
1

Wegwijzer voor duurzame en kindvriendelijke
woonprojecten en verkavelingen

Januari 2010



2

Doel en opzet van de ‘Wegwijzer’

Deze wegwijzer richt zich tot ontwerpers, 
verkavelaars, projectontwikkelaars, stedelijke
diensten, …
In dit document worden richtlijnen en 
suggesties geformuleerd omtrent
‘kwalitatieve publieke ruimte en speelruimte’ in 
duurzame en kindvriendelijke woonprojecten, 
verkavelingen en strategische stadsprojecten.

Doel: de publieke ruimte en speelruimte
kwalitatief integreren in de nieuwe projecten
zodat het ‘speelweefsel’ wordt versterkt.

Deze richtlijnen moeten niet als een
verordening gelezen worden, maar kunnen als
referentiekader en inspiratiebron worden
gehanteerd voor het realiseren van meer
‘kindvriendelijke’ en ‘duurzame’ woonprojecten
en verkavelingen.
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6 redenen om te kiezen voor ‘duurzame en 

kindvriendelijke’ woonprojecten en verkavelingen :

1. Duurzame en kindvriendelijke woonprojecten zijn aantrekkelijk voor jonge gezinnen en 
bieden voordelen voor iedereen: jonge gezinnen met kinderen, alleenstaanden, jongeren 
en ouderen, personen met een beperking, bewoners, bezoekers, ...
Zij bieden een veilig en aangenaam woon- en leefklimaat met meer sociale controle, 
meer sociaal contact... Kortom een prettige aantrekkelijke levendige woonwijk.

2. Duurzaam en kindvriendelijk verkavelen is economischer dan traditioneel verkavelen: 
hogere woningdichtheid, minder verharding, oppervlakte-afwatering met minder 
riolering. 

3. Er is een trend naar kleinere bouwpercelen. Daardoor wordt de kwaliteit van de
publieke ruimte des te belangrijker om woningen en gronden ‘verkoopbaar’ te
houden.

4. Géén verkeersstraten maar LEEF-straten!
Creëer een wijk waar de auto zich als ‘gast’ zal gedragen met de verharde
publieke ruimte (straten pleinen, erven, ... ) als verblijfsruimte. Straten worden dan ook 
bij voorkeur ingericht conform de “zone 30-filosofie” (met snelheidsremmende 
maatregelen.

5. Kindvriendelijkheid betekent kwalitatieve planning en integratie van de bestaande
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
bijv. valoriseren van een bestaand speelbosje, bestaande grachten voor integraal 
waterbeheer en spel, wadi als speelplek, grondoverschot voor speelheuvels, uitnodigende 
pleintjes, straten,…
Kindvriendelijkheid is geen facelift met dure speeltoestellen.

6. De Stad Brugge wil meer duurzame en kindvriendelijke verkavelingen en woonprojecten 
en neemt dit mee als afweging bij de beoordeling van een aanvraag.
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A.  Basisprincipe: kwalitatieve en duurzame planning

Elk woonproject of verkavelingsplan dient te vertrekken
vanuit een duidelijke ruimtelijke visie op het gebied.

Geest van de plek: Bestaande kwaliteiten van 
het landschap benutten = open uitzicht op het 
polderlandschap vrijwaren, microreliëf, grachten, 
groenstructuur, cultuurhistorische hoeve als 
scharnier, ...

Integraal waterbeheer: Bestaande grachten 
voor infiltratie, spel en educatie (minder 
rioleringskosten!) 

Reduceren wagens: stimuleren van het gebruik van het 
openbaar vervoer en van het fiets- en wandelnetwerk; ambitie 
is het gebruik van de auto te verminderen of te reduceren.

Gebundeld parkeren (aan de rand, toegangsweg), zowel voor 
bewoners (halfondergronds), als voor bezoekers.
- autoluwe wijk, en daardoor kindvriendelijk
- ruimte voor leef- en speelstraten
- minder verharding (lagere aanlegkosten)

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

Art. 1.1.4. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd 
wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het 
gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke 
activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de 
gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt 
gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. 
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Voorbeeld:

Stedenbouwkundig ontwerp: Hoeve De Laere, Brugge

integratie polderlandschap in het projectgebied;
Bestaande landschappelijke kwaliteiten, groen- en grachtenstructuur,
behouden en versterken;
hoeve De Laere en boomgaard integreren in het projectgebied;
relatie Kasteel groene poort.
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- Compact bouwen (rijwoningen, gestapelde 
woningen,...) met oog voor diversiteit. Behoud van 
doorzichten naar het landschap tussen de 
woonblokken.

