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1.Visie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publieke ruimte in Hoogstraten is inspirerend voor 

kinderen en jongeren én een ontmoetingsplaats voor 

verschillende leeftijden.  
 

De publieke ruimte in Hoogstraten moet een positieve impact hebben op het publieke leven 

van kinderen en jongeren. Dit betekent dat voor elke ingreep of actie in de publieke ruimte 

bekeken dient te worden of de ingreep ten goede komt van kinderen en jongeren in de buurt, 

wijk of stad. De ingrepen dienen op die manier een positieve impact te hebben op de kwaliteit van 

de publieke ruimte. De vraag die dus telkens gesteld moet worden is: Is dit goed voor kinderen en 

jongeren? 

Woonomgevingen waar gespeeld wordt, is de norm. Kinderen dienen te kunnen spelen in de 

buurt van hun woning. Tieners moeten te voet of met de fiets kunnen vetrekken naar sportclub, 

hobby, vrienden. Daar waar kinderen, tieners en jongeren goed gebruik kunnen maken van de 

publieke ruimte en zichtbaar zijn, zorgt dit voor een aantrekkelijke buurt of wijk. 

Tegelijkertijd moet de publieke ruimte in Hoogstraten een ontmoetingsruimte zijn voor 

verschillende leeftijden. Op deze manier wil Hoogstraten de leefbaarheid en het sociaal contact 

tussen verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen én de beleefbaarheid van deze ruimten 

verhogen.  

 

Publieke ruimte in Hoogstraten is divers en toegankelijk.    
 

Kinderen en jongeren gebruiken de publieke ruimte op diverse manieren. De inrichting moet 

hierop inspelen.  De inrichting van de publieke ruimte dient o.a. meer aandacht te besteden aan 

de verschillende spel en ontmoetingsvormen van kinderen en jongeren. Voorbeelden zijn: 

avontuurlijke speelruimten, natuurbeleving, vrij spel en uitdagende spel- en sportinfrastructuur…. De 

publieke ruimte in Hoogstraten wil ook zeggen dat er voor verschillende leeftijden een voldoende 

aanbod en mogelijkheden is.  

Hoogstraten werkt aan toegankelijk en openbare speel, sport en ontmoetingsruimte. Speel, sport 

en ontmoetingsruimten dienen te allen tijde openbaar publiek toegankelijk te zijn. Bij het afsluiten 

van specifieke ruimten (voorbeeld in functie van moeilijk beheer), dient een alternatief in de buurt 

worden uitgewerkt.  
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Publieke ruimte in Hoogstraten wordt gedragen door 

een groene basisstructuur en groene ruimten.  
 

Het vergroenen van de publieke ruimte in Hoogstraten is een belangrijk uitgangspunt. Meer en 

diverse groen ruimten dienen spel, ontmoeting en een autonome mobiliteit van kinderen en 

jongeren te ondersteunen en stimuleren. Groene ruimten zijn dus ideale dragers om te werken 

aan kindvriendelijke publieke ruimte en dus aan spel, ontmoeting en verplaatsingen. Vergroenen 

van de publieke ruimte (o.a. door minder verharding) is tevens een manier om actie te 

ondernemen om klimaatuitdagingen aan te gaan. Een aangenaam woonklimaat en 

kindvriendelijkheid gaan dus hand in hand.  

De groene basisstructuur dient zich in Hoogstraten te voltrekken naar de verschillende type 

publieke ruimten (pleinen, straten, gemeenschapsvoorzieningen…) én naar verschillende 

schaalniveaus (buurtplein, wijkplein, stadsplein, grote recreatieve gebieden….) 

 

Publieke ruimte in Hoogstraten stimuleert de autonome 

mobiliteit van kinderen en jongeren.  
 

Het doel van kindvriendelijke publieke ruimte is om de autonome mobiliteit van kinderen en 

jongeren te verhogen. De publieke ruimte in Hoogstraten moet daarom veilig en attractief zijn, 

zodat kinderen en jongeren  alleen op pad kunnen gaan in hun buurt, wijk en stad. Kinderen en 

jongeren verplaatsen zich veel trager in het verkeer. Principes om dit trager principe te stimuleren 

zijn bijvoorbeeld: autovrije publieke ruimte, principe van 20km/h in woonstraten. Ook het stop 

principe is hierbij uitermate geschikt. In specifieke contexten zullen sterke ingrepen nodig zijn om 

dit principe te kunnen afdwingen (voorbeeld fietsstraat, verkeerslichten, autovrije zones, beter 

zichtbaarheid van voetgangers en fietsers, licht gereguleerde en gescheiden kruispunten ….). 

Ruimten en verbindingen waar kinderen en jongeren de belangrijkste gebruiker zijn, dienen als 

prioritair aangepakt. De belangrijke trekpleisters van Hoogstraten dienen voor kinderen en 

jongeren goed bereikbaar te zijn. Dit betekent dat de verplaatsingen per fiets of te voet 

gestimuleerd moeten worden. Een goed netwerk uitbouwen tussen de trekpleisters en de 

deelkernen zorgt voor logische verbindingen. 
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2.Doelstellingen en 

richtlijnen 
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DOELSTELLING 1: Pleinen zijn groen, stimuleren spel en 

ontmoeting én versterken de autonome mobiliteit van 

kinderen en jongeren.  
 

Kindgerichte pleinen zijn ruimten bij uitstek waar kinderen en jongeren moeten kunnen 

samenkomen. Het zijn ruimten waar ze met andere doelgroepen ruimte moeten krijgen om 

te spelen, elkaar te ontmoeten en zich zorgeloos te kunnen verplaatsen. Een plein moet zo 

worden ingericht dat er een evenwicht is tussen een geborgen karakter (even afzonderen, 

rust, rustig spel, chillen…) en gezien worden (activiteiten, expressie, uitdagend spel en 

sport....). Pleinen kunnen een verhard, groen of gecombineerd karakter hebben. Een plein 

heeft een belangrijke verkeersfunctie voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Verplaatsingen te voet, fiets, step dienen hierdoor een duidelijke voorrang te krijgen.   

Het plein is voor kinderen en jongeren dus een drager van verschillende functies (spelen, 

ontmoeten, sporten, autonome verplaatsingen). Afhankelijk van de ruimtelijke context 

kunnen verschillende schaalniveaus en groottes worden toegekend aan een plein.  

 

Richtlijnen  

1.1  

Pleinen zijn drager om speel- en sportmogelijkheden te ontwikkelen. Dit gebeurt door:  

• Een ludieke en speelse inrichting. Dit kan gaan van eenvoudige spelprikkels, speel- en 

sporttoestellen tot een speellandschap. Verschillende speelvormen kunnen geïntegreerd 

worden.  

• Pleinen zijn goed berijdbaar voor fietsers, skaters, steppers.  

• Er is een logische structuur voor stappers en trappers.  

• De aanwezigheid van comfortabele en diverse zit- en ontmoetingsruimten.   

• Een goed evenwicht tussen geborgenheid en openheid. 

• Een goede beleefbaarheid van pleinen op specifieke momenten. 

1.2 

Groen en water wordt geïntegreerd in de ontwikkeling van pleinen. Zorg dat de pleinen worden 

onthard en dat de inrichting inspeelt op een beter waterhuishouding en waterdoorlaatbaarheid. 

Maak van pleinen groene ruimten die een diversiteit aan fauna en flora kunnen herbergen. Op 

deze manier kan er gewerkt worden aan specifieke klimaatdoelstellingen. Het vergroenen van 

pleinen zijn ideale kapstokken om publieke ruimte te ontwikkelen voor spel en ontmoeting. Het 

moeten hierdoor inspirerende ruimten zijn voor kinderen en jongeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

De inrichting van pleinen zorgt voor autoluw en trager verkeer en stimuleert de autonome 

mobiliteit van kinderen en jongeren. Een centrale en goed bereikbare ligging van de pleinen 

spelen hierbij een belangrijke rol. De pleinen moeten goed toegankelijk zijn voor kinderen en 

jongeren. Pleinen mogen geen eilanden zijn, maar moeten een logisch geheel vormen met de 

overige publieke ruimte.  Fietsers en stappers dienen een voorrang te krijgen. 

 

1.4 

Pleinen versterken de identiteit van de woonomgeving, kern, buurt of wijk. Dit kan gedaan 

worden door de nadruk te leggen op bijvoorbeeld historische of natuurlijke trekpleisters, speelse 

vormgeving en materiaalgebruik. Denk na over aantrekkelijke inrichting die eruit spring en die het 

plein een specifieke aantrekkingskracht meegeeft.  

 

1.5 

Pleinen dienen op maat ontworpen te worden zodat het gebruik van het plein een meerwaarde 

wordt voor kinderen en jongeren. Elk plein dient daarom ook ontworpen te worden naar het 

bedoelde schaalniveau. We onderscheiden vier type pleinen voor Hoogstraten. 
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Schaalniveaus  

 

SMALL [hoekpleintjes en passageplekken] 

Dit zijn kleine pleintjes en hoekpleintjes. Deze zijn hoofdzakelijk belangrijk als ontmoetingsruimte 

en afspreekruimte. Ook voor jonge kinderen zijn deze kleine pleintjes ideale stapstenen om de 

buurt en wijk te leren kennen. De inrichting is gericht op kleine ontmoetingsruimte en 

kleinschalige ludieke inrichting of spelprikkels. De inrichting kan verhard zijn en/of een groen 

karakter hebben.  

Richtoppervlakte: <1000m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klein belevingspleintje in Turnhout.  Op vier locaties in de Turnhoutse binnenstad is een 

belevingspleintje ingericht: in de Leopoldstraat, de Driezenstraat, de Merodelei en de Gasthuisstraat. 

De belevingselementen zetten aan tot spel, ze creëren een rustplek en ze brengen een groen accent 

in. (bron Infopunt Publieke ruimte). Afbeelding: Katrien Vos. 

