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Plannen na corona
Black Swan, dat was de term die Nassim Nicholas Taleb in 2007 lanceerde in zijn
gelijknamige boek. Die Zwarte Zwaan staat symbool voor het totaal onverwachte:
een gebeurtenis die niemand zag aankomen en niemand voorspelde.
Vandaag scheert zo’n Zwarte Zwaan over onze wereld: COVID-19. Terwijl de pandemie
hard toeslaat en het virus onze levens verstoort, hopen we met z’n allen op een snel,
veilig en goedwerkend vaccin. Tot het zover is, staat er ons weinig anders te doen dan
onze levenswijze aan te passen en onze gewoonten te veranderen.
En toch biedt corona ook kansen. Deze crisis kan ons veel leren. Zo ontdekken we hoe
we voorheen onze sociale contacten vaak als evident beschouwden en krijgen we
meer oog voor gezondheid en onze leefwereld. Er is een trend naar meer
verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuurlijke rijkdommen en het leefgebied van
planten en dieren. Tijdens de lockdown (h)erkende iedereen meer het belang van een
kwaliteitsvolle, groene leefomgeving: zochten we niet allemaal naar open en groene
plekken om te kunnen ontsnappen aan het isolement of om aan onze gezondheid te
werken? Hadden we niet allemaal nood aan wat meer publieke of privébuitenruimte
om op adem en tot rust te komen? Het mag duidelijk zijn: de coronacrisis heeft onze
kijk op de fysieke leefomgeving fors beïnvloed en ons het belang van ruimtelijke
kwaliteit sterker doen inzien.
De coronacrisis versnelde bepaalde evoluties in onze maatschappij: thuiswerk werd de
norm, we zijn meer online en lokaal beginnen kopen, we gaan vaker fietsen enz.
Anderzijds legde deze pandemie ook pijnpunten bloot, zoals de druk op de
gezondheidszorg en de problemen inzake de rusthuizen en ouderenzorg.
De gevolgen van corona en het beleid dat daaruit voortvloeit, zullen ook de komende
jaren hun sporen nalaten. Niet alleen sociaal en economisch, maar ook op ruimtelijk
vlak. De inzet op het herstel na corona moet gepaard gaan met ruimtelijke
verbeteringen. Want investeringen in een goede leefomgeving en omgevingskwaliteit
blijven belangrijk.
Samen met TomorrowLab onderzochten we de effecten en de impact die COVID-19
teweegbrengt en zoeken we naar manieren om onze fysieke leefomgeving meer
toekomstbestendig te kunnen maken.
Deze inspiratiebrochure formuleert 10 aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid als
antwoord op de uitdagingen waar we vandaag door corona voor staan. We willen
iedereen aanzetten om daar creatief mee aan de slag te gaan, zodat corona onze
leefomgeving van morgen ook positief kan beïnvloeden.
Ik wens je veel leesplezier en inspiratie.
Inge Moors
Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Landbouw en Platteland
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OVER DE AANPAK
Heeft corona een impact op de ruimtelijke ontwikkelingen in
Limburg? Welke lessen kunnen we uit deze crisis trekken voor het
ruimtelijk beleid? Kan corona een hefboom zijn om de reeds lang
vooropgestelde ruimtelijke doelstellingen te realiseren?
Hoe moeten we onze ruimtelijke plannen bijsturen?

EFFECTEN VOOR
BURGER, BEDRIJF EN
BUURT
We hebben de effecten van
COVID-19 benaderd vanuit
het oogpunt van het individu
(“burger”), de ondernemer
(“bedrijf”) en de gemeenschap
(“buurt”). De focus lag daarbij
op de mogelijke impact op de
ruimtelijke ontwikkeling.
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OVER DE AANPAK

UITDAGINGEN
Het onderzoek heeft geleid tot
een synthese van een aantal
uitdagingen. Die zijn zeker niet
volledig. Als de uitdagingen al
vanzelfsprekend klinken, wijst
dat op het feit dat ze misschien
niet nieuw zijn, maar dat corona
ze extra heeft blootgelegd.

