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Zorro’s recepten voor leefbuurten
Hoe maak je van een klassieke woonbuurt een leefbuurt zonder
doorgaand verkeer waar kinderen weer op straat kunnen spelen?

Nota vanwege de Zorro-werkgroep Leefbuurten in de Antwerpse zuidoostrand

Uitgangspunt
In de buurt waarin we wonen, spelen en winkelen, mag de ruimte niet gedomineerd worden
door het doorgaand autoverkeer. Het burgerplatform Zorro (ZuidOostRand RouteOverleg)
denkt na over een inrichting die wandel- en fietsvriendelijker wordt, gezonder en aangenamer
om in te verblijven, met meer ruimte voor groen en water. Zo wordt een buurt een leefbuurt.
Dat is niet toevallig ook de term die Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen,
met steun van de Vlaamse regering, gebruiken in hun oproep aan de gemeenten om van
buurten leefbuurten te maken.

Het Zorro-rapport van december 2020 (p. 77-83) geeft een recept voor het autoluw maken
van woonbuurten zodat ‘kinderen van 8 jaar en ouderen van 88 jaar er zich vrij kunnen
bewegen’. Dat thema is brandend actueel – denk aan de 15 minutenstad, mobiliteitskamers,
mixwijken en leefbuurten. In deze nota van de Zorro-werkgroep Leefbuurten worden die
concepten verder uitgewerkt en toegepast.

Binnen een leefbuurt is de notie van doorgaand autoverkeer afwezig. Geen snel rijdende
voertuigen, geen sluipverkeer maar wel veel aandacht voor actieve weggebruikers. De
volledige breedte van de woonstraat wordt een ruimte om te verblijven. In het ideale geval
krijgt iemand die de buurt binnenrijdt het gevoel ‘Oef, ik ben thuis’ en rijdt ie stapvoets voort.

Dat het autoverkeer aan banden wordt gelegd, betekent niet dat bewoners minder
bewegingsvrijheid krijgen. Integendeel, mensen worden minder afhankelijk van hun auto.
Ook wie niet over een auto beschikt, wordt mobieler, kinderen in de eerste plaats. Een
belangrijke voorwaarde daarbij is dat de buurt voorziet in voldoende lokale voorzieningen:
winkels, scholen, speel- en sportmogelijkheden, co-workingruimtes en horeca. In het nabije,
gevarieerde leven van de 15 minutenstad vind je binnen een kwartier te voet of per fiets alles
wat je dagelijks nodig hebt.
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https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pilootprojecten/leefbuurten
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Draagvlak creëren
Het creëren van leefbuurten kan soms makkelijk zijn wanneer de vraag van bewoners zelf
komt. In de praktijk veronderstelt het vaak kleine of grotere ingrepen die op heel wat
weerstand kunnen stuiten. Mensen hebben gewoonten en bekijken hun omgeving vanuit het
belang, de rol of positie die ze op dat moment hebben. Als een bestuur aan de slag wil met
leefbuurten, dan is het cruciaal dat het de mensen van in het begin grondig informeert en
hen vooral betrekt in het denkproces over de buurt. De kunst is om mensen te laten dromen
over wat wonen en leven in hun buurt kan betekenen. Niet alleen vanuit hun eigen
perspectief, maar ook vanuit de beleving van andere groepen en het samenleven in de buurt
als zodanig. Nodig mensen uit om de buurt te bekijken met een seniorenbril, een kinderbril of
een jongerenbril. Bekijk de buurt vanuit het spelende kind, de voetganger, de fietser en de
autogebruiker. Neem ook de vragen van automobilisten ernstig, inventariseer het autobezit
en het parkeergedrag.

Enkele globale tips: wees van bij het begin duidelijk en transparant, zeker ook over de
besluitvorming en de onderhandelingsmarges. Zorg dat mensen een gevoel van
mede-eigenaarschap over de realisaties krijgen. Stap als bestuur zelf naar de bewoners,
organiseer met hen een wandeling of een fietstocht, bekijk eventueel samen good practices.
Organiseer experimentele inrichtingen. Zorg voor quick wins, realisaties die al op korte
termijn zichtbaar zijn.

Startprocedure: buurten tekenen
Hoe kunnen gemeenten beginnen met het uittekenen van leefbuurten? Zorro
stelt voor om de hanteerbare procedure uit het Rapport Fix the Mix: aanpak voor veilig fietsen
in gezonde buurten van Fietsberaad Vlaanderen te volgen.

Voor een eerste ontwerp van een nieuw buurtenplan kan eenvoudig vertrokken
worden van de bestaande situatie. De wegencategorisering is richtinggevend. Lokale wegen
type I en II (in de nieuwe indeling: lokale ontsluitingswegen – zie tabel hieronder) zijn de
dragende structuren. Knip de plattegrond van de gemeente volgens die lijnen door met een
schaar. De puzzelstukken die je daarmee overhoudt, zijn dé kandidaten voor een autoluwe
buurt. Binnen die puzzelstukken bestaat het wegnetwerk uitsluitend uit lokale wegen type III
(in de nieuwe indeling: erftoegangswegen). Dé hoofdfunctie van die erftoegangswegen is
verblijven toegang geven tot de aanpalende woningen. Om die verblijfsfunctie opnieuw een
hoofdrol te laten spelen, wordt een aantal recepten aangereikt.