- Integreren van hoeve De Laere (respecteren van de 
geest van de plek, en scharnier binnen het project)

- Erven/pleintjes voor het kleine ontmoeten als binding 
tussen de woningen en de groene ruimte.

Compact bouwen geeft ruimte voor een gebundelde en 
sterke groenstructuur : 
- herstel boomgaard bij hoeve (geest van de plek!)
- avontuurlijk en natuurrijk spelen, ook voor de

naburige wijk, 
- ruimte voor rustig zitten, genieten, ruimte voor

een buurttent, moestuin, ...

- Aaneengesloten sterke groenstructuur
- Ontsluiting verkeer aan de rand
- Gebundeld parkeren aan ontsluitingsweg
- Fiets-wandelnetwerk gescheiden van verkeer
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herstel boomgaard

polderlandschap

hooiland

speelschuur

rijwoningen

gestapelde woningen

erfpleintjes

comfortabele fietsstallingen 
op de strategisch beste plaats

avontuurlijk en 
natuurlijk spelen
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B1. Mobiliteit

B.  Deelthema’s

B1.1. Fijnmazig fiets- en wandelnetwerk gelinkt aan netwerk van openbaar vervoer

Integreren van fiets- en wandelpaden.
Doorsteken doorheen bouwblokken.
Uitbouwen langsheen belevingselementen naar halteplaats van het openbaar vervoer.

Aandacht voor fietsparkings, fietssluizen, fietsboxen 
Gegroepeerd (ook voor fietskarren) evtl. met dakbegroening…

fietsparking fietssluis fietsbox fietskluis stad Brugge



10

B1.2. Gebundeld parkeren voor bewoners en bezoekers

(Half)ondergronds parkerenOpen parkeercon-
structie

Collectieve carports Parkeren onder een 
bladerdak

Voordelen 
- verkeersruimte wordt leef- en/of speelstraat
- de verkaveling is een fiets-, wandel- en speelparadijs

Parkeren aan de rand van de wijk, 
waardoor een zeer autoluwe wijk ontstaat.

Bewoners kunnen wel met de wagen tot aan 
de woning; er kunnen bijv. karretjes voorzien 
worden om winkelwaren e.d. te vervoeren en 
het in- en uitladen te vergemakkelijken 
(handbediende slagboom). 

Multifunctioneel gebruik 
van de parkeerplaats
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B1.4. Wegcategorisering

In het verkavelingsplan worden wegenhiërarchie en wegcategorisering, in functie van het

afremmen van de snelheid, expliciet aangeduid, ook voor woonstraten.



12

B1.3. ‘Slimme verkeersafwikkeling’

Geschrankt systeem

Woonstraten takken
aan op wijkontsluitingsweg

Woonstraten met trage
wegverbinding

Geen rechte sluiproutes die 
alternatief zijn voor
verbindingswegen

Bijv. door ‘verschuiving’
van raster

Weren van doorgaand verkeer Snelheidsremmende maatregelen

Overdimensionering van het wegvak vermijden:

De aangewezen breedtes voor enkelrichtingsverkeer
= 3m, voor tweerichtingsverkeer is de breedte van 
de weg afhankelijk van het al dan niet combineren 
met fietsverkeer.

Overmaat aan voetgangers toebedelen 
(vooral aan zonnekant).
Indien breedte voor voetgangers 3m: ruimte voor 
speelse zitbank of spelprikkel. 
Bomen bij verbreding voetpad (min. 3,5m t.o.v. 
gevel)

Asverschuivingen (vb. om de 50m)

Door lay-out van stratenplan
Door voetpadverbredingen (vooral zonnekant) + 
zorgvuldig ingeplante bomen

Poorteffecten aan begin van 
de woonstraat

Door voetpaduitstulpingen = 
hoekpleintjes
1 of 2 bomen aan toegang van 
de straat
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Type 1: Woonstraten met louter erfontsluiting:
= leef- en speelstraten!
= geen afzonderlijke fietspaden

bijv. doodlopende straat

- Gelijkvloers (geen stoepen): speel- en leefstraat / woonerf
- Spelprikkels mogelijk

Type 2: Woonstraten met zekere lokale verbindingsfunctie
= naar gelang de situatie aanliggensde of vrijliggende fietspaden

bijv. buurtontsluitingsweg

- Zo breed mogelijke stoepen, vooral aan zonnekant
- Plaatselijke voetpadverbredingen op strategische plekken
- Voetpadverbreding zorgt voor asverschuiving
- Inplanting van speels straatmeubilair