 

Een hoekpleintje in Antwerpen. Kinderen kunnen er lopen, leren stappen en skaten. Het is een kleine 

ontmoetingsplek in de buurt of wijk.  
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MEDIUM [buurt– en wijkpleinen] 

Dit zijn de iets grotere pleinen die de kinderen en jongeren van een buurt of wijk kunnen  

samenbrengen. De inrichting is specifieker en er is ruimte voor spel, ontmoeting en verplaatsingen 

per fiets of te voet. Deze pleinen zijn ideale dragers om te werken aan een betere groen- en 

water structuur. Speelruimte, spelprikkels kunnen geïntegreerd worden.  

Richtoppervlakte: Medium: 800 – 1500m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen kunnen via een autoluwe doorsteek gemakkelijk naar het 

pleintje fietsen in de wijk.  Deze kleine ingrepen zorgen voor een sterk 

verhoogde autonomie van  kinderen en jongeren in hun woonomgeving.  Bron: 

Infopunt publieke ruimte, Wijk Meuletiende Turnhout.  

 

Een pleintje in het Hombeek. Water en ruimte om te zitten geven een specifieke identiteit aan de 

plek. De verharding aan één zijde van de beek zorgt voor een goede beskatebaarheid, 

befietsbaarheid en het organiseren van activiteiten. De overzijde van de beek heeft een natuurlijke 

inrichting. Bron: Infopunt Publieke ruimte 

 

Een buurtpleintje in een denser woongebied. Een groene en natuurlijke inrichting gekoppeld aan een 

ludieke inrichting geeft een specifieke uitstraling aan de ruimte. Er is ruimte voor spel (speeltuin), 

ontmoeting (zitstenen en houten platformen) en het buurtpleintje is goed ontsloten door een trage 

weg. Bron: K-S 
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LARGE (deelkernpleinen) 

Elke deelgemeente in Hoogstraten heeft wel een centraal plein of zou er één moeten ontwikkelen. 

Deze ruimten situeren zich in de verschillende deelkernen vaak rondom de kerktoren en in de 

buurt van de verschillende voorzieningen. De pleinen moeten dus in eerste instantie zorgen voor 

een goede bereikbaarheid vanuit de verschillende woongebieden. Daarnaast zijn het ideale ruimte 

om te werken aan de identiteit van de kern en het samenbrengen van verschillende 

leeftijdsgroepen. Informeel spel, ontmoeting en een groene inrichting dienen centraal te staan.  

Richtoppervlakte Large: 1200 – 2500 m² 

 

  

 

In Berchem werd een nieuw plein (Het kunstenaarsplein) 

ontwikkeld. Met niveauverschillen, een groene inrichting 

en ludieke elementen is dit een belevingsvol plein, ook 

voor kinderen en jongeren. Daarenboven zorgen de 

niveauverschillen voor een aantrekkelijke speelruimte en 

doet dit tevens dienst als zittribune bij activiteiten. Het 

plein is ingericht met het oog op verschillende functies. 

Bron: infopunt publieke ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De publieke ruimte in de kern van Merksem kreeg een make-over. Het werd het groene hart van de 

gemeente. Er is ruimte om te fietsen, ruimte voor groen, fietsmogelijkheden. De inrichting is 

klassieker maar biedt toch verschillende mogelijkheden. De verschillende publieke ruimten worden 

met elkaar verbonden door een groene ruggengraat. Bron: Infopunt publieke ruimte.  
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EXTRA LARGE (stadspleinen) 

Deze stedelijke pleinen zijn pleinen die inwoners uit de verschillende deelkernen en uit de 

omliggende steden en gemeenten moet kunnen ontvangen. Deze pleinen dienen zo opgebouwd 

dat veilige verbindingen te voet, fiets, step zeer logisch zijn. De specifieke inrichting zorgt voor 

een aantrekkelijke uitstraling voor Hoogstraten. Het zijn ruimten die grotere activiteiten kunnen 

ontvangen en die het visitekaartje zijn voor de stad. Binnen deze ruimte is er extra aandacht aan 

vergroening en water. Ook vrije speelruimte en eventueel een eyecatcher is hier op zijn plaats.   

 

Richtoppervlakte Large: >2000 m²   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een simulatiebeeld van de toekomstige Grote Markt in Sint-Niklaas. Er wordt ruimte voorzien voor 

groen en natuurlijke inrichting. Er zijn speelse elementen voorzien (o.a. spelen met water). Er kan 

gefietst worden. Het plein is grotendeels autovrij. Het grote grasveld zorgt voor een vrije invulling 

van spel en ontmoeting. Beeld: TV Artgeneering, LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium.   

 

  

Tijdelijke inrichting van een verhard plein tot stadsboomgaard op het Maaseikplein in Gent. Aan de 

hand van boombakken, speelaanleidingen wordt op een eenvoudige manier een voorheen verhard 

parkeerplein omgetoverd tot een aantrekkelijke en speelse ontmoetingsruimte. Foto: Infopunt 

publieke ruimte.  
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DOELSTELLING 2: Sport- en speelruimten in Hoogstraten 

zijn open, divers en prikkelend. 
 

Speel- en sportruimten zijn de ruimten waar kinderen en jongeren vaak de eerste gebruiker 

zijn. Het zijn ruimten die hen op een relatief beperkte oppervlakte stimuleren in hun spel, 

ontmoeting, beweging en mobiliteit. Sport- en speelruimten zijn in de eerste plaatst gericht 

naar kinderen en jongeren, maar moeten ook ontmoetingsplaatsen zijn voor verschillende 

leeftijden.  

 

Richtlijnen 

 

2.1. 

Speel- en sportruimten zijn open en toegankelijke ruimten. Ze moeten maximaal geïntegreerd 

worden in de publieke ruimte. Dit wil zeggen dat pleinen, parken, groene ruimten de ideale 

dragers zijn om speel- en sportruimten te ontwikkelen. De speel- en sportruimten dienen als 

wezenlijk onderdeel gezien te worden van de publieke ruimte en moet bij een heraanleg van 

bijvoorbeeld straten, pleinen, groene ruimten de volle aandacht krijgen. Zowel naar juiste 

inplanting, openheid en kwaliteit. Het afsluiten van speel- en sportterreinen wordt niet 

nagestreefd.  

2.2 

Speel- en sportruimten zijn divers. De ruimten moeten de verschillende spelvormen van kinderen 

en jongeren ondersteunen en stimuleren. Diversiteit wordt nagestreefd door: 

- Binnen elke ruimte voldoende afwisseling te voorzien. Hoe groter de ruimte, hoe meer 

mogelijkheden er zijn. 

- Voor elke deelkern moet er een goede spreiding zijn van diverse speel- en 

sportmogelijkheden. De grotere terreinen in een deelkern dienen een cluster te omvatten 

van verschillende speelvormen en mogelijkheden.  

- De verschillende spel- en sportvormen als basis te nemen bij de herontwikkeling van 

terreinen en ruimten.  

2.3 

Speel- en sportterreinen hebben een groene en landschappelijk bassistructuur. De 

basisstructuur moet op zich reeds een aantrekkelijke ruimten zijn voor kinderen en jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste aandacht dient te gaan naar vergroening, niveauverschillen, reliëf, toegangen en trage 

wegen. Dit zorgt voor de basisstructuur van het terrein.   

De aankleding (spelprikkels, toestellen, ludieke inrichtingen, specifieke sportterreinen) zijn de kers 

op de taart en kunnen in de tijd aangepast en veranderd worden. 

2.4. 

Speel- en sportruimten in Hoogstraten zijn aantrekkelijk en prikkelend. De inrichting moet 

kinderen en jongeren de zin geven om buiten te spelen en alleen of met vrienden op pad te gaan.  

Er moet iets te beleven zijn. Een duidelijk ankerpunt in de buurt of wijk kan door doordachte 

inrichting worden gerealiseerd.  Zorg dat elke speel- en sportruimte zijn eigenheid heeft en voeg 

een extraatje toe.   

2.5.  

Speel- en sportruimten zijn centraal gelegen en goed bereikbaar. Door het wegnemen van 

barrières wordt de bereikbaarheid én de spreiding van de speel- en sportruimten verbeterd. Zorg 

dat cruciale oversteken en knooppunten in de buurt van speel- en sportruimten veilig en vlot te 

gebruiken zijn. Dit is een cruciale voorwaarde om van een kindvriendelijke publieke ruimte te 

kunnen spreken.   

2.6. 

Speel-en sportruimten zijn goed verspreid in Hoogstraten. De zones met een tekort aan speel-en 

sportruimten (aangeduid in fase 1) worden stelselmatig bekeken en onderzocht naar meer speel 

en sportkansen. Om te werken aan een goede spreiding wordt gewerkt met onderstaande 

schaalniveau.  
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Schaalniveaus  

 

Schaalniveau 1: Spelprikkel – Ludiek karakter   

Bij de inrichting van de publieke ruimte dient steeds bekeken te worden hoe deze ludieker kan 

worden ingericht. Door middel van kleine gerichte ingrepen wordt de publieke ruimte 

aangenamer en uitdagender voor kinderen en jongeren.  Ze maken dat pleinen, parken en 

straten meer bespeelbaar en aantrekkelijker zijn. Spelprikkels kunnen ook ingezet worden in 

buurten en wijken waar weinig formele speelkansen zijn, al kunnen ze de volledige speelnoden 

van een buurt of wijk niet opvangen. Ze kunnen bovendien ontmoetingsplekken worden: een  

plaats om even te vertoeven, te ontmoeten en rond te hangen. Spelprikkels moeten doordacht 

geplaatst worden. Belangrijk is dat hij op een strategische plaats worden ingeplant en dat het 

duidelijk is dat erop gespeeld mag worden.  

 

 

 

 

 

Kinderen kunnen zelf hun speelruimte bouwen. De publieke ruimte en de 

stadsdiensten ondersteunen dergelijke ingrepen in de publieke ruimte. Op deze 

manier kunnen kinderen de publieke ruimte zich eigen maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst en spelprikkels kunnen hand in 

hand gaan. 