AANBEVELINGEN

INSPIRATIE

Vanuit de uitdagingen,
formuleren we aanbevelingen
voor toekomstige plannen.
We zorgen dat de maatregelen
die genomen worden in het
kader van corona samen
kunnen sporen met de
langetermijndoelstellingen
rond ruimtelijke ordening,
klimaat, energie, biodiversiteit,
mobiliteit, demografie, welzijn
en samenleven. Corona biedt
een kans om het voorgenomen
beleid versneld te realiseren.

We geven tot slot nog 10
inspiratievolle voorbeelden mee
die de aanbevelingen vandaag al
in de praktijk omzetten.
Deze projecten en initiatieven
laten zien hoe we de
leefomgeving meer coronaproof
kunnen maken én tegelijk ook
onze ruimtelijke doelstellingen
realiseren. Dat is niet alleen
interessant voor lokale
besturen, maar ook voor andere
actoren die mee onze ruimte
vorm geven zoals architecten,
projectontwikkelaars of
stedenbouwkundigen.
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UITDAGING

AANBEVELING

“Blijf in uw kot” luidde het
advies. Intussen heeft telewerk
definitief zijn intrede gemaakt.
Hoe meer je thuis bent, hoe
belangrijker de kwaliteit
van je woning en je directe
leefomgeving wordt.
De grootte en flexibiliteit van
je woning zijn belangrijk voor
die kwaliteit, bijvoorbeeld om
gemakkelijk een (tijdelijke)
werkruimte in te richten waar
je ongestoord kunt werken.
Daarnaast zijn ook andere
aspecten van woonkwaliteit
van belang, zoals voldoende
licht en buitenzicht, geluidsen warmte-isolatie en zeker
een privébuitenruimte zoals
een eigen tuin of een ruim
terras. Woonkwaliteit is een
noodzaak, voor iedereen.

Let bij de beoordeling van
plannen, projecten en
vergunningen steeds op
voldoende en kwalitatieve
privébinnen- én
privébuitenruimte.
Dat is een belangrijke
uitdaging en vraagt creativiteit
van ontwerpers, zeker voor
woongelegenheden met een
kleinere oppervlakte.
De opmaak van een
“verordening woonkwaliteit”
kan daarbij helpen. Hierin kun
je minimale kwaliteitseisen en
normen vastleggen voor
oppervlakten, verluchting,
terrassen… Ook bij de opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen moet de woonkwaliteit
een streefdoel zijn.
Een voorbeeld is het opleggen
van een “groennorm” of
“groenindex”. Hierdoor
verzeker je een minimale
oppervlakte aan (semi-)publiek
groen, zoals een grasveldje,
bomen, een speelruimte…
Bewaak hierbij het evenwicht
tussen privé- en publieke
buitenruimte, zeker bij grotere
appartementsgebouwen,
omvangrijke verkavelingen of
nieuwe projecten die aansluiten
bij bestaande wijken.

WERK AAN WOONKWALITEIT

“Zorg voor
voldoende
privébinnenén buitenruimte”
© Philippe Ruault - "Quartier du Grand Parc" (Bordeaux), Lacaton & Vassal
architects - Frédéric Druot Architecture - Christophe Hutin Architecture

INSPIRATIE

Wintertuinen voor appartementen creëren een
aangename privébuitenruimte
In Bordeaux werden 3
gebouwen uit de jaren
zestig getransformeerd
naar een modern complex
met 530 woningen. Vooral
de toevoeging van ruime
wintertuinen geeft elke
woning weer nieuwe
kwaliteiten. Ze geven elk
appartement meer ruimte,
natuurlijk licht, gebruiksgemak

en uitzicht. Daarvoor zijn
de bestaande kleine ramen
vervangen door grote
glazen schuifdeuren die
uitkomen op de wintertuin.
Deze verlengstukken van
3,80 meter diep verruimen
de gebruiksruimte van alle
woningen. Tegelijkertijd zijn de
energetische prestaties van de
gebouwschil zo flink verbeterd.
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GEEF RUIMTE
AAN FIETSERS.
AANBEVELING