Type 3: Woonstraten met bovenlokale verbindingsfunctie
= enkel vrijliggende fietspaden

bijv. wijkontsluitingsweg, steenweg

- Optimale verkeersveiligheid
- Voldoende breed voetpad min. aan een kant (bereikbaarheid buurtwinkels)
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B.2.1  Compact bouwen ten voordele van de publieke ruimte

Trier

Vauban Freiburg Woonproject ‘De Blauwe Reiger’, Brugge 

B2. Duurzaam bouwen en wonen
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B.2.2  Een verscheidenheid aan woontypes nastreven

Voorbeeld: 
Stedenbouwkundige studie (Morfologisch plan) St-Pietersmolenwijk, Brugge

Mix van woningen: van sociaal tot middenklasse, verschillende types, verschillende realisatievorm
dus verschillende woonsferen

Ten gevolge van de verschillende randfactoren binnen het studiegebied
en de toegevoegde groenstructuren onstaat een patchwork van woonzones
met telkens een eigen karakter.

1. Polderwoningen: aansluitend bij het polderlandschap en de dijkzone
2. Terraswoningen: gericht op de groenassen
3. Parkwoningen: aansluitend bij de corridor
4. Schakelwoningen: aansluitend bij de bestaande wijk
5. Kopgebouwen: aansluitend bij de Oostendsesteenweg
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‘Roepafstand’ Herkenbaarheid: afwisseling in vorm en 
kleur

Nog foto van architectuur

Parkappartementen gericht naar de 
publieke ruimte.

B.2.2.1. Aandachtspunten voor meergezinswoningen

‘Reigersvliet’ te Sint-Jozef - Koolkerke

Buitengalerijen en ramen gericht op publieke ruimte
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Voorbeeld 1: Privaat + gemeenschappelijk groen gekoppeld 
aan de tuinzijde

Voorbeeld 2: Groepswoningbouw met 
voorgevels gericht naar gemeenschappelijke 
tuinzone

B.2.2.2. Woongroepen

Gemeenschappelijke tuinzone aan voor- of achterzijde
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B.2.2.3. ‘Rijwoningen rond erfpleintjes’ als bespeelbare tussenruimte

Voorerf als onderdeel van het publiek domein
- te ontwerpen van gevel tot gevel
- bespeelbare ondergrond, gekoppelde parkeerplaatsen
- deurportalen, zitmuurtjes op de rooilijn,…

Voorkanten van woningen zijn gericht naar de publieke ruimte (plein-type)

Admiraal Keyesplein te Zeebrugge
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B.2.3. Aandacht voor aantrekkelijke architectuur

Hoogstaande woonkwaliteit: hedendaags, onderhoudsarm,…

Vermijd blinde gevels en schermen gericht naar publieke domein

In de verkavelingsvoorschriften wordt bij voorkeur opgenomen:
- Voldoende ramen op gelijkvloers aan voorkant van de woning

- Bij voorkeur geen afsluitingen en hoge groenschermen aan de straatkant

X
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B3. Speelweefsel

In het Speelruimtebeleidsplan 2006-2013 van de Stad Brugge wordt het concept 
‘speelweefsel’ vooropgesteld.

Speelweefsel = ruimtelijk netwerk van: 

- Formele speelruimte: speelterreinen met toestellen, speelzones
- Informele speelruimte: speelweides, speelbosjes,…
- Voorzieningen voor kinderen: school, bibliotheek, jeugdlokalen,…
- Veilige en beleefbare verbindingen daartussen

Zie ook: Speelruimtebeleidsplan Brugge 2006-2013: Richtinggevend Gedeelte, p. 1-6
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Een nieuw woonproject of verkaveling moet in het bestaande (speel)weefsel passen en 

het versterken

nieuwe

verkaveling

verweven

+

nieuwe

verkaveling

geïsoleerd

-

1

3

2

nieuwe

verkaveling

verweven

12
2

3

Voorbeeld:

Een bestaande (informeel gebruikte) speelplek met
speelheuvels wordt geïntegreerd in de verkaveling.

Een route naar een bestaand speelterrein of speelbos
wordt uitgebouwd als trage wegverbinding.

