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WOM 

SOCIAAL-RUIMTELIJKE 

PLANNINGSCEL 

Ervaring in sociaal-ruimtelijke 

analyses 

Ruimtegebruik? 

Sociale precisie 

Sociaal-ruimtelijke stress 

GROTE WERVEN: 

Wat met de randen? 

Impact op leefbaarheid? 

Sociale effecten? 

 

S-RSA 

       Onderzoek mapping van levendigheid in wijken  
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Literatuuroverzicht en 

benchmark 

Sociale hefbomen 

Ruimtelijke ID vd wijk 

Gebruik en agenda 

“As is” in 3 wijken 
Mappinginstrument 

levendigheid 

Onderzoek internationaal? Concept ontwikkelen. 

Methode? 

Demografie? Sociale dynamieken? Economische hefbomen? 

Netwerken? 

Open ruimte? Voorzieningen? Woningtypologie? 

“Hardware” van de wijk 

Wat leren we in Deurne 

Noord, Oud-Berchem en 

Wilrijk Hoogte ivm 

levendigheid? 

Hoe kunnen we zelf ad slag? 

Wijkwerkers trainen? 

Funderen toekomstige 

stadsprojecten 

Welke activiteiten door wie? Leefstijlen? Eerder een lokale 

of bovenlokale agenda? Formeel en informeel. 



Uitgangspunt 



conclusies: levendigheid  

1. Ervaring en effect 

2. Dynamisch 

3. Multidimensionaal 

4. Wijk als tussenschaal 

5. positief vliegwiel 

 

 

 

 



Conclusie levendigheid: waar naartoe? 

1. Burenconnectie centraal 
• Collectief ~ herkenbaarheid 

• Connectie ~ gedeelde 

dagelijkse ervaring => 

onderlinge verschillen op de 

achtergrond 

• Wijk als tussenschaal “to 

scope up” 

 

2. Gelijktijdig sociaal én 

ruimtelijk werken aan de 

burenconnectie 
• Open staan voor grilligheid 

van levendigheid 

• Gedeelde dagelijkse 

ervaring faciliteren 

Burencollectief Burenconnectie 

Groep/collectieve ID Relatie tss # individuen of 

vertakkingen 

Doel + optie tot extra 

doelen 

Open einde 

Ingrijpen Spontaniteit 

Dagelijkse ervaring als 

middel 

Dagelijkse ervaring als 

doel op zich 

Lijm/herkenbaarheid Lijm maar… niet 

plakkerig; ambivalent 



 

Conclusie levendigheid: waar naartoe? 

B. De wijk als tussenschaal bij 
(ruimtelijke) projecten 
DOEL: cascade-effect tss onderling versterkende en 
aanvullende projecten en plekken, in én buiten de 
wijk. 
1. Wijkschaal als toetsingskader, ook voor 

strategische projecten en trajecten 
2. Ruimtelijke interventies inzetten als hefboom tot 

activeren id wijk en versterken van lokale 
dynamieken (meer dan ruimtevraag) 

3. Reeds bestaande plekken van burenconnecties 
mee opnemen in ruimtelijk blikveld en in ruimer 
verband plaatsen 

RANDVOORWAARDEN:  
1. waarde gegenereerd op de plek moet ook 

terugvloeien nr de wijk 
2. Niet alleen ontwerp en inrichting mr ook 

ruimtegebruik is de focus 
3. Zorgvuldig mappen van plekken v betekenis voor 

burenconnecties op wijkniveau 



Ontwerpen = gebruik uittekenen! 

Maar: 
• Wat is het huidige gebruik? 

• Wat is de betekenis van de plek? 

• Hoe laat je de plek aansluiten bij bestaande 
gebruikspatronen? 

• Wat kan de meerwaarde zijn voor de wijk? 

• Welke soort huiselijkheid pas hier? Interieur en 
exterieur? 

• Hoe de walkability stimuleren? 

• Hoe burenconnecties stimuleren? 

• Hoe laat je de nieuwe plek passen in de 
geesten van de mensen? 

 

• Wat is kwaliteit? 

Levendig ontwerpen… 
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