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Verover de Ruimte: een campagne voor leefbare
buurten
Vlaanderen telt meer parkeerplaatsen dan mensen. Zo’n 24.000 hectare van de beschikbare
grond wordt momenteel voorbehouden voor het parkeren van wagens. Zonde van al die
plaats, toch? Daarom roepen Autodelen.net en Mobiel 21 op om deze ruimte opnieuw te
veroveren voor burger en buurt!
Al drie jaar op rij faciliteert Autodelen.net de actie ‘Verover de Ruimte’, waarbij ze burgers,
organisaties en lokale overheden oproept om één of meerdere parkeerplaatsen tijdelijk een
leukere invulling te geven. De actie is onderdeel van de Week van de Mobiliteit (16 tot 22
september).
Via Verover de Ruimte willen we mensen stimuleren om #goedopweg te gaan (te voet, te fiets,
met het openbaar of gedeeld vervoer) en zo de ruimte te veroveren. Verover de Ruimte maakt
duidelijk dat er een gebrek is aan publieke ruimte voor de burger en wil de nadruk leggen op
hoe het wél anders kan. We gaan met deze campagne dus resoluut voor een leefbare buurt,
dankzij duurzame en gedeelde mobiliteit.
Verover de Ruimte maakt de impact van duurzame en gedeelde mobiliteit zichtbaar: hoe
meer duurzaam en gedeeld vervoer, hoe minder auto’s er uiteindelijk zullen zijn, en hoe meer
openbare ruimte er vrijkomt voor leuke zaken. Eén deelwagen vervangt immers gemakkelijk
vier tot twaalf privéwagens en haalt zo ook parkeerplaatsen uit de straat. Ook andere vormen
van duurzaam vervoer dragen hun steentje bij aan een herverdeling van de publieke ruimte:
een fietser neemt bijna 30 keer minder plaats in op de openbare weg dan een automobilist
en een volle tram kan veel meer mensen vervoeren binnen dezelfde ruimte dan auto’s dat
kunnen. Deze ruimtewinst en de mogelijkheden van de herwonnen publieke ruimte willen we
met de actie Verover de Ruimte verduidelijken.
Dit jaar richten we ons op jou, de stad of gemeente. Als lokale overheid beheer je de publieke
ruimte en heb je alle tools in handen om van het openbaar domein een betere leefomgeving te
maken. In deze praktische Verover de Ruimte-gids krijg je tips en inspiratie voor een tijdelijke,
kwalitatieve invulling van je openbare ruimte met medewerking van je inwoners. En wie weet
krijgt deze invulling zelfs een permanent karakter.
Heb je achteraf nog vragen of wil je onze hulp inschakelen?
Dan kan je terecht bij welkom@veroverderuimte.be!
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Deze Verover de Ruimte-toolkit werd opgemaakt door Autodelen.net en Mobiel 21 in het kader van het
Verover de Ruimte. Dit project is onderdeel van de grotere campagne Week van de Mobiliteit van het
Netwerk Duurzame Mobiliteit met steun van de Vlaamse overheid.
© Verover de Ruimte, 2021
Tekst: Autodelen.net, Mobiel 21 en Netwerk Duurzame Mobiliteit
Layout: Autodelen.net
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Waarom de ruimte veroveren?
In Vlaamse steden en dorpskernen is de vrije
ruimte beperkt en auto’s slokken een flink deel
van dit schaarse goed op. Vlaanderen telt meer
dan 7 miljoen parkeerplaatsen volgens het eerste
Ruimterapport van Vlaanderen. Dat is méér dan
er Vlamingen zijn.
De openbare ruimte lijkt voornamelijk op auto’s
gericht te zijn. Dit ruimtegebrek viel extra op tijdens
de de coronapandemie van 2020. Als je een blik werp
op het straatbeeld zie je dat 80% van onze straten
voorzien zijn op autogebruikers, terwijl andere
weggebruikers weggeduwd worden op de smalle,
en soms ontoegankelijke, fiets- en voetpaden. We
kunnen terecht in vraag stellen of de vstraat wel
écht voor iedereen is.1 Dat kan én moet anders!

De auto legt een groot beslag op de
ruimte in Vlaanderen. Per Vlaming is
er in Vlaanderen 25m² parkeerterrein.
(bron: ruimterapport Vlaanderen)

Een publieke ruimte die niet focust op de
wegvoertuigen maar op de weggebruikers
biedt heel wat voordelen.
1.

Allereerst is er weer meer ruimte

om te ademen. Vervoer van goederen
en personen is nog steeds een van de
grootste oorzaken voor CO2-uitstoot.2 Al
aan het begin van de corona-lockdown
werd duidelijk dat de daling van het
autoverkeer (deels) zorgt voor een daling
Dit duo geniet van een spelletje badminton op een van stikstofdioxide.
verkeersvrije straat tijdens de quarantaine van
2020, © Autodelen.net

1 Fietsberaad Vlaanderen en Team Vlaams Bouwmeester, Buurten met lef, buurten vol leven, 2020
(https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/Brochure%20Leefbuurten_46blz%20
%2B%20cover_1012_web.pdf).
2 ‘Emissie van broeikasgassen door transport’, s.d. Uitgevoerd door Vlaams departement Omgeving,
(https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/broeikasgassen).
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2. Een tweede effect is de daling in verkeersongevallen. Een autovrije ruimte biedt dus ook
een veiligere buitenomgeving.3 Deze veilige, gezonde en open buitenruimte is noodzakelijk
voor het welzijn van de mens. 4
3. Een derde voordeel is de ruimtewinst zelf: een publieke ruimte die plaats maakt voor de
bewoner en niet voor de auto, zorgt ervoor dat er heel wat buitenruimte vrijkomt waar we
met z’n allen van kunnen genieten.
Zo’n herinrichting van je publieke ruimte gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen.
Toch kan je als stad of gemeente al de eerste stappen nemen door middel van tijdelijke (en
later permanente) installaties die de (parkeer)ruimte voor auto’s omvormen tot een gezonde,
veilige, groene plek voor de hele buurt. De eerste stap daartoe is vooral het terugdringen van
auto’s en het creëren van ruimte voor actieve weggebruikers. Zo krijg je weer meer (open)
ruimte voor groen, rust en ontspanning, voor woon- en werkgelegenheid, voor ontmoeting en
recreatie.