 

 

 

 

  

Kinderen spelen op een eenvoudige en 

speelse inrichting. Enkele 

boomstammen doen dienst als 

avontuurlijk spelelement.  

  

 

 

 

 

 

Een pleintje kan door een ludieke 

inrichting (hellend vlak) een 

aantrekkelijke ruimte worden voor 

spelende kinderen.  
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Schaalniveau 2: Speelruimte op buurt- en wijkniveau  

Elke buurt en/of wijk heeft een open en toegankelijke speel-en sportruimte. Bij voorkeur centraal 

ingeplant en nabij trage wegen. 

• Bij voorkeur gelegen in de nabijheid van enkele belangrijke infrastructuren van de buurt 

(bijvoorbeeld buurthuis, sportveld,…).  Bij voorkeur ingeplant aan de voorkant van 

woningen. Indien dit niet het geval is, moet er aandacht uitgaan naar  bufferruimte ten 

opzichte van huizen en tuinen. 

• De aangrenzende straten kunnen gemakkelijk worden overgestoken.  

• Eenvoudige uitrusting met een basisuitrusting, zonder spektakelwaarde. 

• Verschillende types van zones zijn mogelijk: bijv. klassieke of natuurlijke speelruimten, 

graszone,…. Indien mogelijk combinatie van verschillende zones. 

• Informele zones kunnen worden ontwikkeld 

Richtoppervlakte: 600m² 

 

 

 

 

 

Een klein buurtpark kan ingericht worden als kleinschalig speellandschap. Met zand, een berg, 

stenen en boomstammen kan er een aantrekkelijke speelruimte worden ontwikkeld. 

 

Een klein buurtspeelterrein: Enkele 

eenvoudige toestellen, een zandgrond als 

valbodem, zitruimte. De grote bomen 

zorgen voor schaduw en geborgenheid.  

 

 

 

 

 

Door de aanleg van enkele kleine heuveltjes 

kunnen kinderen en jongeren zich uitleven 

met hun fiets. Een avontuurlijk fietsparcours 

kan gerealiseerd worden met enkele 

eenvoudige ingrepen.  

 

 

 

 

Een groen buurtspeelterrein met Wadi en 

enkele speeltoestellen.  
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Schaalniveau 3: Speelruimte op deelkernniveau 

Elke deelkern heeft een centraal groter en open speel- en sportcluster. De inrichting is groter en 

gericht op verschillende leeftijden. De speel- en sportmogelijkheden zijn diverser. Gezinnen met 

kinderen kunnen hier terecht, maar ook tieners.  

Karakteristieken 

• Op een kruispunt van buurten, centraal gelegen in de kern, op een kruispunt van trage 

wegen.  

• Inplanting nabij voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het wijkhuis, lokalen van verenigingen, 

sportinfrastructuren, …) 

• Kwaliteitsvolle inplanting is absoluut noodzakelijk: dit betekent aan de voorkant van 

woningen en vermijden van blinde muren. 

• De aangrenzende straten kunnen gemakkelijk worden overgestoken.  

• Verschillende type zones zijn aanwezig: bijv. combinatie van een klassieke speelruimte met 

een meer natuurlijke zone, sportterrein, een open grasveld. 

Richtoppervlakte: > 1500m² 

 

  

Een groter wijksportterrein. Er is ruimte voor verschillende soorten sport 

en spel (voetbal, basket, skate, fietsen, rollerskate…). Door verschillende 

niveauverschillen wordt er gezorgd voor zonering. Aan de rand zijn er 

verschillende zitmogelijkheden en ruimte voor ontmoeting. Een luifel 

zorgt voor een schaduw en schuilplek. 

 

 

 

 

 

 

 

Referentiebeelden 

 

Een klein sportterreintje wordt een ontmoetingsruimte voor jong en oud. Er is ruimte voor 

voetbal (kleinschalig), fietsen, skaten. Er is zitruimte rondom het sportterrein en is gelegen op 

een knooppunt van trage wegen. Bron: Carve. 

   

Een groter speelterrein in de Bosstraat, Sint-Lambrechts-Woluwe. De speelruimte kent 

verschillende zones en is gericht op verschillende leeftijden. Het speelterrein heeft een zekere 

identiteit gekregen door zijn specifieke inrichting. De speelruimte is ook gelegen langsheen 

een oude spoorwegbedding, dat nu dienst doet als fietspad.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=jongren+publieke+ruimte&source=images&cd=&cad=rja&docid=lkcRGqVev-Sc5M&tbnid=9V79qBhMeVZo7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carve.nl/?pme2=155&ei=DUpQUa39D8iIONa2gIgF&bvm=bv.44158598,d.ZWU&psig=AFQjCNH8rt4z-HIjrPpD2PY645gpnzg5rw&ust=1364302722565477
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Schaalniveau 4: Speelruimte op stadsniveau  

Enkele terreinen in Hoogstraten moeten uitdagend zijn voor kinderen en jongeren uit de 

verschillende deelkernen. Het moet de moeite zijn om er per fiets naar toe te komen. Een goede 

bereikbaarheid en uitdagende inrichting is noodzakelijk. 

Karakteristieken 

inplanting 

• Centraal en optimaal bereikbaar voor de hele stad. 

• Uniek voor de stad. 

• Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

• Goede verbinding voor voetgangers en fietsers (bij voorkeur via trage wegen, fietspaden, 

fietsstraten…). 

• Absoluut noodzakelijk om bufferzones te voorzien ten opzichte van achterkanten van 

huizen en tuinen. 

• Volledige toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

Inrichting 

• Omvangrijke of hoge uitrustingen, met aanzienlijke uitstraling 

• Thematische speelruimten zijn mogelijk 

• Sterk gericht naar gezinnen, families, jeugdwerk en grote groepen kinderen en jongeren. 

• De openbare ruimte is ook voor de ouders een verplaatsing waard (bijv. aanliggend park- 

of natuurgebied met wandelparcours, sportmogelijkheden) 

• Het speelterrein is voorzien van een gemeenschapsvoorziening (café, ontmoetingscentrum, 

toiletten,…)   

• Voor kinderen van alle leeftijden.  

• Uitrustingen voor collectief gebruik (bijvoorbeeld sanitair) 

 

 

 

 

 

 

 

Referentiebeelden 

 

Een grote groene avontuurzone. Bron infopunt publieke ruimte, De Beemden in 

Landen.   

 

Deze grote speelruimte zorgt door de combinatie met cafetaria, terras, 

sportmogelijkheden voor een grote aantrekkingskracht. Bron K&S 
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Schaalniveau 4: Regionale uitstraling 

 

Enkele gebieden in Hoogstraten hebben een regionale uitstraling. Deze terreinen moeten in de 

eerste plaats goed bereikbaar zijn met fiets. Zowel individueel als in groep. De inrichting is van 

die aard dat kinderen, jongeren en gezinnen er een halve dag kunnen ontspannen en recreëren. 

Karakteristieken  

- Centraal en optimaal bereikbaar voor de hele stad en regio. 

- Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

- Goede verbinding voor voetgangers en fietsers (bij voorkeur via trage wegen, fietspaden, 

fietsstraten,…). 

- Volledige toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

 

- Geïntegreerd in een netwerk van belevingsvolle ruimten.  

Inrichting 

- Omvangrijke of hoge uitrustingen, met aanzienlijke uitstraling. 

- Thematische speelruimten zijn mogelijk. 

- Sterk gericht naar gezinnen, families, jeugdwerk en grote groepen kinderen en jongeren. 

- De openbare ruimte is ook voor de ouders een verplaatsing waard (bijv. aanliggend park- 

of natuurgebied met wandelparcours, sportmogelijkheden). 

- Het speelterrein is ingebed in een grotere recreatief gebied.  

- Picknickgelegenheid 

- Voor kinderen van alle leeftijden.  

- Uitrustingen voor collectief gebruik (bijvoorbeeld sanitair). 

- Voldoende parkeermogelijkheden op veilige wandelafstand. 

 

 

 

 

 

 

 

Referentiebeelden 

 

 
In Torhout werd een drassige weide omgevormd tot een speellandschap. Er is ruimte voor spel, 

natuurbeleving, avontuur en ontmoeting. Bron: Infopunt Publieke ruimte 
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DOELSTELLING 3: Woonstraten in Hoogstraten zijn ideale 

ruimte voor kinderen om de buurt en wijk te ontdekken. 

Woonstraten zijn groen, veilig en aantrekkelijk.  
 

Woonstraten (straten waarbij de hoofdfunctie wonen is) moeten zo worden ingericht dat 

kinderen en jongeren vrij en veilig de buurt en wijk kunnen ontdekken. De woonstraten in 

Hoogstraten zijn straten die groen, veilig en aantrekkelijk zijn om te voet of met de fiets te 

rijden. Dit uitgangspunt kan gebruikt worden zowel bij herinrichting van bestaande 

woonstraten als bij de aanleg van nieuwe straten. Bij deze laatste dient dit mee opgenomen 

te worden in de stedenbouwkundige visie van de stad.   

 

Richtlijnen  

 

3.1. 

Bij de heraanleg van een straat en bij nieuwe woonprojecten dient de eerste vraag te zijn: Is een 

klassieke straat nog nodig? Kan het anders en is het mogelijk om de woonomgeving zo te 

ontwikkelen dat het basisnetwerk de verbindingen te voet en met de fiets zijn. En dat pleinen, 

groenstructuur de belangrijkste publieke ruimten zijn rondom de woonomgevingen. Een 

doordacht parkeerbeleid voor voertuigen en het goed aantakken op trage wegen en fietsstructuur 

is noodzakelijk. (zie ook woonontwikkelingen in Hoogstraten). 

 

3.2. 