De coronacrisis heeft mensen
de fiets laten (her)ontdekken.
In de eerste plaats was dit
vanuit recreatieve motieven
of als alternatief voor het
openbaar vervoer. In de
publieke ruimte was er
(tijdelijk) terug meer plaats
voor de fietser. Die vernieuwde
aandacht voor de fiets moeten
we vasthouden. Als we willen
dat mensen meer de fiets
gebruiken, moeten we ze
ook voldoende ruimte en de
nodige infrastructuur geven.

Vertrek bij nieuwe visies,
plannen en projecten
vanuit het standpunt van
een fietser. Voorzie op de
juiste plaatsen voldoende
gebruiksvriendelijke en veilige
fietspaden en fietsstallingen.
Stem de inrichting van het
openbaar domein af op
de fietser. Voorzie, waar
mogelijk, exclusieve autovrije
ruimte. Geef zichtbaar
voorrang aan de fietser in
stads- en dorpskernen en op
schooltrajecten. Reduceer
zeker in schoolomgevingen
onveilige kruispunten en
situaties. Grijp de kansen om
hierin te experimenteren en
zet tijdelijke fietsvriendelijke
maatregelen ook om
in definitieve, ruimtelijk
kwalitatieve voorzieningen.
Vertaal die fietsvriendelijkheid
door tot op het niveau van
bouwprojecten. Publieke
gebouwen, bedrijven, winkels
en kantoren zijn gebaat
met een vlotte toegang en
faciliteiten voor fietsers.

burger

UITDAGING
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GEEF RUIMTE AAN FIETSERS.

“Vertrek bij plannen
en projecten vanuit
het standpunt van
de fietser”

© Shutterstock, Pop-upfietspaden

INSPIRATIE

Pop-upfietspaden
Fietsinfrastructuur werd naar
aanleiding van de coronacrisis
zowel tijdelijk als permanent
uitgebreid. Zo kunnen meer
fietsers een veilige afstand
van elkaar houden en wordt
het fietsgebruik voor korte
afstanden aangemoedigd
om het openbaar vervoer

te ontlasten. In het
Brusselse gewest werd op
verschillende terreinen
gewerkt: fietsmarkeringen,
betonblokken... Op sommige
plaatsen zijn rijvakken of
parkeerstroken ingericht als
fietspad, zoals in de Wetstraat
waar de ingreep permanent is.
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ZET IN OP
BETAALBAAR WONEN.
AANBEVELING

Veel burgers zullen de
economische gevolgen van
de coronacrisis voelen.
De werkloosheid kan stijgen
en de koopkracht kan dalen.
Daardoor is een goede en
betaalbare woning niet voor
iedereen haalbaar, terwijl
wonen een recht is voor
iedereen. Als samenleving
moeten we het mogelijk maken
dat iedereen op de juiste
locatie betaalbaar en
kwalitatief kan wonen.

Streef bij nieuwe
woonprojecten en wijktransities naar een goede
sociale mix en een variëteit
aan kwalitatieve woonvormen van verschillende
grootte. Doe dit ook in
de kleinere dorpskernen
om zo door verdichting de
leefbaarheid op te krikken en
de resterende open ruimte
te vrijwaren. Voorzie een
voldoende aandeel aan sociale
huur- en koopwoningen.
Activeer hiervoor eigen
patrimonium en gronden die
goed bereikbaar zijn en in de
nabijheid van voorzieningen
liggen. Overleg met projectontwikkelaars en sociale
huisvestingsmaatschappijen
om betaalbare kwalitatieve
woningen aan te bieden op
de lokale woningmarkt.
Sta open voor gemeenschappelijke woonvormen
en nieuwe eigenaarsmodellen,
zoals wooncoöperaties, die
kwalitatief betaalbaar wonen
vooropstellen.

burger

UITDAGING
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ZET IN OP BETAALBAAR WONEN.