De routes naar de woonkern worden
optimaal verkeersveilig en beleefbaar uitgebouwd.
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Voorbeeld: 
Omgevingsaanleg Malehoek – Babbaertstraat (Brugge)

B4. Kwalitatieve inplanting en inrichting van publieke ruimte en
speelruimte
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Sint-Jozef

Ghandiplein

Voorbeeld: 
Groen lint en speelweefsel – Sint-Jozef (Brugge)
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B4.1. De speelruimte wordt zorgvuldig ingeplant in de publieke ruimte

1ste principe:
De speelruimte ligt aan voorkanten van woningen, niet aan achterkanten
(dit geeft privacy-conflicten en overlast-gevoelens)

2de principe:
De inplanting voldoet aan minstens 1 van onderstaande kenmerken: 

- nabij fietsroutes en trage wegen, liefst op knooppunten
- centraal in het (bestaande en geplande) woonweefsel
- nabij voorzieningen,…

3de principe:
Optimale oriëntatie (bezonning, schaduw), in het bijzonder bij kleine terreinen.

4de principe:
Bereikbaarheid van fietsers en voetgangers verzekeren door brede voetpaden en ruime fietsstallingen
(ook bruikbaar voor bv. BMX’en en andere kinderfietsen.
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B4.2. Kwaliteit van de publieke ruimte

Uitgangspunten: 
Bestaande landschappelijke kwaliteiten met belevings- en speelwaarde behouden;
gebundeld groen en harmonisch park- en groenbeheer.

In het verkavelingsplan worden de reeds aanwezige speelpotenties van de site in beeld gebracht en versterkt:

1. Avontuurlijk en natuurrijk groen
2. Reliëf als spelaanleiding
3. Grijpbaar water
4. Geest van de plek: erfgoed en landschap
5. Bespeelbaar straatmeubilair en kunst
6. Stenig of groen volgens draagkracht van het terrein

Sint-Pieterskaai
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4.2.1. Avontuurlijk en natuurrijk groen

In de verkaveling of de onmiddellijke omgeving moet het mogelijk zijn om:
- een balletje te trappen: bespeelbaar gazon, bomen als goals,…
- een kamp of boomhut te maken (bijv. knotwilg), verkenningstochtjes te maken, in een boom of struik te klimmen
- wilde bloemenweide: ontdekken, plukken, leren, ... Spelenderwijs contact met de natuur voor kinderen in de stad

4.2.2. Reliëf als spelaanleiding

In de verkaveling of de onmiddellijke omgeving moeten er mogelijkheden zijn
voor kinderen en jongeren om:
- te glijden of te rijden van hellingen,…
- uit te kijken van op een hoogte
- te ravotten op uitdagende speelheuvels
- te spelen op treden en trapjes, ....
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4.2.3. Grijpbaar water

Infiltratiegebieden als toegankelijk moeras: moerasplanten, vlonders, wadi, droge grachten en bovengrondse afvoer
van water. Speelse goten, kunstige goten, waterpomp, ...

Combinatie van ruimte voor waterbeheer + speelplek + educatie

Veiligheid: Zachte hellingsgraad bij waterpartijen, bruggetjes,… of een rand van moerasplanten of hooiland als veilige
rand

4.2.4. Geest van de plek: erfgoed en landschap

Kapel, oude bomen,… als blikvangers
Verwijzingen naar vroegere nederzettingen, versterkingen,…
Verhaal van de plek, belevingsvol kunstig en speels benutten…

Indien nodig: nieuwe thema’s aanreiken en een nieuwe 
identiteit creëren

ZACHTE HELLING
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4.2.5. Bespeelbaar straatmeubilair en kunst

- Bespeelbaar straatmeubilair: zitelementen, paaltjes, nietjes (fietsenstalling), ...
- Bespeelbare kunst
- Parcours-idee

4.2.6. Stenig of groen, volgens draagkracht van het terrein

Wat bedoelen we met 'stenige (verharde) speelruimte'?
Stenige speelruimtes bestaan voor meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte uit verharding. Ook hier is een 
diversiteit aan verharding, groen, niveauverschillen (treden, muurtjes, zitblokken), zonering, enz. aanwezig. 
Het betreft in principe nooit zomaar een verharde vlakte. Een stenige speelruimte zal ook zelden voor 100% stenig 
zijn: op een functionele manier worden natuurelementen in de stenige speelruimte ingebracht. Vaak zal deze 
speelruimte geïntegreerd zijn in multifunctionele publieke ruimte, die actief uitnodigt tot spel, maar ook andere 
functies toelaat.