Een kindgerichte woonstraat is een straat die autoluw of autovrij is. Er is een maximale veilige 

ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit kan door verschillende inrichtingstypes in te voeren: 

voetgangerszones, pleinen en groenstructuren, woonerven, autovrije ruimtes, brede voetpaden en 

ruimte voor fietsers. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Een kindgerichte woonstraat is een 

straat die door zijn inrichting het gewenste snelheidsregime afdwingt. Indien er toch 

gemotoriseerd verkeer is, moet er een zo laag mogelijk snelheidsregime (max. 30 km/u, liefst 20 

km/u) mogelijk gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

Een kindgerichte woonstraat is een straat waarbij parkeerruimte wordt gebundeld en geclusterd. 

op deze manier kan er ruimte vrijkomen aan de voorkanten van huizen. En wordt er een 

aangenamere woonomgeving ontwikkeld. Op deze manier kunnen kinderen in de buurt van hun 

huis spelen en elkaar ontmoeten.  

 

3.4.  

Een kindgerichte woonstraat is een straat die ruimte geeft voor spel en ontmoeting. De inrichting 

van de publieke ruimte rondom de huizen moet dit stimuleren. Autovrij en autoluw is een 

voorwaarde. Verder kan via een goed landschappelijke ontwerp de straat een ludieke en 

bespeelbare inrichting krijgen. Dit kan door gebruik te maken van verschillende materialen en 

zones. Ook voortuinen kunnen zo ontwikkeld worden dat deze meer bespeelbaar worden.  

 

3.5.  

Een kindgerichte woonstraat is een straat waarbij de inrichting maximaal groen is waardoor er 

gewerkt kan worden aan een beter en gezonder klimaat en leefmilieu. In het kader van 

vergroenen en ontharden van straten kunnen verschillende woonstraten een groener karakter 

krijgen. Door het vergroenen kan ook het speelser karakter van een straat verder ontwikkeld 

worden. Uitgangspunten voor het vergroenen en speelser maken van de woonstraten.  

• Minder stenige ondergrond. 

• Meer ruimte voor waterinfiltratie. 

• Meer ruimte voor groen en natuurlijkere inrichting van straten. 
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Referentiebeelden 

 

Een autovrije straat. Er is een kleine voortuin aanwezig met een 

muurtje en plaats voor fietsen. Kinderen kunnen spelen aan de voordeur. 

De muurtjes ter afscheiding van publieke ruimte en private ruimte 

kunnen dienst doen als zit- en speelmuurtje. 

  

Een nieuwe woonwijk in Lokeren. De voortuinen zijn groen 

ingericht en de loopzone in hout is aantrekkelijk voor kinderen. 

De groen inrichting zorgt ook voor een betere waterinfiltratie.  

 

 

 

 

Kinderen kunnen spelen en fietsen op straat in de buurt van hun huis. Parkeerruimte is niet 

aanwezig. En is gebundeld aan de rand van de wijk. De vrije verharde ruimte is goed toegankelijk en 

kan gebruikt worden om te fietsen, steppen, skaten,… 

  

Een klassiek woonstraat in Mortsel werd heringericht tot een autoluwe zone. Er is ruimte voor 

fietsers. Een klein pleintje met banken en groen werd geïntegreerd in de straat.  
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Een klassieke woonstraat werd met kleine ingrepen vergroend. Er 

ontstaan pleintjes en door de asverschuivingen kan er minder 

snel gereden worden. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

In Amsterdam (Java-eiland) is er aandacht voor een groene en speelse inrichting van een 

woonstraat. Er wordt duidelijk ingezet op gevelgroen en op brede voetpaden waarop kan gespeeld 

worden.  Brede voetpaden worden voornamelijk aan de zonnekant ingericht.  
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In straten met een breed straatprofiel moet een klassieke straatstructuur niet als uitgangspunt 

genomen worden. Aan de hand van een meer groene inrichting, een minder verhard straatprofiel en 

ruimte voor water kan er een zorgen voor een zachtere en speelsere inrichting van de straat.  Een 

simulatiebeeld van hoe een woonstraat groener en aantrekkelijker kan.  

Voortuinen worden groen ingericht, de gracht wordt opgelegd en de graskanten met bomen 

vergroenen de straat. Bron: Fris in het landschap 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulatiebeeld van hoe een toekomstige ‘ontharde’ woonstraat er kan uitzien. Naast meer groen en 

water is er ook ruimte voor spel (op de stoep, voortuinen en speelterrein). Bron: Antwerpenmorgen.be 
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DOELSTELLING 4: Hoogstraten ontwikkelt een netwerk 

van verbindingen waar kinderen en jongeren zich veilig 

kunnen verplaatsten naar de ruimten en plekken die voor 

hen belangrijk zijn.  

 

Hoogstraten ontwikkelt een netwerk van verbindingen die voor kinderen, jongeren en gezinnen te 

voet en met de fiets kwalitatief en veilig zijn. Deze verbindingen zorgen ervoor dat dagelijkse 

verplaatsingen met fiets en te voet worden gestimuleerd. De verbindingen dienen zowel op 

deelkern niveau als op stadsniveau worden ontwikkeld. Het hoofddoel is het versterken van de 

autonome mobiliteit van kinderen en jongeren.  

 

 

Richtlijnen  
4.1. 

Bij nieuwe woonontwikkelingen in Hoogstraten moeten de verbindingen nabij de woningen 

voor kleuters en jonge kinderen zo veilig mogelijk zijn. Ook bij een herwaardering van huidige 

straten of woonomgeving dient deze afweging gemaakt te worden. De autonome verplaatsingen 

van de allerkleinsten bevindt zich immers in de directe omgeving van de woningen. Enkele 

mogelijke maatregelen zijn: het ontsluiten van tuinen met tuinpoortjes op kruiwagenpaden,  

autovrije zones, trage wegen, leefstraten, zonnestoepen… . De doelstelling van woonstraten sluit 

hier nauw bij aan.  

4.2. 

Hoogstraten zet in op het verbeteren van strategische fiets- en wandel verbindingen. Deze 

strategische verbindingen dienen comfortabel en veilig te zijn en het STOP-principe dient 

gewaarborgd te zijn langsheen deze trajecten.  We onderscheiden voor Hoogstraten verschillende 

type strategische verbindingen.  

- Strategische verbindingen binnen elke deelkern die de woonwijken verbindt met de 

voorzieningen die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. Binnen elke deelkern van 

Hoogstraten moeten de verplaatsingen vlot te voet en/of fiets kunnen gebeuren voor 

kinderen en jongeren.  

 

- Strategische verbindingen die de verschillende kernen veilig verbindt met de trekpleisters 

van Hoogstraten. Comfort en veiligheid zijn de sleutelwoorden. Dit is vooral belangrijk en 

noodzakelijk voor tieners en jongeren. Alsook voor grote groepen jongeren en gezinnen 

die zich gezamenlijk verplaatsen.  

 

- Strategische verbindingen rondom gemeenschapsvoorzieningen waar veel kinderen en 

jongeren samen komen of naar toe gaan. Voorbeelden zijn schoolomgevingen, jeugdwerk, 

sportinfrastructuur, academie, ontmoetingscentra…..  Nieuwe type inrichtingen zoals 

fietsstraat, schoolstraten en autovrije/autoluwe verbindingen  kunnen  verder worden 

geïmplementeerd. Ook trage wegen spelen hierbij een zeer belangrijke rol.  

4.3 

De knooppunten en oversteekplaatsen in Hoogstraten langsheen de verbindingen zijn essentiële 

onderdelen van dit netwerk. Zeker voor kinderen en jongeren te voet, fiets, step…moeten deze 

plaatsen veilig, overzichtelijk en duidelijk zijn. Een goede zichtbaarheid en duidelijke voorrang is 

nodig. Het STOP-principe moet hier maximaal worden gehanteerd. Dit wil zeggen dat stappers 

en trappers voorrang krijgen. Een goed netwerk van verbindingen kan pas functioneel zijn als al 

de knooppunten veilig zijn. Het ontwerp of herinrichting ook uitwerken vanuit het standpunt van 

kinderen en jongeren. Voorbeeld rekening houdend met ooghoogte en natuurlijk speels gedrag 

van kinderen en jongeren.    

 

4.5 

De fietspaden in Hoogstraten dienen voldoende kwalitatief te zijn om zo grote groepen 

kinderen en tieners, families, comfortabel te kunnen laten fietsen, wandelen, steppen, skaten.  De 

infrastructuur moet ook grote groepen fietsende tieners toelaten om veilig naar school, hobby… 

te kunnen gaan.   

Vier richtlijnen:  

• Afgescheiden fietspaden dienen de norm te zijn.   

• Fietspaden dienen voldoende breed te zijn naargelang hun belang in het netwerk.  

• Fietsinfrastructuur moet over de hele lengte comfortabel zijn. 

• De afstand tussen het gemotoriseerd verkeer en de fietsers moet vergroot worden.   

4.6. 

Tieners die zelfstandig onderweg zijn betekent ook dat het een vorm van ontmoeting en plezier 

is. Ze spreken met elkaar, dagen elkaar uit, maken samen huiswerk onderweg….. Het onderweg 

zijn en verplaatsen van oudere kinderen is dus zeker niet zomaar een snelle verplaatsing van a 

naar b. In de verplaatsing zit veel meer dan snel naar school gaan, sportclub, jeugdbeweging….. 
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Referentiebeelden 

  

Hoogstraten startte met een fietsstraat in de Donckstraat. Hierdoor kan 

een drukke steenweg worden vermeden en kunnen kinderen vlotter en 

veiliger naar school fietsen. Dit initiatief kan verder worden uitgerold 

naar andere straten en kernen.  

 

 

Trage wegen die op een straat uitkomt, Gebruikers krijgen voorrang. Bron: Mint 

nv 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoogstraten heeft geen verkeerslichten. Op belangrijke plaatsen waar veel kinderen en jongeren 

moeten oversteken ontbreekt dit. Het voorzien van verkeerslichten op specifieke plaatsen kan de 

verkeersbeleving en veiligheid vergroten. Er kan bijvoorbeeld nagedacht worden aan 

verkeerslichtsystemen waar fietsers, voetgangers tegelijk groen hebben. Op deze manier ontstaan er 

geen conflicten met doorgaand en afslaand gemotoriseerd verkeer.   