3 Ysebaert, T. en Poppelmonde, J., ‘Minder files, ongevallen, en luchtvervuiling’, DS (24 maart 2020), (https://www.
standaard.be/cnt/dmf20200323_04899864); Manjoo, F., ‘I’ve Seen a Future Without Cars, and It’s Amazing’, NY Times
(9 juli 2020), (https://www.nytimes.com/2020/07/09/opinion/sunday/ban-cars-manhattan-cities.html) en Gents
MilieuFront, ‘Gent tijdens corona: vooral minder (auto)verkeer, kansen voor de toekomst, 19 april 2020 (https://
www.gentsmilieufront.be/verkeer-gent-corona).
4 Vilain J., Coronabomen, speelcontainers en parklets. 6 april 2020 (https://www.publiekeruimte.info/opiniepublieke-ruimte-in-crisistijden/); Triguero-Mas, M., Dadvand, P., Cirach, M., Martínez, D., Medina, A., Mompart, A.,
Basagaña, X., Gražulevičienė, R. en Nieuwenhuijsen, M.J., ‘Natural outdoor environments and mental and physical
health: Relationships and mechanisms’, Environment International, 77 (2015), p. 35-41; ‘Kwaliteitsvolle openbare
ruimte als trigger van sociale cohesie’, Stadsatelier Sociale Cohesie, s.d en Vlaams Instituut Gezond Leven, ‘Hoe lang
zit de Vlaming dagelijks stil?”, (https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/cijfers-beweging/
hoe-lang-zit-de-vlaming-dagelijks-stil); Gezinsbond, ‘Corona verscherpt de noodzaak een ruimte voor kinderen’,
29 april 2020 (https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Kindnorm/Paginas/20200430Meer-kindvriendelijkeruimte.aspx); Samenlevingsopbouw, ‘Meer aandacht nodig voor jongeren en publieke ruimte’, 23 mei
2020 (https://samenlevingsopbouw.be/nieuws/568-jongeren-en-publieke-ruimte) en Delepeleire, Y., ‘Het
pleintje is voor mij wat voor de rijken in Brasschaat hun tuin is’, DS 23 mei 2020 (https://www.standaard.
be/cnt/dmf20200522_04968732).
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Hoe verover je de ruimte?
Verover de Ruimte-acties nemen voor een beperkte periode de openbare ruimte bestemd
voor auto’s in en geven deze een leukere invulling. Het kan daarbij gaan over de inkleding van
een of meerdere parkeerplaatsen of de hele binnenstad die tijdelijk autovrij wordt gemaakt
(bv. zoals bij Autovrije Zondag). Het doel van zo’n tijdelijke actie is om de winst van een ruimte
zonder wagens te visualiseren en de voordelen ervan voelbaar te maken voor de buurt en
inwoners. Hopelijk raken zowel lokale overheid als inwoner overtuigd van het idee van een
permanente hervorming. Hoe je zo’n Verover de Ruimte-actie opzet, leren we je stap voor stap
in deze praktijkgids.

1.

Draag het idee van Verover De Ruimte uit

1.1

Creëer draagvlak binnen het lokaal bestuur

Waarom wil je in je stad of gemeente de ruimte veroveren? Dat is de centrale vraag die je
eerst moet beantwoorden. Zorg dat je als lokaal bestuur een duidelijke visie hebt over het
ruimtegebruik binnen je stad of gemeente en de plaats van de privéwagen daarin. Stel
het concept van Verover de Ruimte voor op het college en formuleer een antwoord op de
volgende vragen: Hoeveel plaats neemt de privéauto in binnen je huidige openbare ruimte?
Is er meer ruimte nodig voor andere weggebruikers? Zijn er buurten waar er nood is aan
meer plaats voor groen, ontspanning en ontmoeting? Kan je Verover de Ruimte ophangen
aan (toekomstige) mobiliteitsplannen? … Eens er gedragenheid is binnen het college kan je je
Verover de Ruimte-idee verder uitwerken.

1.2

Leg de link met duurzame mobiliteit

De inname van parkeerplaatsen ligt echter vaak gevoelig bij de inwoners van je stad of
gemeente, ook al is dit slechts tijdelijk. Daarom is het belangrijk dat je meteen de link legt
met duurzame mobiliteit. Communiceer over de alternatieven voor de privéwagen, zoals
de fiets, het openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit.
Stimuleert de gemeente het gebruik van duurzame vervoersmodi al? Koppel deze initiatieven
dan aan de Verover de Ruimte-actie in je communicatie én de uitvoering van de actie. Is de
gemeente van plan parkeerplaatsen te schrappen? Komt er een deelauto in je gemeente
of wordt een nieuw fietspad aangelegd waardoor de focus verschuift van privéwagens naar
duurzaam vervoer? Dan is dit het moment en de plaats om een Verover de Ruimteactie te organiseren. Daar waar je duurzaam en gedeeld vervoer wil installeren zal op
termijn immers veel ruimte vrij komen omdat de buurtbewoners zich minder met de
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eigen wagen zullen verplaatsen. Door daar een Verover de Ruimte-actie te organiseren maak
je de link tussen duurzaam vervoer en het grote voordeel van ruimtewinst op straat duidelijk
aan de buurt.

2.

Betrek je burgers!

Wanneer burgers de handen in elkaar slaan met het gemeentebestuur zal de actie succesvoller
zijn en meer impact hebben. Bevraag je inwoners om ideeën te vergaren, maak hen warm
om een actie op te zetten en ondersteun hen als gemeente met de nodige administratie,
communicatie en logistiek.