“Streef naar een
sociale mix en
variëteit van
woonvormen”

© VP Architecten - “In de Bres” (Genk), VP Architecten - Group Machiels - stad Genk

INSPIRATIE

Erfpacht komt de betaalbaarheid van
woningen ten goede
Stad Genk gaf bouwgronden
in erfpacht in de Bresserstraat
en de Loofstraat. Op deze
gronden worden tien
grondgebonden woningen en
zes tweewoonsten gebouwd.
De grond hoeven de kopers van
een woning niet aan te kopen:
die “pachten” ze gewoon.
Hun voordeel? Erfpacht is
financieel een stuk voordeliger

dan de aankoop van een
stuk grond, waardoor de
maandelijkse kostprijs gevoelig
lager ligt. Zo wordt het ook
voor jonge mensen financieel
haalbaar om vlakbij het
centrum een energiezuinig
huis te kopen. Met deze
vernieuwende aanpak wil de
stad betaalbaar wonen mogelijk
maken.
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Bedrijf

STIMULEER VERWEVING EN
VERNIEUWING IN STADSEN DORPSKERNEN.
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UITDAGING

AANBEVELING

De lockdown heeft de trend
naar meer onlineshoppen en
diensten op afstand versterkt.
Meer goederen en diensten
worden aan huis geleverd.
Ook lokale handelaars
hebben zich meer digitaal
georganiseerd. Maar de
traditionele fysieke winkels en
lokale dienstverleners hebben
het vaak moeilijk om te
concurreren met e-commercereuzen. Dit houdt een risico in
op leegstand in de stads- en
dorpskernen met een verlies
aan dynamiek en eigenheid in
de kern tot gevolg.
Hierdoor komt de leefbaarheid
van de kernen en de lokale
economie in het gedrang.
Winkels, kantoren en
dienstverleners zullen hun
activiteiten deels moeten
heroriënteren om te kunnen
overleven.

Probeer leegstand zoveel
mogelijk tegen te gaan en streef
in stads- en dorpscentra naar
een mix van functies: winkels,
lokale hinderloze stadsfabriekjes,
coworkingruimtes, diensten,
vrije beroepen, ambachten,
(tijdelijk) wonen, cultuur,
recreatie… Neem initiatieven
om nieuw lokaal ondernemerschap aan te trekken en te
verankeren via stimulerende
maatregelen zoals premies of
subsidies. Stimuleer economische
actoren om ruimte te delen
met andere ondernemers. Bied
flexibiliteit om leegstaande
en onderbenutte gebouwen
(tijdelijk) opnieuw in te
vullen. Baken geconcentreerde
kernwinkelgebieden af in het
centrum van steden of dorpen
en laat geen bijkomende of
perifere handelsontwikkelingen
meer toe. Herzie ruimtelijke
uitvoeringsplannen en
verordeningen ten gunste van
kernversterking en maak flexibele
bestemmingsvoorschriften binnen
een kwalitatief kader zodat een
vlotte invulling gefaciliteerd wordt.

STIMULEER VERWEVING EN VERNIEUWING
IN STADS- EN DORPSKERNEN.