Eigenheid en aandachtspunten
- Speelse vormgeving van de publieke ruimte: reliëfverschillen, muurtjes, verschillende materialen, patronen 

in de bodemafwerking...
- Spelprikkels: kunstelementen, bespeelbare kunst, 'grijpbaar' water van fonteinen, sportelement...
- Rustelementen: zitblokken, zitmuurtjes, (overdekte) banken, hangelementen...
- Hoogstambomen: minimale maat 20/25 + boombescherming met drie palen.
- Bij aanplant van hagen: het voorzien van voldoende stevige draadraster en palen.
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Waar realiseren?
- Op terreinen van beperkte oppervlakte, waar drukke bespeling geen gras toelaat.
- (Deel van) een plein: waar voorkanten van huizen en/of voorzieningen op uit komen.
- Daar waar het functionele of historische kader een stenige ruimte vereist.

(Speelruimtebeleidsplan Brugge 2006-2013: Richtinggevend Gedeelte, p. 24).
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B4.3. Schaalniveau en type speelruimte worden mee bepaald door het
speelruimtebeleidsplan

Dit globale programma wordt vastgesteld door de Groendienst en Jeugddienst.

Schaalniveau: wijkniveau, buurtniveau of straatniveau
Type: avontuurlijk-groen, gezinsgericht of speeltuin

‘Speelruimtebeleidsplan Brugge 2006-2013’
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B4.4. Aanpak

Het basisontwerp is belangrijker dan de hoeveelheid speeltoestellen

Een goed ontwerp bestaat uit:

- Een conceptuele schets met zones (actieve vs. rustige zones, opdeling naar leeftijden slechts in tweede orde), 
looplijnen en bereikbaarheid

- Een schets met reliëf, speelgroen, water, landschapselementen,… goed leesbaar voor buurtbewoners en kinderen

- Een technisch plan, gebaseerd op voorgaande schetsen (met nodige indicaties voor uitvoering)
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Het speelplein richt zich naar de allerkleinsten. 
Een klinkerpad, een dolomietpad en een betonpad verzekeren de circulatie in het speelplein. Het klinkerpad vormt ter hoogte 
van het verzonken terreingedeelte een keerwand en vormt aldus een bijkomend spelelement. Er is gebruik gemaakt van 
kunstgras op die plaatsen waar spelelementen zijn geplaatst. 

Voorbeeld:
VK ‘Jules van Praetstraat’ Sint-Jozef (Brugge)
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B4.5. Meerwaarde

Inspelen op wat er is, bespaart op kosten

- Valoriseren van bestaande landschapselementen is vaak goedkoper dan compleet
nieuw gecreëerde speelruimte:
Bijv. uitbouw van een bestaand speelbosje, bestaand reliëf, beekvallei,…

Meervoudig ruimtegebruik, combinaties opzoeken, gesloten materialencycli –
bespaart op kosten

- Combinatie waterbeheer + speelplek + natuur

- Combinatie parkeren + speelplek (bijv. op bezoekersparking)

- Grondbalans:
Uitgegraven grond van wadi’s, zandbak, woningen, e.d. kan gebruikt worden voor 
het maken van speelheuvels.

- Hergebruik van materialenoverschot
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B5. Toegankelijkheid van openbare gebouwen en parken

Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken

Richtlijnen om parken en openbare groendomeinen beter toegankelijk te maken voor iedereen, ook 
voor mensen met een handicap.

Toegankelijkheid van openbare gebouwen

Vanaf 1 maart 2010 geldt een nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in 
Vlaanderen waarborgt. Voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor een publiek 
gebouw wordt voortaan bij de aanvraag ook daadwerkelijk aandacht gevraagd voor toegankelijkheid.
Praktische informatie is te verkrijgen op de website www.toegankelijkgebouw.be. 



Bronnen:
Illustraties werden overgenomen uit ‘Kind en Ruimte – Kindgerichte planning van publieke ruimte’, het foto-archief van de 
stedelijke Groendienst van Brugge,BuroII en het foto-archief van Fris in ‘t Landschap.

Te raadplegen literatuur:
“Kind en Ruimte – Kindgerichte planning van publieke ruimte”, uitgeverij ‘Die Keure’ (juridische.uitgaven@diekeure.be)
“Werkboek kwaliteitsvol verkavelen” van de Vlaamse Overheid
“www.toegankelijkgebouw.be”
“Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken”, Agentschap voor Natuur en Bos

Opgemaakt door Studiebureau Fris in ‘t Landschap en Kind en Samenleving - Ruimtecel, i.s.m. de 
stedelijke Groendienst, Dienst Ruimtelijke Ordening, Jeugddienst en Dienst Stedenbeleid

Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 19.02.2010