2.1

Vraag input van je inwoners

Meestal hebben de inwoners van jouw gemeente zelf goede ideeën voor de herindeling van
het openbaar domein. Zij hebben voeling met hun buurt en weten zelf aan te geven wat er
ontbreekt of waar er meer nood aan is. Vraag dus zeker de input van jouw inwoners of de
buurtwoners van een bepaalde wijk waar je de actie wil organiseren:
Verzamel ideeën. Creëer een platform of webpagina waar burgers ideeën voor de
publieke ruimte kunnen indienen. Vraag hen waar en hoe ze het openbaar domein
anders willen zien. Dit kan je eventueel koppelen aan een wedstrijd: het leukste idee
wordt dan effectief uitgevoerd door de gemeente. Een goed voorbeeld is Blankenberge,
waar het stadsbestuur de mogelijkheid gaf aan haar inwoners om ideeën te geven
over de herinrichting van de Grote Markt.
Vraag feedback op jouw Verover de Ruimte-idee. Presenteer je idee en vraag
naar feedback van de inwoners door middel van een (online)bevraging: Wat vind
je van dit Verover de Ruimte-idee? Waar wil jij (nog) ruimte veroveren? Hoe zou jij
deze parkeerplaats(en) herinrichten? Hier vind je enkele tips en voorbeeldvragen.
Herwerk je concept achteraf met de wensen van de buurt. Luister ook naar
bezorgdheden en geef die steeds een plaats. Wanneer je rekening houdt met de
wensen van de buurt, zal het draagvlak voor Verover de Ruimte vanzelf vergroten.

2.2

Organiseer een actie samen met je inwoners of buurt

Behalve louter input te vragen van je inwoners of buurtbewoners, kan je ook samenwerken
om een actie te realiseren. Het kan interessant zijn om je inwoners het voortouw te laten
nemen bij de herindeling van de ruimte. Op die manier geef je hen een gevoel
van eigenaarschap over hun buurt en vergroot je opnieuw het draagvlak voor een
duurzame en kwalitatieve ruimte.
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Enkele tips
Organiseer cocreatiesessies met de inwoners bij bv. de heraanleg van straten,
dorpskernvernieuwing, … Via werkmomenten en uitwisseling tussen inwoner
en bestuur kom je sneller tot een consensus over hoe de buurt anders vorm kan
krijgen. Leg de uitwerking in handen van buurtbewoners en zorg als bestuur voor de
nodige ondersteuning, zoals de administratie omtrent de inname van een publieke
parkeerplaats, beschikbaar materiaal en eventueel een klein budget voor de aankoop
van de inkleding.
Creëer een burgerbudget waarmee burgers hun ideeën voor de gemeente kunnen
uitvoeren. Via een burgerbudget geef je het vertrouwen aan burgers om mee aan de
toekomst van de gemeente te bouwen en laat je creatieve ideeën die spelen bij de
inwoners niet verloren gaan. Enkele Vlaamse gemeenten gingen hier al mee aan de
slag, zoals Kaprijke, Dendermonde. Tips nodig om te starten met een burgerbudget?
Via Ecolife kan je op persoonlijke ondersteuning rekenen.
Ondersteun je burgers bij hun Verover de Ruimte-actie. Geef je inwoners de
mogelijkheid om zelf een actie voor te stellen en ondersteun hen met de uitwerking.
Geef voldoende informatie over de aanvraag van een parkeerplaats, voorzie hen
in materiaal en ondersteun in de communicatie naar de buurt. Of doe zoals SintTruiden tijdens Park(ing) Day: reserveer alvast een aantal parkeerplaatsen in je
gemeente die je inwoners voor een tijd kunnen innemen.

TIP: Schakel de hulp in van 12m²
Het project 12m² is een co-creatief proces om één of meerdere parkeerplaatsen een
alternatieve invulling te geven. Door onderzoek en participatie worden bewoners bevraagd
naar en betrokken in het ontwerp van hun straat en wijk. Het project is een samenwerking
tussen STR.AAT, Stadtkontraste en Citysparks, die samen het proces van een parklet
begeleiden van idee tot realisatie. 12m² is dus een co-creatieve parklet die het evenwicht
opzoekt tussen kwalitatief ontwerp en participatie, wat resulteert in een gedragen en
geleidelijke transformatie naar leefbare straten.
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INSPIRATIEVOORBEELDEN
Met het project De grond der Dingen geeft stad Mechelen elke inwoner 1m² publieke ruimte
cadeau waarbij men 3 mogelijkheden heeft om dit in te vullen:
1. Men dient zelf een idee indienen om met een bepaald stuk publieke ruimte aan
de slag te gaan
2. Men herwerkt een bestaande plek in de publieke ruimte
3. Men sluit zich aan bij een bestaand project en wordt mede-eigenaar
De beste ideeën worden in overleg tussen de inwoners en de stad samen uitgevoerd. Op die
manier werken bestuur en burgers nauw samen om de indeling van de ruimte te verbeteren.
In Schaarbeek werden in 2020 in verschillende straten voortuintjes geplant op
parkeerplaatsen. Ondanks de commotie die ontstond, bleken de voortuintjes wel een succes
en creëerden ze een verbondenheid tussen buren op straat. Zulke initiatieven ondersteunen
als lokale overheid, maakt het proces om het straatbeeld te veranderen dan ook gemakkelijker5.
Comité BUMP uit de Pieter Génardstraat in
Antwerpen werkt al jaren met parklets die
de straat opfleuren. Op die manier creëren
ze verbinding tussen alle mensen in de straat
en krijgt hun straat een mooiere uitstraling.
In 2019 werden onderstaande bankjes op
parkeerplaatsen gezet om buren een rustplek
te geven op straat6.
Een beetje verder gaven de bewoners
van de Diercxsenstraat te Antwerpen in
datzelfde jaar hun parkeerplaatsen tijdelijk
een strandgevoel. Daarmee kreeg de straat
meteen een leukere uitstraling.
De gezellige buurtbankjes van BUMP ©Comité BUMP, 2019
5 Zie onder meer Bruzz, Nieuw stadstuintje voor garage: ‘ik wil de plaats van de auto in vraag stellen’ (https://
www.bruzz.be/videoreeks/maandag-14-september-2020/video-nieuw-stadstuintje-voor-garage-ik-wil-de-plaatsvan-de). en ‘Een auto is oké, maar een tuintje dat mensen samenbrengt? Ho maar’, DS 17 juni 2020 (https://www.
standaard.be/cnt/dmf20200616_04992900?fbclid=IwAR3xG07LpFASWwchCVdUo4yT10Olf7x4vWx82gNkLEfzJMCCnryPOjY6_U).
6 Zie onder meer Comité BUMP, parklets (https://comitebump.org/parklets/).
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Parkeerplaatsen werden omgetoverd tot een groen strand © Comité BUMP, 2019

INSPIRATIEVOORBEELDEN
In 2020 kleurde tijdens het weekend van 19 en
20 september de Turnhoutsebaan in Antwerpen
geel.