“Bied flexibiliteit
om leegstaande
en onderbenutte
gebouwen
opnieuw in
te vullen”

© Stad Beringen - “Lutgart” (Beringen)

INSPIRATIE

Tijdelijke invulling voor meer dynamiek:
project Lutgart in Beringen
Project Lutgart is een tijdelijke
invulling van een voormalige
school in het centrum van
Beringen. De stad wil hier
ondernemers, verenigingen
en burgers samenbrengen
in een “stadsfabriek”. Het
is de bedoeling om op een
laagdrempelige manier winkel-,
bureau- of werkruimte ter
beschikking te stellen aan

ondernemers, starters en
makers zodat zij kunnen
experimenteren met nieuwe
winkel- en horecaconcepten of
dienstverlening. Er is daarnaast
ook ruimte voor ontmoeting,
jeugd, cultuur en sport.
Zo ontstaat een nieuwe
hippe plek in het centrum van
Beringen.
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Bedrijf
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UITDAGING

AANBEVELING

Helaas zullen niet alle bedrijven
de impact van de coronacrisis
overleven. Faillissementen
kunnen leiden tot meer
leegstand met mogelijk
verloedering van kmo-zones
en bedrijventerreinen tot
gevolg. Tegelijk zal er door de
groei van de e-commerce nood
zijn aan nieuwe decentrale
distributieactiviteiten.
Misschien is het besef van
de (te) grote afhankelijkheid
van productieprocessen
en transportketens in het
buitenland, een aanleiding
om de lokale maakindustrie
te stimuleren en te verankeren
op lokale bedrijventerreinen.
Die economische transitie
moeten we ruimtelijk goed
begeleiden en faciliteren
om te voorkomen dat dit tot
onverantwoord bijkomend
ruimtebeslag leidt.

Intensiveer het ruimtegebruik
op goed gelegen en goed
ontsloten bedrijventerreinen,
bijvoorbeeld door te
“herverkavelen” of door
hergebruik van leegstaande
gebouwen. Onderhandel
proactief met eigenaars. Wees
voorzichtig en terughoudend
om nieuwe ruimte aan
te snijden en bijkomend
juridisch aanbod te creëren.
Onderneem actie om het
aanbod aan leegstaande
gebouwen, ruimtes of
bedrijfshallen bekend te maken
voor investeerders die ruimte
zoeken. Verhoog de gebruiksen omgevingskwaliteit
met ontharding, zorgvuldig
ingericht publiek domein,
groene zones en
ondersteunende faciliteiten
zoals kinderopvang,
strijkdiensten, horeca,
fietsherstelplaatsen, faciliteiten
voor deelmobiliteit en
lokale distributie. Benut de
economische transitie om
ook een ruimtelijke transitie
door te voeren en pas indien
nodig de voorschriften van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen aan.

ACTIVEER EN HERGEBRUIK
BESTAANDE ONDERNEMINGSRUIMTE.

“Corda Campus” (Hasselt)

ACTIVEER EN
HERGEBRUIK BESTAANDE
ONDERNEMINGSRUIMTE.

“Intensiveer het ruimtegebruik op goed gelegen
en goed ontsloten
bedrijventerreinen”
INSPIRATIE

Van leegstaande site tot attractiepool
De herbestemming en
transformatie van de
voormalige Philips-site in
Hasselt naar de Corda Campus
is een goede illustratie van
deze aanbevelingen. Vandaag
gonst de 95 000m² tellende site
opnieuw van de bedrijvigheid
en is ze uitgegroeid tot de

professionele thuis voor meer
dan 5 000 werknemers.
Tal van diensten zoals horeca,
een bank, een strijkatelier,
een leveringsdienst voor
boodschappen en een barbier
vergroten bovendien de
attractiviteit, zelfs buiten de
kantooruren.
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ONDERSTEUN KORTEKETENVOEDSELPRODUCTIE.
AANBEVELING

Het belang van
voedselzekerheid en
gezondheid is duidelijk op
de voorgrond gekomen.
Daarmee groeide ook de
belangstelling voor gezonde
voeding en voor producten
waarvan de herkomst gekend
was. Een pandemie kan
de voedelsaanvoerketen
verstoren. De voorkeur
voor voedsel uit de nabije
omgeving neemt toe en de
korteketenlandbouw zit
in de lift.