Misschien kan, door een kleine aanpassing in de circulatie, de situatie nog verbeterd worden,
bv. met een nog verkeersluwer dorpscentrum.
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https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voor-veilig-fietsen-in-gezonde-buurten/
https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voor-veilig-fietsen-in-gezonde-buurten/


Voorbeelden startprocedure per gemeente

Plattegronden van de gemeenten Borsbeek, Edegem (en gedeeltelijk Mortsel), Hove en Wijnegem, verdeeld in
buurten volgens de methode van Fix the Mix. De bekomen puzzelstukken kunnen nogal verschillen in grootte. De
kleinere buurten, zoals de Vredewijk in Hove, zullen vlotter in hun geheel autoluw te maken zijn dan grotere wijken
zoals de wijk rond de Hovese Gemeentepark. Daar kan het aangewezen zijn om een kleiner stuk te bekijken.
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Recepten voor de rand van de buurt

Poorteffect
Creëer een duidelijk poorteffect aan de toegangen tot de buurt. Dat kan met
wegversmallingen, verkeersplateaus, kunstwerken, groenvakken of een randparkeerzone.
Daarmee proberen we bij chauffeurs het psychologisch effect te bereiken om van een
doorgaand-verkeermodus over te schakelen naar verblijfsmodus. Aan de poort kan een
welkom-bord staan met de naam van de buurt. Dat geeft identiteit en karakter aan de buurt.

Zorg ervoor dat de dragende structuur van de hoofdwegen duidelijk is, met voldoende hoge
boordstenen zodat gemotoriseerd verkeer niet over het voet- of fietspad kan rijden. Hoe
veiliger actieve weggebruikers zich voelen, hoe aangenamer die manier van verplaatsen
wordt.

Het aanleggen van een poort heeft niet alleen als opzet om verkeerstechnisch het verkeer te
vertragen door een versmalling, en zo het doorgaand verkeer dwars door een buurt minder
uitnodigend te maken. Het gaat er ook om, de buurt ‘een smoel’ te geven. Op het moment dat
je je eigen buurt binnenrijdt, krijg je dan al het gevoel ‘Oef, ik ben thuis’ en je rijdt stapvoets
voort. De wegbeheerder zou bijvoorbeeld aan de lokale kunstacademie kunnen vragen om
mee na te denken hoe de poortmarkeringen ook esthetisch een verrijking zijn.

Voetpaduitstulping

Doorlopend voetpad

Ontwerpprincipes uit de brochure Leefbuurten van het Team Vlaams Bouwmeester die
kunnen worden toegepast als poorteffect:

- op de kruispunten voetpaduitstulpingen aanleggen om de oversteekbaarheid en de
leesbaarheid te verbeteren;

- doorlopende voet- en fietspaden aanleggen om de voorrangssituatie te benadrukken
en de toegankelijkheid te verbeteren.
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Voorbeeld Kapenbergstraat Mortsel

Op het kruispunt van de Kapenbergstraat en de Wouwstraat in Mortsel werd het voetpad
doorgetrokken. Weggebruikers krijgen hier het gevoel te gast te zijn.

Voorbeeld Baron de Celleslaan Edegem

Poorteffect bij het binnenrijden van Klein Molenveld via de Baron de Celleslaan in Edegem aan
de ingang van basisschool ’t Kofschip: versmalling, drempel, borden, aangelegd bij het invoeren
van eenrichtingsverkeer.

Voorbeeld karrenspoor

Een kort stuk karrenspoor kan een efficiënt poorteffect vormen, en geeft ook ontharding.
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Parkeervakken aan de rand
Voorzie in voldoende parkeervakken nabij de rand. Doe dat het best alternerend zodat de
rijweg niet eindeloos rechtdoor lijkt. Het sluipverkeer wordt visueel duidelijk gemaakt dat die
weg echt niet geschikt is en evenmin snelheidswinst oplevert. Men blijft dus beter op het
ontsluitend en verbindend wegennetwerk. De parkeervakken worden het best afgebakend
met groenvakken of andere elementen om dit effect te vergroten.

Geclusterd parkeren

De zwarte vakjes tonen de parkeerplaatsen. Ontwerpprincipes uit de brochure Leefbuurten
van het Team Vlaams Bouwmeester die kunnen worden toegepast om in autoluwe buurten
te voorzien:

- Geclusterd parkeren zorgt voor minder zoekverkeer in de buurt. Er zijn maar enkele
locaties waar men kan parkeren, dus automobilisten hoeven niet van straat naar
straat te rijden voor een plek.