De

burgerbeweging

‘Pak

ze

aan,

de

Turnhoutsebaan’ gaf het signaal dat zij de
parkeerruimte in de straat graag anders zien. Met
een tijdelijke parkeervergunning van de stad namen
ze parkeerplaatsen in met felgele autowrakken
waarbij planten door de ramen ‘groeiden’ en met een
sensibilserende bestickering.
De opvallende actie van de burgerbeweging ‘Pak
ze aan, de Turnhoutsebaan’ in kader van Verover
de Ruimte 2020 © Fotopia
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3.

Organiseer zelf een Verover de Ruimte-actie

Het idee is er, je burgers zijn geïnformeerd over (of betrokken bij) het proces van Verover
de Ruimte. De eerste stap is gezet! Maar hoe concretiseer je de ideeën rond een tijdelijke
herinvulling van de openbare ruimte? In het onderstaande hoofdstuk geven we enkele
praktische tips en inspiratievoorbeelden om van je actie een succes te maken.

3.1

Reserveer de mobiele parklet

Een parkeerplaats een andere invulling geven, hoe begin je daar aan? Het kan heel gemakkelijk
door de mobiele parklet van Autodelen.net en Mobiel 21 te reserveren. Deze parklet is een
groene, mini-ontmoetingsplek die je op een parkeerplaats in het straatbeeld plaatst. Zo laat
jij je inwoners proeven van het effect van de extra ruimte om te ontspannen, ontmoeten en
spelen. Wil jij de parklet graag op in jouw gemeente ‘parkeren’? Neem snel contact met ons
op via welkom@veroverderuimte.be en we bekijken met jou wanneer de parklet naar jouw
gemeente kan komen.
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TIP: Bouw je eigen (mobiele) installatie
Op basis van de beleidsdoelstellingen van je gemeente (hoofdstuk 1), de wensen en
feedback van je inwoners (hoofdstuk 2), en het beschikbare budget kan je je eigen (mobiele)
installatie laten bouwen of samenstellen. Als gemeente beschik je namelijk al over heel wat
materiaal, zoals zitbanken, sport- en spelmateriaal, waarmee je zelf een tijdelijke installatie
kan opzetten.

Zorg dat je installatie of parklet opvalt. Hieronder geven we graag enkele andere inspirerende
ideeën:
•

een (deel)moestuin

•

fietsherstelworkshop

•

een sfeervol diner

•

tuin/terras/lounge

•

een DIY limonade bar

•

foodbike

•

een hondenweide

•

een leesruimte

•

speeltuin/fitness

•

gratis hoofd- en
nekmassage

•

pop-up bar of restaurant

•

bibliotheek

•

recyclagecenter

•

een vingerverfstudio

•

hangmatten

•

een slam-poetry festival

•

een plonsbadje voor kids

•

een koffiebar

•

demo ‘zelf composteren’

•

voorstelling of expositie

•

een zwemparadijs

•

een grote picknick

•

een (veiligheids)
demonstratie

•

een levend
gezelschapsspel

•

een schaaktoernooi

•

een barbecue

•

een buitenkantoor

•

een sappentrapper

•

een hoelahoep wedstrijd

•

een schoolklas

•

een publiek strand

•

een kippenren

•

een wassalon

Wil je de bouw toch uitbesteden, dan kan je terecht bij welkom@veroverderuimte.be met
vragen, tips en mogelijke contactgegevens.

TIP: Leen je parklet of installatie uit
Geef je inwoners, plaatselijke verenigingen, organisaties en bedrijven de kans om de parklet
of installatie zelf te ontlenen via een online reservatietool.

12

VEROVER DE RUIMTE

INSPIRATIEVOORBEELDEN
Aan het station van Halle ligt een groot plein waar het aan groen en rustmogelijkheden ontbrak.
In kader van Verover de Ruimte 2020 toverde ze dit plein tijdelijk om tot een oase van groen
en ontspanning.

Zitplekken in het groen in Halle © Autodelen.net, 2020
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3.2

Werk samen met een lokale partner

Samenwerken werkt! Afhankelijk van de beleidsdoelstellingen van je gemeente en de wensen
van je inwoners ga je op zoek naar de geschikte lokale partner om je actie mee uit te werken.
Zo kan je niet enkel de taken verdelen, maar heb je mogelijks ook toegang tot het nodige
materiaal. Wordt er bijvoorbeeld geopperd voor meer zitmogelijkheden, vraag dan een
plaatselijke jeugdbeweging om enkele bankjes te sjorren. Als er nood is aan beweegruimte,
klop aan bij een lokale sportvereniging die de vrijgemaakte ruimte kan inrichten als sportveld.
Maak goede afspraken tussen alle partijen die meewerken aan de actie. Zet alle taken en
verantwoordelijken duidelijk op papier zodat iedereen weet wat verwacht wordt. Maak
eventueel een draaiboek dat je aan de betrokkenen kan meegeven.

TIP: Interessante partners
•
•
•
•

•

Enkele interessante partijen die het aanspreken waard zijn:
Burgerinitiatieven en wijkcomités in de buurt
Lokale buurtwerkingen
Gemeentelijke
adviesraden
(mobiliteitsraad,
Gecoro,
milieuraad,
seniorenraad, jeugdraad …)
Vrijwilligers van lokale natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, jeugden sportverenigingen …
Ledenorganisaties: KAV, KWB, gezinsbond, KVLV …

•

Lokale handelaars

•
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INSPIRATIEVOORBEELDEN
Een spelletje mens-erger-je-niet of Kubb? Parkeerruimte blijkt de ideale plaats om buiten te
spelen. De Jeugdvereniging voor Natuur en Milieu (JNM vzw) organiseerde in oktober 2020
verschillende Verover de Ruimte-acties die het gebrek aan speelruimte op straat visualiseerden.