  

Brugge heeft de ontwikkeling van haar speelruimten afgestemd op de ontwikkeling van een 

duidelijke fietsinfrastructuur. Langsheen goed uitgeruste fietspaden werden spel- en 

ontmoetingsruimten geïntegreerd.  
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Kinderen en jongeren verplaatsen zich ook op een ludieke 

en plezierige manier. Ook hier moet bij de inrichting van straten, 

pleinen, fietsinfrastructuur meer rekening gehouden worden. Een 

goede berijdbare ondergrond is nodig en op strategische plaatsen 

kan er ruimte vrijgemaakt worden om vrij en speels rond te 

fietsen, skaten, bladen…. 

. 

 

 

 

  

 

Een activiteitenstrip in Genk Het is een ruime ludieke en autovrije verbinding tussen zwembad en 

sporthal. Bron: infopunt Publieke ruimte. 
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DOELSTELLING 5: Hoogstraten ontwikkelt ambitieuze 

woonontwikkelingen. Deze zijn kindvriendelijk door in te 

zetten op duurzaamheid, groen en een autoluwe 

inrichting. De Stad Hoogstraten neemt dit mee als 

afweging bij de beoordeling van een aanvraag. 
 

De publieke ruimte in woonwijken vormt de basis van een woonwijk waar kinderen en 

jongeren kunnen spelen, elkaar ontmoeten en zich verplaatsen. En dit zo zelfstandig 

mogelijk. Bestaande woonwijken kunnen in dit opzicht aangepast worden. Nieuwe  

woonwijken en inbreidingsprojecten dienen dit als basisuitgangspunt te nemen.  

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. Duurzaam en kindvriendelijk 

verkavelen is economischer dan traditioneel verkavelen: hogere woningdichtheid, minder 

verharding, oppervlakte-afwatering met minder riolering. 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.  

 

 

Richtlijnen  

5.1. 

Een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk vormt de basis van de  woonwijken. Het is op die manier 

dat de autonome mobiliteit van kinderen en jongeren kan verstrekt worden. Dit netwerk sluit aan 

bij bestaande trage wegen en verbindingen van en naar de kernen van Hoogstraten en naar de 

verschillende trekpleisters in Hoogstraten. 

 

 

 

 

5.2. 

In kindvriendelijke woonwijken zijn er geen verkeersstraten of doorgaand verkeerd. De publieke 

ruimte is autovrij of autoluw. De basis van een kindvriendelijke woonwijk zijn de pleinen, 

openbaar domein, groene ruimte, speel- en sportruimten. Het zijn verblijfs- en 

ontmoetingsruimten in diverse vormen. Parkeren kan aan de rand van de woonwijk gebeuren of 

wordt gebundeld.  

 

5.3.  

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, bestaande logische 

verbindingen en trage wegen, wadi als speelplek,…  Deze kwaliteiten vormen het karakter van de 

woonwijk. 

 

5.4. 

De inplanting van de woningen is gericht naar de publiek ruimte. Dit wil zeggen dat er een 

visuele en open relatie ontstaat tussen het publieke domein en de private ruimte. Op deze manier 

kunnen ouders beter visueel contact houden met de spelende kinderen aan de voorkant van de 

woning.  Dit zijn zones waar kinderen in de nabijheid van hun huis kunnen spelen in een 

beschermde omgeving. Dit kan ondersteund worden door verschillende principes: Aantrekkelijke 

voortuinen, gemeenschappelijke voortuinstroken, speelse en brede stoepen, woonerf, autovrije 

ruimten….   Deze  kunnen zo ingericht worden dat ze spelen en ontmoeting stimuleren en dat in 

een groen karakter.  

 

5.5. 

Hoogstraten zet in op nieuwe kwaliteitsvolle hoogbouw. Bij woonomgevingen waar kinderen en 

jongeren minder eigen buitenruimte hebben, is het nodig dat publieke en semipublieke ruimte 

voldoende aandacht krijgen. In  de case verder worden richtlijnen opgesomd. Deze zijn gebaseerd 

op een vooronderzoek van K&S voor de ontwikkeling van een gezinsvriendelijke hoogbouwwijk 

aan de Centrale Werkplaatsen in Leuven.  
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Referentiebeelden  

 

 

   

 

In de nieuwe woonontwikkeling Meuletiende in Turnhout werd centraal gedeelte van een autovrije 

zone, zodat er meer ruimte ontstaat voor spel en ontmoeting. De nieuwe woonwijk is verbonden met 

verschillende trage wegen naar de omliggende woonwijken. De andere straten worden ingericht als 

woonerf. Kinderen, voetgangers en fietsers hebben hier dus voorrang. Bron: kaartje: stad Turnhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Woningen zijn via trage wegen met elkaar verbonden. Er ontstaat een autoluw en groen gebied 

rondom de woonomgevingen. De ideale ruimte voor kinderen om te spelen en zich te verplaatsen. 

De trage wegen kunnen opgewaardeerd worden met spelprikkels. Bron: K&S, woonwijken in Berlijn.  
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De woonwijk Papenhof in Mechelen. Onderstaande principes liggen aan de basis van de woonwijk: 

• Een groenblauwe slinger vertrekt vanuit de Vrouwvlietvallei en dringt diep door in het 

stedelijk weefsel. 

• De private tuinen leunen aan tegen deze publieke ruimte en versterken het groene karakter 

van de nieuwe wijk. 

• De ontsluiting gebeurt perifeer zodat er een autoluwe kern ontstaat. 

• De wijk biedt een mix aan woningtypes aan: enkele vrijstaande woningen, rijwoningen, 

diverse vormen van groepswoningbouw. 

Bron: bureau voor architectuur & planning 

 

   

 

 

 

     

Woonwijk in Denemarken. Woningen zijn  geschakeld en hebben een kleine privé tuin. Er is een 

gemeenschappelijke groene binnengebied en aan de rand een speelbosje. Het parkeren gebeurd 

gebundeld. De publiek ruimte voor de woningen bespeelbaar. Foto’s K&S 

 

 

Gemeenschappelijke tuin Autoluwe zone aan voorkanten huizen 

Gemeenschappelijke tuin 

speelbos 

Autoluwe zone voor huizen 

Gebundeld parkeren 

Kleine privé tuin 
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Richtlijnen voor een densere gezins- en kindgerichte 

woonomgevingen. 1 

 

1. 

Het gebouw is geen eiland, maar ingebed in een integrale woonomgeving. Jonge gezinnen 

en kinderen hebben nogal wat ruimte nodig, zowel voor intensieve en heel actieve als voor rustige 

activiteiten. Wonen op beperkte oppervlakte en op hoogte is mogelijk, maar vergt compensaties 

in de bredere woonomgeving. Het woongebouw moet daarom connecties zoeken met de 

voorzieningen in de woonomgeving, zowel semi-private als publieke. Op die manier kan het zich 

inpassen in het publieke (speel-)weefsel. Tegelijkertijd moet de woning ook een haven bieden 

waar de bewoners rust en een 'eigen plek' vinden.  

 

2. 

Het gebouw en omgeving moet de kind-test doorstaan.  Het is een goede test om het 

ontwerp te bekijken vanuit de ogen van kinderen. Jongere kinderen moeten gemakkelijk hun 

eigen huis kunnen terugvinden. Als elke woonunit een eigen identiteit heeft, en de 

woonontwikkeling op mensen- en kindermaat is, gaat dit gemakkelijker. Een eigenheid geven kan 

door kleur maar ook vorm, ruimtelijkheid, beplanting,… 'Eenheid in verscheidenheid' is de 

ontwerpuitdaging. 

   

Tübingen                                   Vauban                          Arbedsite, Gent 

 

3.  

De 'entree' tot hun woning is een visitekaartje en een belangrijk ruimte om zorgvuldig te 

ontwerpen. De entree moet meteen laten voelen waarom bewoners hier graag wonen en ze zich 

zo met de densere/hoogbouw associëren. Die 'entree' kan heel ruim bekeken worden. Het gaat 

om de ontvangsthal, de fysieke ingang tot het gebouw, maar ook hoe die zich verhoudt tot de 

aanliggende publieke ruimte. Een leuk plein en park voor de deur, versterkt de entree-waarde. 

 
1 Tekst gebaseerd op eerder gepubliceerde tekst van K&S: Kind- en gezinsvriendelijk bouwen. 

 

 

 

4.  

Bekijk het appartementsgebouw als een ‘verticale buurt’, met 'hoofdstraten' en ‘steegjes’. 

Een groot appartementsgebouw herbergt heel wat mensen. Het is aangewezen om naar een 

appartementsgebouw te kijken als een 'verticale buurt' met hoofdstraten (entree, ontvangsthal, 

liftkokers, gemeenschappelijke ruimtes) en steegjes (verdiep- of woonclustergangen).  

 

 Bron: DUS Architects, Poptahof 

5. 

Ontwikkel steeds een gemeenschappelijke buitenruimte. Vier standaardverdiepingen is de 

maximale afstand waarop er visueel en auditief contact mogelijk is tussen de woning en een 

publieke/gemeenschappelijke buitenruimte. Vanop de vierder verdieping kunnen ouders bijv. nog 

kinderen aanspreken en instructies geven. Gezichten zijn ook nog net herkenbaar. Minderjarige 

kinderen mogen (in principe) geen lift gebruiken. Een hoogte van vier verdiepingen kan je nog net 

met de trap overbruggen. Onderzoek heeft herhaaldelijk uitgewezen dat kinderen die hoger 

wonen dan vier verdiepingen, minder buiten (mogen) spelen.   Als je hoger bouwt, moet het 

gebouw per 4 verdiepingen worden 'opgeknipt' en per 4 verdiepingen ook een 

gemeenschappelijke (buiten)ruimte kunnen hebben (bijv. dakterras, 'speeltuin op hoogte'). 