Waarborg voldoende
landbouwruimte voor duurzame
voedselproductie.
Faciliteer landbouwers om in
te zetten op de korte keten.
Stimuleer hoevewinkels of
verkooppunten rechtstreeks
bij de producent. Organiseer
centrale verkoop- en
afzetmogelijkheden in de stadsof dorpscentra, bij bestaande
winkels of via evenementen.
Sta open voor stadslandbouw
op daken van gebouwen of voor
landbouwparken aan de rand
van steden en wijken. Maak
verkooppunten bekend bij de
consument en maak het kopen
via de korte keten laagdrempelig.

Bedrijf

UITDAGING
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ONDERSTEUN KORTEKETENVOEDSELPRODUCTIE.

“Waarborg
voldoende
landbouwruimte
voor duurzame
voedselproductie”

© Provincie Limburg - “Limburg smaakt naar meer”

INSPIRATIE

Hoevewinkels: rechtstreeks van de lokale boer tot
bij de consument
Landbouwbedrijven nemen
meer en meer initiatieven om
hun producten rechtstreeks
van het veld naar de
consument te brengen.
Hoevewinkels verkopen
allerhande voedingsproducten
rechtstreeks van de lokale
boer. Ze streven ernaar op een

transparante wijze voeding te
produceren en te verkopen dat
gezond, lekker en betaalbaar
is. Tijdens de lockdownperiode
speelden hoevewinkels sterk in
op de directe nabijheid van hun
klanten door afhaalformules
en zelfs leveringen aan huis te
organiseren bij risicogroepen.
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Buurt
20

UITDAGING

AANBEVELING

Onze leefwereld wordt
tijdens de coronacrisis meer
beperkt tot de eigen buurt.
Voor een “veilige” verpozing,
een dagelijkse wandeling of
speelplezier voor de kinderen,
gingen mensen op zoek
naar natuurgebieden,
bossen, parken of open
velden op wandel- en
fietsafstand van de eigen
woning. We herontdekten
de kwaliteit van het landschap en de natuur in eigen
streek. Die is waardevol
en noodzakelijk voor
de gezondheid en het
welbevinden. De appreciatie
voor groene en open ruimte
neemt toe, want ze bieden
letterlijk en figuurlijk
ademruimte.

Voorzie voldoende,
kwalitatieve open ruimte
in de directe nabijheid van
woonomgevingen. Zorg voor
een goede toegankelijkheid
en bereikbaarheid van natuur-,
bos- en landbouwgebieden
vanuit de woonomgeving en de
stads- of dorpskern. Let er wel
op dat de recreatieve druk in
die openruimtegebieden niet te
groot wordt. Verbind de stadsen dorpskernen met de
omliggende open ruimte.
Zet in op de realisatie van een
“groenblauwe dooradering”
door groen en water tot in
de bebouwde gebieden te
brengen. Leg groennormen
en buurtparkjes op bij een
nieuwe woonontwikkeling of
de herstructurering van een
bestaande wijk en bevorder de
toegankelijkheid ervan.
Gebruik hiervoor verordeningen
of ruimtelijke uitvoeringsplannen
en maak duidelijke afspraken met
projectontwikkelaars. Stel grote
en kleine groene privéruimtes
open, zoals bijvoorbeeld tuinen
bij publieke gebouwen.

BEWAAR DE OPEN RUIMTE EN VOORZIE
TOEGANKELIJK GROEN IN ELKE BUURT.

© SWECO-BELGIUM NV - “De Motten” (Tongeren),
Vlaamse Milieumaatschappij - stad Tongerenstudiebureau Sweco - BAM Contractors - Fluvius

BEWAAR DE OPEN RUIMTE
EN VOORZIE TOEGANKELIJK
GROEN IN ELKE BUURT.

“Zet in op de groenblauwe
dooradering in de
bebouwde gebieden”.

INSPIRATIE

Openlegging van de Jeker en transformatie
stadspark De Motten in Tongeren
In het stadscentrum van
Tongeren werd de Jeker
terug opengelegd en de
omgeving van het stadspark
getransformeerd.
De openheid en toegankelijkheid vergrootten door het
weghalen van omheiningen,
de aanleg van fiets- en
wandelpaden en het omleiden
van het gemotoriseerd verkeer.