Een spelletje Kubb op enkele parkeerplaatsen in kader van Verover de Ruimte 2020 © JNM, 2020

15

VEROVER DE RUIMTE

INSPIRATIEVOORBEELDEN

Een bordspel op enkele parkeerplaatsen in kader van Verover de Ruimte 2020 © JNM, 2020
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INSPIRATIEVOORBEELDEN
Parkeerplaatsen zijn ook de ideale ondergrond voor sport. Gemeente Schoten gaf in september
2020 acht parkeerplaatsen een andere invulling in samenwerking met Sport Vlaanderen om
te tonen hoe de parkeerruimte van de gemeente ook een plaats kon zijn voor sport en spel.

Jong en oud genieten van een beetje sport in de buitenlucht in kader van Verover de Ruimte
2020 © Klaas Vandekerckhove, 2020
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3.3

Bepaal een geschikte locatie

Begin zeker enkele maanden vóór de start van de actie met de zoektocht naar de geschikte
locatie en breng de nodige administratie in orde voor de inname van het publiek domein.
Selecteer één of meerdere parkeerplaatsen op basis van:
Mobiliteitsplannen van je gemeente (zie hoofdstuk 1): Zijn er straten of pleinen
waar er binnenkort parkeerplaatsen worden geschrapt? Voer je een circulatieplan in
waardoor bepaalde delen van het centrum autovrij worden? Komen er deelwagens in
een straat te staan? … Dan is deze locatie geschikt voor een Verover de Ruimte-actie!
Vergeet ook uw mobiliteitsplannen niet mee te nemen in de communicatie.
Input van je inwoners (zie hoofdstuk 2): Voer je actie uit op de locatie die aangegeven
werd in de bevraging. Pas je geselecteerde locatie ook aan op basis van de feedback
van je inwoners.
Straten of wijken met een hoge parkeerdruk: Vergroot de impact van je actie
door deze effectief uit te voeren bij straten of wijken waar er een enorme parkeerdruk
is. Let er wel op dat je actie zichtbaar is tussen de andere geparkeerde auto’s. Voorzie
dus wat extra vrije ruimte voor, achter en naast de parklet of installatie.
Drukke of opvallende locatie: Om zoveel mogelijk zichtbaarheid te creëren, is het
essentieel dat je een locatie kiest waar er veel passage is. Zorg dat de actie in het oog
springt door deze zo opvallend mogelijk te plaatsen, bv. temidden van een plein of
aan de ingang van parking.
Meerdere parkeerplaatsen tegelijk: Hoe meer oppervlakte je kan innemen, hoe
beter. Meer ruimte biedt ook meer mogelijkheden om deze op een leuke manier in te
vullen, bv. een sportveld ter grootte van 1 parkeerplaats versus 12 parkeerplaatsen.
Veiligheid: Zorg dat je met de invulling geen mensen in gevaar brengt. Locaties
waar openbare werken of scherpe bochten zijn en straten waar verkeer met hoge
snelheden passeert zijn niet geschikt.
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Hou rekening met parkeervoorwaarden: Vermijd zones voor kortparkeren, laaden loszones, Shop & go-parkeerplaatsen, gehandicaptenplaatsen, parkeerplaatsen
voorbehouden voor autodelen, parkeerplaatsen voor andere voertuigen dan
personenwagens, parkeerplaatsen met laadpalen of plaatsen die van belang zijn voor
de veiligheid (bv. in de buurt van nooddoorgangen, brandkranen ...). Parkeerplaatsen
die bestemd zijn voor lang parkeren zijn de plaatsen waar wagens het langst stilstaan
en dus ook de plaatsen die zich het best lenen voor een andere invulling.
Wanneer de locatie vastligt, is het essentieel alle administratie op tijd in orde te maken
voor een inname van parkeerplaatsen (via de gangbare procedures). Geef tijdig door aan
betrokken diensten wat van hen verwacht wordt en wanneer.

3.4

Bepaal een geschikt moment

Naast de locatie is het belangrijk om meteen al na te denken over wanneer je de ruimte
wil gaan veroveren. Een actie kan een (halve) dag beslaan, maar idealiter worden de
parkeerplaatsen meteen voor een langere periode ingenomen.
Selecteer een periode op basis van:
Invoering van de mobiliteitsplannen: Indien je je actie ophangt aan de
mobiliteitsplannen binnen je gemeente, zoals de plaatsing van deelwagens of een
nieuw circulatieplan, organiseer de veroveringsactie dan op een strategisch moment
voor de invoering. Met behulp van een goede communicatiestrategie win je zo de
publieke opinie ten gunste van je nieuwe maatregelen.
Soort invulling van de actie: Voorzie je een statisch invulling, zoals wat groen of
bankjes, laat de actie dan minimaal twee weken staan om de effecten voelbaar te
maken voor de buurt. Organiseer je eerder een activiteit of een invuling met veel losse
materialen, zoals een buurtbarbecue of gezelschapsspelen, dan volstaat een (halve)
dag.
Een plaatselijk evenement: Laat de duur van je actie overlappen met een een
lokaal evenement, bv. een buurtfeest, stadsfeest, populaire (rommel)markt ...
Goede weersomstandigheden: Plan je actie in de lente- of zomermaanden in. De
periode van mei t.e.m. midden oktober leent zich het best voor Verover de Ruimte,
aangezien men meer tijd buiten spendeert.
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3.5

Kies het geschikte materiaal

Wanneer vaststaat hoe de actie in jouw gemeente eruit zal zien en hoe die zal verlopen, is het
belangrijk ook het juiste materiaal te voorzien. Begin hier op tijd mee! Sommige materialen
zullen moeilijker te verkrijgen zijn of misschien wil de gemeente (in samenwerking met lokale
verenigingen) zelf materiaal samenstellen of bouwen. Hou er rekening mee dat het vergaren
van materiaal even kan duren!
Houd ook de volgende zaken in het achterhoofd:
•

Bij consumptie van eten en drinken is een afvalplan opmaken noodzakelijk.

•

Bekijk of en hoe je de parkeerplaats kan omheinen. Dit geeft duidelijk aan waar
de actie stopt en is belangrijk voor de veiligheid. Omheinen kan met hekken, al
geeft dit een opgesloten indruk. Bloembakken of houten panelen zijn een leuk
alternatief.