     

Bron: K&S        Vauban, Freiburg   Kopenhagen 
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6. 

Een goede overgang van privaat naar publieke ruimte  

Voor het goede sociale functioneren en het voorkomen van privacy-conflicten is er een duidelijke 

gradiënt nodig van de puur publieke buitenruimte tot de meest private woonvertrekken .  

Kies eerder voor een graduele overgang.  

    

Bron: Birgitte Svarre, Gehl Architects 

          

Een geleidelijke overgang van private ruimte naar publike ruimte is noodzakelijk.  

Bron: Kind & Samenleving 
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DOELSTELLING 6: Hoogstraten ontwikkelt  bijkomend 

buurt en wijkgroen. Hierdoor hebben kinderen en 

jongeren voldoende groene ruimte in hun directe 

woonomgeving. Daarnaast worden ook de grote groene 

ruimten ontwikkeld en beter bereikbaar gemaakt.  

 

Het vergroenen van de publieke ruimte past in het kindvriendelijker maken van de 

publiek ruimte én het is tegelijkertijd een manier om te werken aan de 

klimaatuitdagingen. Het vergroenen van de publieke ruimte is ook nodig om de 

tekorten die de groeninventaris aangaf weg te werken.  Het vergroenen gebeurt  zowel 

op buurt- en wijkniveau als op stadniveau.  

 

Richtlijnen  

6.1. 

Spel- en ontmoetingsruimten worden geïntegreerd in groene ruimten. De groene ruimte 

worden voor kinderen en jongeren interessanter als er bijkomende programmapunten 

worden geïntegreerd. De groene ruimten krijgen op deze manier bijkomende betekenis. Er 

zijn diverse mogelijkheden.  

- Vrije toegankelijke speel- en ontmoetingsruimte: groene ruimte waar kinderen en 

jongeren zelf kunnen bepalen hoe en wat ze spelen, waar ze welkom zijn en waar ze 

met grote groepen (vb. jeugdwerk of school) kunnen samenkomen.  

- Spelprikkels: kleine ingrepen die spel en ontmoeting stimuleren. 

- Speellandschap (voorbeelden: bouwspeelplaats, spelen met water, speelzone in het 

bos…) 

- Pleisterplekken en ontmoetingsruimten. (pleintjes, zitruimten, hangplekken) 

- Ruimten voor sport en recreatieve activiteiten in een natuurlijke omgeving. (ruimte 

om te leren fietsen, dirtbike, loopparcours, parcoursruimte, zwemmen…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

Ontharden van bestaande pleinen en publieke ruimten buurten en wijken. Hoogstraten 

zet in op het maximaal ontharden van haar publieke ruimte. Door ontharden te 

combineren met bijkomende speel, sport en ontmoetingsruimte wordt het vergroenen 

ook voor kinderen en jongeren een meerwaarde. Ontharden moet ook zorgen voor het 

promoten en verstreken van zachte mobiliteit. (te voet, fietsers,…). Wat dan weer de 

autonome mobiliteit van kinderen ten goede komt. Ontharden kan gebeuren in diverse 

settings: straten, pleinen, schoolspeelplaatsen, gemeenschapsvoorzieningen,…. 

 

6.3. 

Goede verbindingen naar de grote groenpolen. De bestaande grote groene ruimte in 

Hoogstraten dienen veilig bereikbaar te zijn voor kinderen, jongeren, gezinnen die met de 

fiets of te voet onderweg zijn. De bereikbaarheid vanuit de verschillende deelkernen is 

essentieel. 

 

6.4. 

Nieuwe groene ruimten waar nodig. De groeninventaris stelt dat er in de deelkern 

Hoogstraten een tekort is aan grote groen ruimten. Dit tekort dient weggewerkt door 

nieuwe toegankelijke groene ruimten. Ook in de deelkernen Wortel en Meer is er een 

tekort aan buurt/wijk groen. Ook dit tekort moet worden weggewerkt.  
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Gemeenschapsruimten zijn groen: schoolterrein wordt omgetoverd tot een groene ruimte: groene 

speelruimte, moestuinen en het deels openstelen van de ruimte zorgt voor een grote dynamiek. 

Verschillende speel- en ontmoetingskansen worden geïntegreerd. 

 

 

 

 

Kaart: Fris in het Landschap. In het Sint-Amandsberg (Gent) werd een nieuwe groene ruimte 

ontwikkeld. Het werd een park met een avontuurlijk karakter. Er is voor elk wat wils: een asfalt 

fietspad, kronkelende grindpaden en een wirwar aan paadjes doorheen de ‘wildernis’. Je komt er 

mooie plekjes tegen voor een picknick. Verspreid over het park staan houten platforms waarop je 

kan zitten. Verder vind je er ook grote zandbergen met houten speeltuigen en klim- en 

klauterboomstammen. bron: Uit in Vlaanderen 

 

http://3.bp.blogspot.com/_gcCxTwimt2I/S-m1z8pM4zI/AAAAAAAAAZw/3qYaun2XVZQ/s1600/IMG_0058.JPG
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In Moorsele werd een beekvallei 

opgewaardeerd. De Heulebeek is 

gelegen in deelgemeente Moorsele. Ze 

werd lange tijd weggestopt achter hoge, 

groene gordels. Nu is de beek met zijn 

overstromingszones, oevers en 

meanders de ruggengraat van het 

landschappelijke park het Groen Lint. 

Bruggen, vlonders, een wadi, een poel 

en het eilandje zorgen voor een 

dichtbij-het-water-gevoel. Door het 

park lopen fiets- en 

wandelverbindingen. Het Groen Lint is 

in zijn geheel bespeelbaar. Bron: 

infopunt publieke ruimte en foto’s: Nick 

Verfaille 

 

In een binnengebied/park in een natuurlijke wadi met speel- en zitelementen in het nieuw 

aangelegde stadspark van Herentals, Schaliken. De wadi en park regelt de waterhuishouding van het 

binnengebied. Bron: Infopunt Publieke ruimte. 
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Doelstelling 7: Hoogstraten betrekt kinderen en jongeren 

bij diverse publieke ruimte projecten.  

 

Hoogstraten betrekt kinderen en jongeren bij het kindvriendelijk ruimte beleid en ruimtelijke 

projecten via gerichte participatie. Dit is een cruciale voorwaarde om het perspectief van de 

kinderen en jongeren te leren kennen en te implementeren in het beleid en in concrete 

ruimteprojecten. Het uitwerken en volgen van een duidelijk inspraaktraject is hierbij noodzakelijk.  

De wisselwerking met andere inspraaktrajecten maakt het proces rijker. Het inspraaktraject met 

kinderen en jongeren wordt geïntegreerd in het proces van de opmaak van de ruimtelijke 

plannen. De resultaten van het traject wordt door de ontwerpers mee opgenomen in de verdere 

uitwerking. 

 

Richtlijnen  

7.1. 

Voor de stad Hoogstraten is het nodig om een duidelijk participatiekader te ontwikkelen bij 

aanvang van een inrichtingsproject. Er moet vooraf duidelijkheid zijn over de visie, timing, 

randvoorwaarden en uitdagingen. Op deze manier kunnen realistische verwachtingen verduidelijkt 

worden naar kinderen en jongeren. Globaal genomen worden er voor inrichtingsprojecten telkens 

twee inspraakmomenten vooropgesteld. 

a. In de analyse fase wordt gepeild naar beleving, gebruik en noden van kinderen en 

jongeren. Dit is nodig om een analyse te maken en de beleving en gebruik in woord en 

beeld te brengen. Hier staan volgende vragen centraal: Hoe gebruiken jullie de publieke 

ruimte? Wat denken jullie van? Komen jullie hier vaak? Wat is er goed? Hoe zou het zijn 

als…? De resultaten dienen geïntegreerd te worden bij de verdere uitwerking van het 

project.  

 

b. In de ontwerpfase wordt samen met kinderen en jongeren naar oplossingen gezocht of 

specifieke ideeën worden getoetst. Er kunnen ook samen oplossingen uitgewerkt worden. 

Hier staan volgende vragen centraal: Is dit een goed idee? Hoe zou jij dat zien? Deze 

ontwerpfase kan verschillende vormen aannemen. Dit kan gaan informeren over specifieke 

ontwerpprincipes tot het uitwerken van oplossingen aan de hand van co-creatie. 

Technische plannen dienen voor kinderen vertaald te worden naar ‘praatplannen’. Dit zijn 

schematischere weergaven van de ontwerpideeën gekoppeld aan referenties en 

voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. 

Elke ruimtelijk project is anders. Daar hoort ook een bijpassend inspraaktraject aan gekoppeld te 

worden. Het op maat werken van de lokale context. Bijvoorbeeld het inspraaktraject voor een 

kleiner buurtspeelterrein is anders dan een inspraaktraject voor de heraanleg van een groter plein. 

Dit betekent dat het noodzakelijk is om: 

• afhankelijk van het type project en schaalniveau te bekijken welke doelgroepen of 

stakeholders relevant zijn,  

• een selectie te maken van inspraakmethoden die die relevant zijn voor het project én de 

fase waarin het zich bevindt. Er diverse mogelijkheden zijn van inspraaktechnieken (van 

informeren tot co-creatie, van kwantitatieve bevraging tot kwalitatieve bevraging).  

 

7.3. 

De stad Hoogstraten communiceert op een wervende manier over het speelruimtebeleid en de 

doelstellingen van kindvriendelijke publieke ruimte naar de inwoners van Hoogstraten.  

- De doelstellingen van dit masterplan kunnen globaal genomen worden vertaald naar de 

brede bevolking. 

- Bij de start van specifieke inspraaksessies worden de doelstellingen uit dit plan 

vooropgesteld. 

- Aan projectontwikkelaars, ontwerpers wordt een leidraad meegegeven die de visie van 

Hoogstraten op kindvriendelijke publieke ruimte verduidelijkt. 