Water werd een belangrijk
beeld- en sfeerbepalend
element. Er werden “groene
kamers” ingericht met
grasperken, ligweiden en
plantsoenen. De Jeker is zo
een zichtbare en beleefbare
groenblauwe schakel geworden
tussen de binnenstad, het
stadpark, de wijken errond en
het aansluitende natuurgebied
De Kevie.
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Buurt

INVESTEER IN DE
VERBLIJFSKWALITEIT VAN
DE PUBLIEKE RUIMTE.

22

UITDAGING

AANBEVELING

Naar aanleiding van corona
werd op verschillende
plaatsen het publieke domein
(tijdelijk) heringericht. We
gaven letterlijk meer ruimte
aan fietsers, voetgangers,
spelende kinderen, sporters
of winkelpubliek. Stoepen
werden verbreed, straten
en parkeerruimte werden
ingenomen voor terrassen.
Dit gebeurde om de social
distancing van anderhalve
meter te kunnen waarborgen,
maar dit verhoogde tegelijk
ook de gebruikskwaliteit
van de openbare ruimte.
We waardeerden nog meer
de groene elementen in de
publieke ruimte, zoals een
boom, een parkje of een
speelveldje.

Onderzoek en overweeg of
de tijdelijke maatregelen ook
omgezet kunnen worden in
definitieve situaties als ze
de kwaliteit van de publieke
ruimte verhogen. Ontwerp
in de toekomst de publieke
ruimte zo dat ze voldoende
ruim is en flexibel ingezet kan
worden voor verschillend en
wisselend gebruik. Zorg daarbij
dat ze toegankelijk is voor alle
doelgroepen: kinderen, jongeren,
ouderen, minder mobielen…

INVESTEER IN DE VERBLIJFSKWALITEIT VAN DE PUBLIEKE RUIMTE.

“Ontwerp
publieke ruimte
die flexibel
ingezet kan
worden voor
verschillend
en wisselend
gebruik”
© Stad Bilzen, “Pop-upspeeltuin”

INSPIRATIE

Markt Bilzen wordt pop-upspeeltuin
De markt van Bilzen werd
tijdens de coronacrisis in
de weekends grotendeels
verkeersvrij gemaakt.
Hierdoor ontstond extra
ruimte voor de horeca en
de bewoners. Verder werd
er een tijdelijk speeltuig
geplaatst waarop kinderen
kunnen klimmen, hangen,
glijden, rusten of thematische

spelborden ontdekken terwijl
de ouders genieten van een
terrasje. De speelconstructie
verhuist later naar een
definitieve plaats op één van
de speelpleinen in Bilzen. Door
de grote appreciatie voor het
initiatief denken ze nu al na om
ook de volgende jaren een popupspeeltuin te laten terugkeren
in het stadscentrum.
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FACILITEER
KLEINSCHALIGE WOONZORGVOORZIENINGEN.
AANBEVELING

De crisis heeft een aantal
pijnpunten in de woonzorgcentra blootgelegd.
De veiligheidsmaatregelen
hebben een zware sociale
impact op de bewoners.
De bubbelregel en het gebrek
aan bezoek wegen zwaar.
Maar sociaal contact is
cruciaal. Kleinschaligere zorg
dichter bij huis kan hierop
een antwoord bieden.

Creëer een divers aanbod van
woonvormen die levenslang
wonen in de eigen buurt
mogelijk maken. Stimuleer
flexibele bouwvormen,
zoals zorgwoningen,
meergeneratiewoningen,
aparte woon- en zorgunits
in de tuin. Maar maak
ook ruimte vrij voor
decentrale kleinschalige
zorgvoorzieningen op buurtof wijkniveau.