•

Zorg dat je installatie of parklet veilig is tegen diefstal en houd rekening met
vandalisme. Zorg dat alle materialen goed aan elkaar bevestigd zijn zodat deze
niet zomaar gestolen of vernield kunnen worden.

•

Zorg voor duidelijkheid over het ophalen van materiaal. Denk eraan dat grote
materialen met aangepaste voertuigen vervoerd moeten worden. Ga op
voorhand zeker na of dit haalbaar is voor de betrokken medewerkers én of de
materialen op de juiste locatie kunnen geraken.

•

Zorg dat je voorbereid bent op allerlei weersomstandigheden. Ook al plan
je de actie in de zomermaanden, dat betekent natuurlijk niet dat het niet kan
regenen of hard kan waaien. Veranker je materialen stevig en voorzie tenten of
andere overkapping voor tijdens de regen.

•

Denk ook aan minder voor de hand liggende zaken: is er elektriciteit,
watertoevoer of gasaansluiting nodig? Zorg dat dit op tijd in orde is gemaakt
met de betrokken diensten van de gemeente.

•

Vergaar input van de passanten om de impact te meten. Denk dus goed na over
een geschikte manier om de voorbijgangers te bevragen (zie hoofdstuk 4).

•

Stel een materiaalverantwoordelijke aan die dit alles in goede banen leidt
en de actie regelmatig controleert. De verantwoordelijke maakt idealiter een
materiaallijst waarbij hij de benodigdheden kan afvinken.
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4.

Communiceer, communiceer, communiceer

Een goed communicatieplan is essentieel om van je Verover de Ruimte-actie een succes te
maken. Denk op voorhand goed na over het doel van je actie en de boodschap die je wil
overbrengen. Het idee dat er parkeerplaatsen al dan niet tijdelijk ingenomen worden, wordt
meestal niet warm onthaald. Het is belangrijk om goed uit te leggen waarom je dit doet en wat
men als inwoner wint uit de situatie.
Enkele communicatietips:
•

Begin voor aanvang van de Verover de Ruimte-actie met de communicatie.
Kader het probleem met de openbare ruimte in je gemeente of in een wijk en
presenteer je tijdelijke actie als mogelijke oplossing waarbij je je inwoners of
buurtbewoners de kans geeft om het eens uit te proberen.

•

Gebruik een mix aan gemeentelijke communicatiekanalen (website,
gemeenteblad of stadsmagazine, (online) nieuwsbrieven, wijkkrant, sociale media,
Hoplr ...) om aandacht te geven aan de nieuwe invulling van de parkeerplaatsen,
nodig burgers uit een kijkje te nemen en geef hen de mogelijkheid om feedback
te geven.

•

Steek een bewonersbrief of flyer in de brievenbus van de buurtbewoners
vóór de actie van start gaat. Zo geef je mee aan je inwoners wat ze de komende
periode mogen verwachten en vermijd je negatieve feedback. Verwacht je veel
tegenkanting? Leg de nadruk op het tijdelijke karakter van de actie. Vaak verbazen
mensen zichzelf en vinden ze de invulling van de parkeerplaatsen leuker dan dat
ze op voorhand hadden gedacht. Ook hier is het belangrijk steeds op voorhand
input van de omwonenden te vragen (zie hoofdstuk II). Een basistemplate kan
je hier vinden.

•

Maak een webpagina aan op de gemeentelijke website waar alle informatie
verzameld wordt over Verover de Ruimte, de mobiliteitsplannen van de gemeente
en de mogelijkheid tot input of feedback. Link in al je communicatie naar deze
webpagina. Dit kan ook met een QR-code.

•

Maak een evenement aan (indien relevant) via de digitale kanalen van de
gemeente dat verder gedeeld kan worden (bv. via Facebook, Instagram, Twitter,
…). Vergeet niet te linken naar de ‘meer info’ op de website. Burgers kunnen de
activiteit dan verder verspreiden onder hun netwerk.
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•

Betrek buurtcomités, verenigingen, scholen en anderen bij de communicatie
van je actie. Zij kunnen mee de aandacht trekken.

•

Stel een persverantwoordelijke aan voor de actie, die beschikbaar is om de
pers te woord te staan gedurende de periode van de actie. Stel een persbericht
op en organiseer een persmoment tijdens de lancering van de actie.

•

Voorzie, indien mogelijk, bemanning bij de actie en spreek passanten aan.
Beantwoord hun vragen en creëer bewustzijn over het ruimtegebruik in de
gemeente. Informeer hen over de Verover de Ruimte-campagne en leg de link met
duurzame mobiliteit. Een leidraad hiervoor zit in bijlage. Daarnaast is dit eveneens
een opportuniteit om feedback te vragen van de passanten (zie hoofdstuk IV).

•

Bekleed je actie met voldoende informatie wanneer bemanning niet mogelijk
is. Gebruik affiches, een banner of zorg voor een manier om folders achter te
laten die passanten kunnen meenemen. Communiceer duidelijk over het doel van
de actie en de link tussen openbaar domein en de ruimtewinst van duurzame
mobiliteit. Link naar de website voor meer info.

•

Creëer voldoende buzz rond de actie. Laat de communicatie rond Verover
de Ruimte niet stilvallen na de lancering, maar communiceer periodiek om de
aandacht opnieuw te vestigen op de actie. Duurt de actie voldoende lang (een
maand of langer)? Het kan interessant zijn om getuigenissen te verzamelen
van burgers en passanten en die te verspreiden. Zo komt je boodschap nog
authentieker over.

•

Neem voldoende foto’s en/of video’s van je actie. Dit zal ideaal communicatiemateriaal zijn voor achteraf.

TIP: Communicatiepakket voor de Mobiele Parklet
In kader van de Mobiele Parklet ontwikkelden we een communicatiepakket voor lokale
overheden met uitgebreide tips & tricks, voorbeeldteksten per medium en afbeeldingen.
Gebruik dit ter inspiratie voor jouw actie!
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5.