 

7.4. 

Bij het uitschrijven van bestekken voor de herinrichting van de publieke ruimte wordt 

gevraagd om een inspraaktraject met kinderen en jongeren te integreren.  
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Doelstelling 8: Door de samenwerking tussen 

verschillende stedelijke diensten wordt de publieke 

ruimte kindvriendelijk.  

 

Het uitwerken van kindvriendelijke publieke ruimten is een opstap om te streven naar een 

algemeen hogere kwaliteit van de publieke ruimten. Dit masterplan dient als hefboom om met 

verschillende stadsdiensten een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de structurering en 

inrichting van de publieke ruimte. De bedoeling is dat de belangen van kinderen en jongeren  

geïntegreerd worden met die van andere bevolkingsgroepen. Net door samenwerking met 

verschillende diensten kan dit gebeuren.  

 

Richtlijnen  

8.1. 

Er wordt een formele stuurgroep kindvriendelijke publieke ruimte/kwaliteitsvolle publieke 

ruimte opgericht. Deze werkt de strategische en beleidsmatige lijnen uit die binnen dit 

masterplan zijn opgesteld. Er worden linken gelegd met de andere beleidsdomeinen, plannen en 

projecten.  Binnen deze stuurgroep worden ook de belangen van kinderen en jongeren ingebracht 

en brengt het advies samen van verschillende diensten. Deze stuurgroep komt verschillende keren 

per jaar samen. 

 

8.2. 

Er wordt een projectteam kwalitatieve speel- en sportterreinen opgericht die de spreiding, 

inplanting en inrichting van speel- en sportterreinen uitwerkt en opvolgt. Deze werkgroep 

bespreekt de terreinen en projecten en neemt actie waar nodig. Dit projectteam: 

- stelt een jaarplan op voor de te nemen acties voor de verschillende speel- en 

sportterreinen. 

-    volgt de inhoudelijke uitwerking op bij nieuwe of herinrichting van specifieke terreinen. 

-  het projectteam wordt divers samengesteld en komt op vaste tijdstippen samen.  
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3.Samenvattende tabel 

doelstellingen en 

richtlijnen 
 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende richtlijnen die in dit document 

werden omschreven. Het kan gebruikt worden als overzichtslijst of checklist bij het uitwerken van 

diverse publieke ruimte projecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOELSTELLINGEN RICHTLIJNEN KERNWOORDEN 

 

DOELSTELLING 1:  

 

Pleinen zijn groen, 

stimuleren spel en 

ontmoeting én 

versterken de autonome 

mobiliteit van kinderen 

en jongeren. 

1.1. Pleinen zijn drager om speel- en 

sportmogelijkheden te 

ontwikkelen 

o Van ludieke kleinschalige inrichting tot speellandschap. 

o Goed berijdbaar voor fietsers, skaters en steppers. 

o Logische structuur voor stappers en trappers. 

o Comfortabele zit- en ontmoetingsmogelijkheden. 

o Goed evenwicht tussen geborgenheid en openheid. 

 

1.2. Groen en water wordt 

geïntegreerd in de ontwikkeling 

van pleinen 

o Ontharden van pleinen zorgt voor diversiteit aan speelmogelijkheden. 

o Fauna en flora zorgt voor een meerwaarde in de beleving van de pleinen voor kinderen.  

o Water als speel- en ontmoetingsstimulans. 

o Werken aan klimaatdoelstellingen. 

 

1.3. De inrichting van pleinen zorgt 

voor autoluw en trager verkeer 

en stimuleert de autonome 

mobiliteit van kinderen en jongeren 

o Centraal gelegen in de woonomgeving. 

o Goede toegankelijkheid van pleinen vanuit de onmiddellijke woonomgeving.  

o Logisch geheel met andere publieke ruimte rondom 

o Voetgangers en fietsers dienen voorrang te krijgen.  

1.4. Pleinen versterken de identiteit 

van de woonomgeving, kern, buurt 

of wijk. 

o Identiteit en herkenbaarheid van pleinen wordt voor kinderen versterkt door:   

o Integreren van historische aspecten en natuurlijke aspecten. 

o Integreren van specifieke en originele speelse inrichting. 

1.5. Elke plein dient ontworpen te 

worden naar het bedoelde 

schaalniveau.  

o Vier type schaalniveaus voor de pleinen voor Hoogstraten. 

o Small [hoekpleintjes en passageplekken]. 

o Medium [buurt –en wijkpleinen]. 

o Large [deelkernpleinen]. 

o Extra large [stadspleinen]. 

 

                                                   

 

DOELSTELLING 2:  

 

Sport- en speelruimten in 

Hoogstraten zijn open, 

divers en prikkelend.  

2.1. Speel- en sportruimten zijn open 

en toegankelijk ruimten.  

o Pleinen, parken, groene ruimten zijn de ideale dragers om speel- en sportruimten te ontwikkelen. 

o Bijzondere aandacht naar juiste inplanting, openheid en kwaliteit.  

o Het afsluiten van speel- en sportterreinen wordt niet nagestreefd.  

 

2.2. Speel- en sportruimten zijn divers. o Verschillende spel- en sportvormen als basis te nemen bij de herontwikkeling van terreinen.  

o Binnen elke ruimte voldoende afwisseling te voorzien.  

o Voor elke deelkern moet er een goede spreiding zijn van speel- en sportmogelijkheden.  

o De grotere terreinen in een deelkern dienen een cluster te omvatten van verschillende speelvormen en 

mogelijkheden.  

 

2.3. Speel- en sportterreinen hebben 

een groene en landschappelijk 

bassistructuur. 

o Basisstructuur: vergroening, niveauverschillen, reliëf, bereikbaarheid en trage wegen, buffering, speellandschap.  

o Kers op de taart: spelprikkels, toestellen, ludieke inrichtingen, specifieke sportterreinen, integreren van water. 

2.4. Speel- en sportruimten in 

Hoogstraten zijn aantrekkelijk en 

prikkelend. 

o kinderen en jongeren de zin geven om buiten te spelen 

o Kinderen en jongeren de zin geven om alleen of met vrienden op pad te gaan (= versterken van de autonome 

mobiliteit).   

o Een duidelijk ankerpunt in de woonomgeving.  
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o Toevoegen van een extraatje. 

 

2.5. Speel-en sportruimten zijn goed 

verspreid in Hoogstraten 

o Wegwerken van tekortzones. (Zie analyse fase).  

o Koppelen van schaalniveau aan de verschillende ruimten. 

o Schaalniveau 1: Spelprikkel & ludiek karakter 

o Schaalniveau 2: Speelruimte op buurt- en wijkniveau: spel & sportachtig spel.   

o Schaalniveau 3: Speelruimte op deelkernniveau: een open speel- en sportcluster.  

o Schaalniveau 4: Speelruimte op stadsniveau: Uitdagend en goed bereikbaar. 

o Schaalniveau 5: Regionale uitstraling: ontspannen & recreëren. 

 

    

DOELSTELLING 3:  

 

Woonstraten in 

Hoogstraten zijn ideale 

ruimte voor kinderen om 

de buurt en wijk te 

ontdekken. Woonstraten 

zijn groen, veilig en 

aantrekkelijk.  

 

3.1. Basisvraag bij (her) inrichten van 

straten: Is een klassieke inrichting 

nodig? 

o Voorrang geven aan de kinderen en jongeren die zich te voet en met de fietsverplaatsingen. 

o Maximaal aantakken op bestaande trage wegen en fietsinfrastructuur. 

o Maximaal integreren van pleinen en  groenstructuren in woonstraten.   

o Parkeren  bundelen aan de rand van de woonwijk.  

 

3.2. Een kindgerichte woonstraat is 

een straat die autoluw of autovrij 

is.  

 

o Er is een maximale veilige ruimte voor voetgangers en fietsers.  

o Doorgaand verkeer is niet mogelijk. 

o Verschillende inrichtingstypes kunnen ontwikkeld worden: voetgangerszones, pleinen en groenstructuren, 

woonerven, autovrije ruimtes, brede voetpaden en ruimte voor fietsers.   

o Maximum snelheid gemotoriseerd verkeer: 30km/h. (waar het kan 20km/h). 

 

3.3. Een kindgerichte woonstraat is een 

straat waarbij parkeerruimte wordt 

gebundeld en geclusterd. 

o Ruimte aan voorkant van huizen vrijhouden voor spel en ontmoetingen. 

o Parkeren bundelen aan rand van rand van buurt of wijk.  

3.4. Een kindgerichte woonstraat is een 

straat die ruimte geeft voor spel en 

ontmoeting.  

 

o Autovrije en autoluwe inrichting is een voorwaarde.  

o Woonstraat bekijken als een landschappelijk ontwerp om zo ludieke en bespeelbare inrichting te integreren.   

o Ook voortuinen kunnen zo ontwikkeld worden dat deze meer bespeelbaar worden.   

3.5. Een kindgerichte woonstraat zorgt 

voor een gezonder klimaat en 

leefmilieu.   

o Koppelen van spel, ontmoeting en autonome mobiliteit aan:  

o Vergroenen en ontharden van woonstraten  

o Minder stenige ondergrond. 

o Meer ruimte voor waterinfiltratie. 

o Meer ruimte voor groen en natuurlijkere inrichting van straten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 2, visie en richtlijnen - Kind & Samenleving                                                                                  37 

 

 

DOELSTELLING 4:  

 

Hoogstraten ontwikkelt 

een netwerk van 

verbindingen waar 

kinderen en jongeren 

zich veilig kunnen 

verplaatsten naar de 

ruimten en plekken die 

voor hen belangrijk zijn.  

 

4.1. Jonge kinderen moeten in de 

nabijheid van de woningen zich zo 

veilig moeten kunnen verplaatsen.  

