronder vind je enkele tips: 

● Maak een evenement aan op al je digitale kanalen voor je volgers en dat verder gedeeld kan 
worden (bv. via je Facebook, Instagram, Twitter, mailinglist, …). Vergeet het evenement zeker niet 
op je eigen website te plaatsen.  

● Stel een tekst op die gepubliceerd kan worden in het gemeenteblad van de locatie waar je actie 
plaatsvindt, zodat de inwoners de weg naar je evenement kunnen vinden.  

● Betrek, indien mogelijk, buurtcomités, verenigingen, scholen en anderen bij de communicatie (en 
eventueel uitvoering, zie boven) van je actie. Zij kunnen meer bezoekers trekken. 

● Spreek bezoekers van je actie aan. Beantwoord hun vragen en creëer bewustzijn over 
ruimtegebruik in de stad of gemeente waar je een actie uitvoert. Informeer hen over de actie die 
je uitvoert en over de Verover De Ruimte-campagne. Een leidraad hiervoor zit in bijlage (bijlage 3). 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Bijlage%203%20Leidraad%20voor%20pers%20en%20passanten.pdf


 

● Doe achteraf een (online) bevraging over de actie, zodat bezoekers en andere volgers hun mening 
kunnen delen over de actie. Wat vonden zij van de andere invulling van de parkeerplaatsen? Zijn 
ze geëngageerd om actief mee te denken over een ander ruimtelijke invulling? Zijn ze aangezet tot 
autodelen om meer plaats te creëren over de buurt?  

● Stel een persverantwoordelijke aan die de pers te woord kan staan. Stel een persbericht op over 
je actie en nodig verschillende soorten pers uit om aanwezig te zijn bij de actie.   

 

Autodelen.net zal templates aanleveren om de communicatie over je actie te vergemakkelijken. Deze 
templates worden je toegestuurd wanneer je contact met ons opneemt over de vormgeving van je actie.  

V. Na de verovering 

Na de verovering van de parkeerplaatsen en je evenement is het evident dat je de parkeerplaatsen terug 

in hun oorspronkelijke staat achterlaat. Voorzie voldoende tijd om de locatie opnieuw te ontruimen.  

Achteraf zal Autodelen.net een bevraging uitvoeren om alle acties te evalueren. Zelf kan je als organisatie 

natuurlijk ook een bevraging doen bij de bezoekers van jouw actie. Heeft jouw actie impact gehad? Heb 

je bewustzijn gecreëerd over gedeelde mobiliteit en/of de missie van jouw organisatie? En vooral: heeft 

jouw organisatie en de buurt genoten van de actie?  

Verspreid zeker ook de voor- en na-posters in de buurt om de herinnering aan jouw verovering levend te 

houden.  

VI. Vragen? 

Voor alle vragen en opmerkingen, slechts één adres: info@autodelen.net of 09/242.32.75.  

  

mailto:info@autodelen.net


 

 

 

Bijlages 

Bijlage 1: Deelnameformulier 

Bijlage 2: Fotoreportage 

Bijlage 3: Leidraad voor pers en passanten 
 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Bijlage%201%20Deelnameformulier.docx
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Bijlage%202%20Fotoreportage%20Verover%20De%20Ruimte%202019_0.pdf
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Bijlage%203%20Leidraad%20voor%20pers%20en%20passanten.pdf