Impactmeting

Je burgers betrekken bij de voorbereiding en invulling van je actie biedt een enorme meerwaarde
(zoals beschreven in hoofdstuk 2). Zelfs wanneer ze niet betrokken zijn bij de uitvoering van
de Verover de Ruimte-actie in jouw gemeente is het wel noodzakelijk om hen uitgebreid te
bevragen over de actie. Wat vonden ze van de actie? Steunen zij een ruimtelijke ordening waar
minder ruimte wordt gemaakt voor auto’s en meer voor de buurt? Vergelijk de resultaten van
voor, tijdens en na de actie om een verandering in de publieke opinie waar te nemen.
Enkele tips om de impact van je actie te meten:
•

Zorg voor een manier om passanten te bevragen tijdens de looptijd van de
actie. Met een (tijdelijke) bemanning van je actie kan je gemakkelijk het gesprek
aangaan. Dit kan een werknemer zijn, maar evengoed een vrijwilliger van een
(lokale) organisatie. Maak dit zo ludiek mogelijk.

TIP Laat passanten hun ideeën opschrijven op een pancarte en fotografeer die.
Ze zijn een leuke manier om de ideeën van je burgers te communiceren naar het
grotere publiek. Een wedstrijdelement toevoegen werkt ook steeds: het beste idee
dat de gemeente ontvangt, kan dan worden uitgevoerd.
•

Is het niet mogelijk om bemanning te voorzien, dan kan je gebruik maken van een
QR-code die naar een bevraging leidt of een brievenbus waar passanten hun
feedback in kunnen achterlaten. Er zijn allerlei leuke manieren om feedback te
vragen van voorbijgangers: via drukknoppen, stickers, in te vullen formulieren, online
bevragingen, etc. Denk zeker goed na over de manier van bevragen en het
materiaal dat je daarvoor nodig hebt. Niet alles is weer- of diefstalbestendig.
Hou daar rekening mee (zie hiervoor ook hoofdstuk III).

•

Organiseer voor- en achteraf een (online) bevraging over de actie, zodat bezoekers
en andere volgers hun mening kunnen delen over de actie. Wat vonden zij van
de andere invulling van de parkeerplaatsen? Zijn ze geëngageerd om actief mee
te denken over een ander ruimtelijke invulling? Zijn ze aangezet om zich op een
duurzame manier te verplaatsen en zo meer plaats te creëren over de buurt?
Zijn ze geïnspireerd door de actie om de ruimte permanent om te vormen? Is de
publieke opinie voor en na de actie verschillend? Enkele tips om zulke
bevraging op te stellen vind je hier.
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Via bovenstaande feedback wordt het gemakkelijk om scherp te stellen in hoeverre de
burgers van je gemeente interesse hebben in een andere indeling van de ruimte. Door
een juiste communicatie over de voordelen van duurzame mobiliteit en de ruimtewinst die
daarmee gecreëerd wordt, kunnen zo de eerste stappen gezet worden naar een permanente
herverdeling van de ruimte met minder auto’s en meer groen, ontspanningsmogelijkheden,
speelruimte en meer ontmoeting tussen de inwoners.

INSPIRATIEVOORBEELD
Parijs zal voor het einde van 2026 70.000 parkeerplaatsen vervangen voor meer stadsgroen.
Dit is de helft van het totaal aantal parkeerplaatsen in Parijs: een duidelijk signaal dat een
stad ook meer kan zijn dan parkeerplaats voor privéwagens. Parijs zette eind 2020 een traject
op om burgers te vragen wat zij wilden op de plaats van de parkeerplaatsen7. Door eerst de
burgers te bevragen werd meteen draagvlak gecreëerd voor de veranderingen die later zullen
komen. Parijs zet ook de gedurfde stap om te tonen dat het wel degelijk anders kan. Ook jouw
gemeente kan de stap zetten, door eerst kleine ingrepen te doen, burgers te betrekken en
uiteindelijk voor een permanente herverdeling van de openbare ruimte te gaan.

De periode na de actie is het ideale moment om het contrast tussen de parkeerplaatsen vóór
en tijdens de actie in de verf te zetten. Zet een foto van de parkeerplaats met auto en een foto
van de parkeerplaats met de alternatieve invulling naast elkaar om het verschil te duiden. Zet
de foto’s naast elkaar op een affiche (zoals in deze template) en verspreid ze in de gemeente
(op openbare plaatsen of verdeel ze onder geïnteresseerde burgers die ze in hun raam kunnen
hangen). Online kan je een slider genereren (zoals hier) of een animatie of video maken.
Gebruik daarnaast ook de input uit eerdere bevragingen (zie boven) om over draagvlak te
communiceren voor een herindeling van het openbaar domein. Met input van passanten en
bewoners ken je intussen de ideeën over de publieke ruimte die leven in jouw gemeente.
Communiceer dit draagvlak via de gemeentelijke kanalen en koppel er concrete acties aan
vast. Wat willen de bewoners met de openbare ruimte? Zijn ze geïnspireerd geraakt door de
Verover de Ruimte-actie? Wat willen ze zelf graag doen om meer ruimte te krijgen op straat?
Met de verkregen informatie kan je als lokaal bestuur snel aan de slag.

7 ActuParis, La Ville de Paris va supprimer la moitié des places de stationnement de la capitale, (https://actu.fr/
ile-de-france/paris_75056/la-ville-de-paris-va-supprimer-la-moitie-des-places-de-stationnement-de-lacapitale_36915038.html). en Bosplus, Parijs schrapt meer dan de helft van haar parkeerplaatsen voor
meer stadsgroen, (https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/79765/12551/parijs-schrapt-meer-dande-helft-van-haar-parkeerplaatsen-voor-meer-stadsgroen.html).
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TIP Duurt je actie minstens enkele weken? Het kan interessant zijn om (bv. via een
telraam) te meten hoe mensen zich vóór, tijdens en na de actie verplaatsen in de
buurt. Gaan burgers zich anders verplaatsen in de buurt als je voor een langere periode
parkeerplaatsen inneemt? Het is interessant om hier als lokaal bestuur op in te spelen en
van die wijk een aangenamere buurt te maken.