 

o De woonomgeving dient aanzien te worden als een speel- en ontmoetingsruimte. 

o Verschillende inrichtingsprincipes kunnen dit ondersteunen: het ontsluiten van tuinen met tuinpoortjes op 

kruiwagenpaden,  autovrije zones, trage wegen, leefstraten, zonnestoepen… . 

o De doelstelling van woonstraten sluit hier nauw bij aan.  

4.2. Hoogstraten zet in op het 

verbeteren van strategische fiets- 

en wandel verbindingen.  

o Comfortabele en veilige verbindingen.  

o Waarborgen van het STOP-principe. 

o Inzetten op diverse types verbindingen: 

- Verbinding in deelkern tussen woonwijken en voorzieningen.  

- Verbinding van en naar de trekpleisters. 

- Verbindingen rondom  gemeenschapsvoorzieningen waar veel kinderen en jongeren samen komen 

of naar toe gaan. (jeugdwerk, sportinfrastructuur, academie, ontmoetingscentra….. ).  

 

4.3. De knooppunten en 

oversteekplaatsen in Hoogstraten 

langsheen de verbindingen zijn 

essentiële onderdelen.  

 

o Veiligheid garanderen van kinderen en jongeren die onderweg zijn als basisuitgangspunt.  

o Een goede zichtbaarheid van kinderen en jongeren is essentieel.  

 

o Het ontwerp of herinrichting ook uitwerken vanuit het standpunt van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld:  Rekening 

houden met ooghoogte én natuurlijk speels gedrag van kinderen en jongeren.    

o Een duidelijke voorrang is nodig. Het STOP-principe moet hier maximaal worden gehanteerd.   

 

4.4. De fietspaden in Hoogstraten 

dienen kwalitatief te zijn  

o Grote groepen kinderen, tieners en families moeten comfortabel kunnen fietsen, wandelen, steppen, skaten.   

o Drie richtlijnen:  

- Afgescheiden fietspaden dienen de norm te zijn.   

- Fietspaden dienen voldoende breed te zijn naargelang hun belang in het netwerk.  

- Fietsinfrastructuur moet over de hele lengte comfortabel zijn. 

- De afstand tussen het gemotoriseerd verkeer en de fietsers moet vergroot worden.   

 

4.5. Ontmoetingsplekken integreren 

langsheen netwerk.  

 

o Tieners die zelfstandig onderweg zijn, betekent ook een zekere vorm van ontmoeting en plezier . 

o Ruimte om te spreken met elkaar, elkaar uit te dagen, samen huiswerk maken… .  

o Het onderweg zijn van oudere kinderen is dus zeker niet louter een snelle verplaatsing van a naar b.  

 

DOELSTELLING 5:  

 

Hoogstraten ontwikkelt 

ambitieuze 

woonontwikkelingen. 

Deze zijn kindvriendelijk 

door in te zetten op een 

duurzaamheid, groen en 

5.1. Een fijnmazig fiets- en 

wandelnetwerk vormt de basis 

van de  woonwijken.  

o Versterken van de autonome mobiliteit. 

o Aansluiting aan bestaande trage wegen en verbindingen. 

o Verbindingen naar de kernen en naar de trekpleisters in Hoogstraten. 

5.2. In kindvriendelijke woonwijken zijn 

er geen verkeersstraten of 

doorgaand verkeerd.   

 

o De publieke ruimte is autovrij of autoluw.  

o De basis van een kindvriendelijke woonwijk zijn de pleinen, openbaar domein, groene ruimte, speel- en 

sportruimten.  

o Parkeren kan aan de rand van de woonwijk gebeuren of wordt gebundeld. 
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een autoluw inrichting. 

De Stad Hoogstraten 

neemt dit mee als 

afweging bij de 

beoordeling van een 

aanvraag. 

 

5.3. Integratie van de bestaande 

landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten 

o Valoriseren van specifieke karakteristieken. Vb.: een bestaand speelbosje, bestaande grachten voor integraal 

waterbeheer en spel, bestaande logische verbindingen en trage wegen, wadi als speelplek, ·  

5.4. De inplanting van de woningen is 

gericht naar de publiek ruimte.  

 

 

o Een visuele en open relatie tussen het publieke domein en de private ruimte.  

o Kinderen kunnen aan de voorkant van de woning spelen. Dit zijn zones waar kinderen in de nabijheid van hun huis 

kunnen spelen en dit in een beschermde omgeving.  

o Ruimte om de eerste stappen te zetten om buurt en wijk te leren kennen.  

o Dit kan ondersteund worden door verschillende principes: Aantrekkelijke voortuinen, gemeenschappelijke 

voortuinstroken, speelse en brede stoepen, woonerf, autovrije ruimten….  

 

5.5. Hoogstraten zet in op 

kwaliteitsvolle hoogbouw. 

o Het gebouw is geen eiland, maar ingebed in een integrale woonomgeving. 

o De 'entree' tot de woning is een visitekaartje en een belangrijk ruimte om zorgvuldig te ontwerpen. 

o Bekijk het gebouw als een ‘verticale buurt’, met 'hoofdstraten' en ‘steegjes’. 

o Ontwikkel steeds een gemeenschappelijke buitenruimte met zichtbaarheid vanuit de verschillende wooneenheden.  

o Een goede overgang van privaat naar publieke ruimte. 

 

 

DOELSTELLING 6:  

 

Hoogstraten ontwikkelt 

bijkomend buurt- en 

wijkgroen. Hierdoor 

hebben kinderen en 

jongeren voldoende 

groene ruimte in hun 

directe woonomgeving. 

Daarnaast worden ook de 

grote groene ruimten 

ontwikkeld en beter 

bereikbaar gemaakt.  

 

6.1. Spel- en ontmoetingsruimten 

worden geïntegreerd in groene 

ruimten 

o Diverse mogelijkheden integreren in bijkomeden groene ruimten. : 

- Spelprikkels  

- Speellandschap (voorbeelden: bouwspeelplaats, spelen met water, speelzone in het bos…) 

- Pleisterplekken en ontmoetingsruimten. (pleintjes, zitruimten, hangplekken) 

- Ruimten voor sport en recreatieve activiteiten in een natuurlijke omgeving. (ruimte om te leren fietsen, 

dirtbike, loopparcours, parcoursruimte, zwemmen…). 

6.2. Ontharden van bestaande pleinen 

en publieke ruimten in buurten en 

wijken. 

o Ontharden kan gebeuren in diverse settings: straten, pleinen, schoolspeelplaatsen, gemeenschapsvoorzieningen,…. 

o Combineren van speel, sport en ontmoetingsruimte met ontharden en vergroenen. 

o Ontharden moet ook zorgen voor het promoten en verstreken van zachte mobiliteit (te voet, fietsers,…).  

 

6.3. Goede verbindingen naar de grote 

groenpolen.  

o Goede verbindingen naar de grote groenpolen.  

o De bereikbaarheid vanuit de verschillende deelkernen is essentieel.  

6.4. Nieuwe groene ruimten waar 

nodig.  

o In deelkern Hoogstraten is tekort aan grote groen ruimten 

o In de deelkernen Wortel en Meer is er een tekort aan buurt/wijk groen.   
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Doelstelling 7:  

 

Hoogstraten betrekt 

kinderen en jongeren bij 

diverse publieke ruimte 

projecten.  

 

7.1. Een duidelijk participatiekader 

voor de stad Hoogstraten.  

o Er moet vooraf duidelijkheid zijn over de visie, timing, randvoorwaarden en uitdagingen. 

o Realistische verwachtingen scheppen tijdens inspraaktraject. 

o Basisaanpak: traject met twee inspraakmomenten. 

- In de analyse fase wordt gepeild naar beleving, gebruik en noden van kinderen en jongeren.  

- In de ontwerpfase wordt samen met kinderen en jongeren naar oplossingen gezocht of specifieke ideeën 

worden getoetst.  

 

7.2. Een bijpassend inspraaktraject op 

maat van het project.  

 

o Traject wordt mede bepaald door: 

- type en schaalniveau van project In te zetten bij (tijdelijk) inrichten van de publieke ruimte.  

- te bereiken doelgroep en stakeholders 

- de keuze van inspraakmethodieken.   

 

7.3. De stad Hoogstraten 

communiceert op een wervende 

manier over de doelstellingen van 

dit masterplan.  

o De doelstellingen van dit masterplan 

- Communiceren naar de brede bevolking. 

- De doelstellingen van dit masterplan verduidelijken tijdens specifieke participatieacties.  

- Als leidraad meegeven aan projectontwikkelaars en ontwerpers. 

-  

7.5. Integreren van inspraaktrajecten in 

de bestekken voor de herinrichting 

van de publieke ruimte. 

o Bij het uitschrijven van bestekken voor de herinrichting van de publieke ruimte wordt gevraagd om een 

inspraaktraject met kinderen en jongeren te integreren.  

 

 

Doelstelling 8:  

 

Door de samenwerking 

tussen verschillende 

stedelijke diensten wordt 

de publieke ruimte 

kindvriendelijk.  

 

8.1. Stuurgroep kindvriendelijke 

publieke ruimte/ kwaliteitsvolle 

publieke ruimte  

 

o Uitzetten van strategische en beleidsmatige lijnen die binnen dit masterplan zijn opgesteld.  

o Linken leggen met de andere beleidsdomeinen, plannen en projecten. 

o Belangen van kinderen en jongeren worden geïntegreerd. Deze stuurgroep brengt het advies samen van 

verschillende diensten.  

8.2. Projectteam  kwalitatieve speel- en 

sportterreinen  

o Operationele opvolging van de spreiding, inplanting en inrichting van speel- en sportterreinen. 

o Opstellen van een jaarplan voor de te nemen acties  

o Bespreken van de terreinen en projecten en neemt actie waar nodig.  

o Opvolgen van de praktische en inhoudelijke uitwerking van nieuwe terreinen of herinrichting van 

terreinen. 

o Het projectteam wordt divers samengesteld en komt op vaste tijdstippen samen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 2, visie en richtlijnen - Kind & Samenleving                                                                                  40 

 

 

 

 

 

 

 