Buurt

UITDAGING
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FACILITEER KLEINSCHALIGE WOON-ZORGVOORZIENINGEN.

“Stimuleer
flexibele
woonvormen
die levenslang wonen
in de eigen
buurt mogelijk
maken”
© Martin Vandereyt Groep - “Maxxo Care”, Martin Vandereyt Groep

INSPIRATIE

Mobiele woonunits in de tuin
Mobiele woonunits
bieden de mogelijkheid
aan particulieren om
zorgbehoevende familieleden
in een thuisomgeving op te
vangen. Een unit bevat alles
om zelfstandig te kunnen
wonen, zoals een woonkamer,
aangepast sanitair, een keuken
en slaapkamer. Verschillende
aanbieders verfijnen de

unit binnenin met speciale
technologieën op maat van
de zorgbehoevende. Stad
Hasselt paste als eerste
Limburgse gemeente
zijn stedenbouwkundige
regelgeving aan en laat toe om
tijdelijke zelfstandige woonunits
van maximum 40 m² in de
achtertuin te plaatsen.
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Buurt

STREEF NAAR NABIJHEID
VAN BASISVOORZIENINGEN.
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UITDAGING

AANBEVELING

Tijdens de lockdown werd onze
reikwijdte voor verplaatsingen
beperkt. Hierdoor kwam
het belang van nabijheid
van basisvoorzieningen
naar boven. Het is een
voordeel als we winkels voor
dagelijkse behoeften zoals
een bakker, supermarkt
of apotheek in de buurt
hebben. Wanneer winkels,
publieke voorzieningen en
groene publieke ruimte op
wandel- en fietsafstand
bereikbaar zijn, leven we
in buurten die levendiger,
aangenamer, duurzamer en
gezonder zijn. Dit biedt ook
een kans om stadsrandwijken
of dorpskernen te versterken,
die als woonomgeving
aantrekkelijk zijn omwille van
de directe nabijheid van groen.

Zet in op een sterke
verweving tussen wonen
en basisvoorzieningen
door het integreren van
winkels, zorgfaciliteiten,
onderwijs, recreatie- en
cultuurvoorzieningen,
buurtcentra, horeca, groen…
in de centra van de stads- en
dorpskernen. Zorg voor een
goede toegankelijkheid vanuit
de omliggende woonbuurten
met brede en veilige fiets- en
voetpaden. Geef impulsen
aan stadsrandswijken en
dorpskernen en stimuleer
vernieuwing en verdichting.
Dat kan door renovatieprogramma’s op te zetten of door
een verantwoorde kwalitatieve
opdeling van het bestaande
(leegstaande) patrimonium,
maar zonder bijkomend
ruimtebeslag of infrastructuur te
realiseren.

INVESTEER IN DE VERBLIJFSKWALITEIT VAN DE PUBLIEKE RUIMTE.

“Zorg voor verweving
tussen wonen en
basisvoorzieningen
in stads- en
dorpskernen”

© abv+architecten - “Molenveld” (Brasschaat), gemeente Brasschaat

INSPIRATIE

Innovatieve symbiose van school en betaalbare
woongelegenheid
De gemeente Brasschaat
merkte een uitstroom op van
jonge tweeverdieners die
geen betaalbare woning meer
konden vinden. Daar kwam bij
dat de te bebouwen ruimte
steeds schaarser werd.
Toen bleek dat er nood
was aan een nieuwe
schoolinfrastructuur, staken
gemeente en schoolbestuur

de koppen bij elkaar. Dat
resulteerde in het project
“Molenveld” dat een oplossing
bood voor beide uitdagingen:
de beperkte ruimte werd
benut door 26 betaalbare
duplexwoningen, een school,
crèche en kinderopvang en
een reeds aanwezige sporthal
efficiënt te vermengen.
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Zet jouw gemeentebestuur
of organisatie één van deze
aanbevelingen vandaag
al om in de praktijk?
Laat het ons weten via
www.plannennacorona.be

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
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