Zet in op duurzame en gedeelde mobiliteit
Verover de Ruimte wil duidelijk maken dat de inzet op duurzame en gedeelde mobiliteit
een enorme ruimtewinst kan verwezenlijken. Een deelwagen haalt gemakkelijk acht
parkeerplaatsen uit het straatbeeld, fietsers en voetgangers nemen meer dan dertig
keer zo weinig plaats in als een wagen8. De actie visualiseert deze ruimtewinst op straat
door de plaats van één (of meerdere) wagen(s) om te vormen naar een kwaliteitsvolle
openbare ruimte voor de burgers van jouw gemeente. Na deze tijdelijke actie bestaat
het gevaar echter dat de voordelen van duurzame mobiliteit op de ruimte al snel
vergeten worden. Het is daarom belangrijk om de burgers van jouw gemeente warm te
houden voor duurzame mobiliteit.
Communicatie is essentieel om een vervolg te geven aan de Verover de Ruimte-actie.
Informeer burgers daarom over de voordelen van de alternatieven voor de wagen
en zet hen op weg om zich duurzaam te verplaatsen. Stimuleer hen om te stappen,
trappen, het openbaar vervoer te gebruiken of hun vervoer te delen. Meer informatie
en ondersteuning om in te zetten op duurzame mobiliteit kan je vinden via het Netwerk
Duurzame Mobiliteit. De lidorganisaties zetten je gemeente snel #goedopweg.

6.

Een stapje verder gaan met autovrije zondag

Meer dan enkel parkeerplaatsen innemen en liever een hele binnenstad bezetten? Dan is
autovrije zondag misschien iets voor jouw gemeente. We geven je hieronder alvast enkele tips.
•

Begin klein en maak het eerste jaar slechts enkele straten en pleinen autovrij.

•

Betrek lokale verenigingen, buurtbewoners en middenstand bij het opzetten van
activiteiten.

8 Rottier, J. P., ‘Met deze vier spelregels werkt anderhalvemeter-mobiliteit wél’, verkeersnet (https://www.
verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/32703/met-deze-vier-spelregels-werkt-anderhalvemeter-mobiliteit-wel/).
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•

Geef buurtbewoners de kans om een autovrije straat aan te vragen en zelf in te
vullen.

•

Zet tijdens de autovrije zondag je mobiliteitsplannen en -realisaties in de kijker.

•

Is er al een ander evenement gepland? Ideaal, zorg er voor dat de bezoekers er
allemaal op een duurzame manier kunnen raken en zet dat flink in de verf.

•

Het hoeft helemaal niet innovatief te zijn, beproefde activiteiten uit andere steden
en gemeenten werken vaak erg goed!

Meer weten over hoe je als gemeente een autovrije zondag aanpakt? Lees hier verder!
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7.

Laat je nog meer inspireren!

Heb je nog wat meer inspiratie nodig? Hieronder vind je een verzameling van interessante
tools, projecten, voorbeelden en artikels die je kunnen inspireren of helpen bij het herindelen
van de openbare ruimte.

I.

Andere ruimteveroveraars

Deze mensen veroverden al de ruimte in hun buurt:
•

Schaarbeeks koppel plaatst tuin op parkeerplaats

•

Nieuw stadstuintje voor garage in Brussel

•

Comité BUMP in Antwerpen plaatst parklets in de straat

•

Via een ludiek filmpje laat “The Flying Car Movement” zien hoe de ruimte er
anders zou kunnen uitzien als we minder ruitme geven aan wagens.

•

Antwerpse Common Labs zetten in op tuinstraten

•

Gentse school creëert tijdelijk speelplaats op parkeerplaatsen

•

Fietsersbond in Hove vormt parkeerplaatsen om tot ontmoetingsruimte

•

BOS+ plant groen op Mechelse parkeerplaatsen

•

JNM verovert de ruimte in Bornem, Vilvoorde, Duffel, Mechelen, Gooik, Deinze
en nog veel meer andere steden.

•

Wuustwezelnaars vormen een parkeerplaats om tot fietsenrek

•

Gentenaren maken gebruik van parkeerplaatsen om te badmintonnen tijdens
de lockdown

Deze lokale besturen pakken hun openbare ruimte anders aan:
•

Parijs schrapt 70.000 parkeerplaatsen voor meer groen

•

Belgische grootsteden denken na over hoe Koning Auto terug te dringen
valt

•

Ruimte Voor Gent denkt na over hoe de stad in de toekomst anders
vormgegeven kan worden.
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•

Stockholm investeert in een 1-minutenstad

•

Koning Auto niet meer welkom in Oostende

•

30 parkeerplekken maken plaats voor groen in Haarlem

•

Halle vormt stationsplein tijdelijk om tot groene oase
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•

Hasselt creëert nieuwe pop-upparkjes op de Havermarkt

•

Brussel experimenteert met parklets

•

Stad Blankenberge vraagt eigen burgers hoe ze de openbare ruimte willen
invullen

II.

Interessante tools
•

De Walkability Score toont aan in hoeverre jouw buurt bewandelbaar is.

•

Met de handleiding “Plein vol gezondheid” en de debatfiches voor een gezonde
publieke ruimte kan je gemakkelijk het debat aangaan met je burgers over de
inrichting van de publieke ruimte.

•

Via de gezondheidscalculator modal shift bereken je hoeveel wandelen en
fietsen je opbrengt.

•

Met de Modal Selfie krijg je te zien welke verplaatsingen je via welke modi doet
en hoe je daarin kan veranderen.

•

Met deze Platzmobil krijg je een inzicht in hoe je gemakkelijk een mobiele parklet
kan opstellen.

III.

Interessante projecten

Deze (Europese) projecten zetten in op meer leefbaarheid in steden. Ze willen de focus van de
wagen verplaatsen naar een focus op mens en buurt.
•

ReVeAL, een project van CIVITAS wil de toegang van wagens in woonomgevingen
beter reguleren. ReVeAL staat voor Regulatin Vehicle Access for Improved
Liveability (https://civitas-reveal.eu/).

•

Clearing House Project onderzoekt hoe steden zich weerbaar kunnen maken
tegen de klimaatopwarming (http://clearinghouseproject.eu/).

•

Traject Leefbuurten, een project van Team Vlaams Bouwmeester en
Fietsberaad Vlaanderen, wil lokale besturen aansporen om de publieke ruimte
en woonomgevingen beter in te richten. In deze brochure vind je onder meer
enkele bouwstenen om kwalitatieve leefomgevingen te bouwen. (https://
www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/Brochure%20
Leefbuurten_46blz%20%2B%20cover_1012_web.pdf)
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