- Voorzie in ontmoetingsplaatsen bij de parkeerclusters om de ruimtelijke veiligheid te
verbeteren en de weg naar de parkeerclusters aangenamer te maken.

Geclusterd parkeren kan zowel op parkeerplaatsen van bedrijven die ’s avonds niet worden
gebruikt als op bepaalde plaatsen in de straat. Het kan zijn dat er op sommige locaties meer
nood is aan parkeerplaatsen in de publieke ruimte (bijvoorbeeld bij gesloten bebouwing).

De plaats die vrijkomt kan op een andere manier worden ingevuld.

Voorbeeld Buizegemhof Edegem

Parkeerpocket Buizegemhof in Edegem.
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Doorgang voor het sluipverkeer beperken
Beperk de doorgang met verkeersborden, (breek)palen, betonnen elementen of ontharding.
Buurtbewoners worden op die manier zo snel mogelijk naar het hoger gelegen
wegennetwerk gestuurd. Geef duidelijk weer dat actieve weggebruikers wel overal geraken.

Toch kan er nog hardnekkig sluipverkeer zijn dat die borden negeert. Voer een circulatieplan
in en hou in extremis nog maar één duidelijke in- en uitgang voor gemotoriseerd verkeer.

Voorbeeld Lint-Noord

Beschrijving autoluwe buurten door Tine Van den Bogaert

Om het doorgaand verkeer en het gemotoriseerd verkeer voor kleine afstand te ontmoedigen
kan er een circulatieplan worden opgemaakt. Veel van de wijken in Lint hebben sowieso
maar één of twee in- en uitgangen. De wijken of buurten waar doorgaand verkeer mogelijk is,
moeten aandachtig worden bekeken om de leefkwaliteit te verhogen, de sociale cohesie te
verbeteren en plaats te maken voor ontmoeten, ontharding enz.

Roel Vanderbeuren van The New Drive omschrijft het zo:
‘Het rechtstreekse effect van een circulatieplan is dat sluipverkeer en doorgaand verkeer uit de
woonomgeving van bewoners wordt gehouden. Dat leidt uiteindelijk tot een hogere
leefbaarheid, veiliger verkeer én een vlottere bereikbaarheid. Dat laatste klinkt misschien
contradictorisch, maar door verkeer weg te houden van plekken waar het niet moet zijn, creëer
je ruimte voor fietsers, bussen én ook auto’s die er wél een bestemming hebben.’

Mogelijk circulatieplan voor Lint-Noord.
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Voorbeeld circulatie-ingreep Molenstraat-Veldstraat Lint

De Molenstraat in Lint is een straat die regelmatig wordt gebruikt om niet door het centrum
van Lint te moeten rijden. Door de straat in het midden te knippen en alleen in een doorgang
te voorzien voor actieve weggebruikers en hulpdiensten kan de hele buurt autoluw worden,
worden bewoners aangemoedigd om de fiets te nemen om naar de bakker te gaan en zullen
bewoners elkaar meer ontmoeten tijdens deze korte verplaatsingen.

Jonge kinderen hebben geen speelmogelijkheden waar ze alleen naartoe kunnen. Door de
locatie van de verkeersfilter strategisch te kiezen kan er veel ruimte vrij komen om te
ontharden, in groen te voorzien, water te bufferen en in speel- en sportmogelijkheden te
voorzien.

Plaats aan alle poorten ANPR-camera’s, een meer high-tech alternatief. Door het meten van
de tijd tussen het in- en uitrijden kunnen de nummerplaten van doorgaand verkeer efficiënt
onderscheiden worden van wagens die toch de buurt als bestemming hadden, al was het
maar even voor een bezoek aan de plaatselijke kruidenier.
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Doorsteken tussen buurten
Breng op logische plaatsen integraal toegankelijke zebrapaden en fietsoversteekplaatsen
aan, zodat er veilige verbindingen ontstaan tussen de verschillende autoluwe buurten. Het is
immers niet de bedoeling veilige eilandjes te maken tussen drukke straten waardoor
inwoners zich opgesloten voelen in hun eigen autoluwe buurt. Veilige oversteekplaatsen
bevorderen enerzijds de doorwaadbaarheid en anderzijds zorgen ze ervoor dat
snelheidsbeperkingen worden gerespecteerd.

Doorsteek Frijthout Hove

Oversteek Frijthout - Boechoutselei in Hove.

Doorsteek Edegemsestraat Mortsel

Oversteek Edegemsestraat - Parkschool in Mortsel.
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Recepten voor de binnenkant van de buurt

Woonerven: ook met voetpad?
Vorm straten om tot woonerf zodat iedereen ze veilig kan
gebruiken. Van kleine kinderen die leren fietsen, tot personen
met een rollator voor wie de kwaliteit van de voetpaden nu vaak
onvoldoende is. De snelheid in een woonerf is vastgelegd op 20
km/u. Voetgangers mogen er de gehele breedte van de weg
gebruiken. De bestuurders van voertuigen mogen die
voetgangers en in het bijzonder kinderen niet in gevaar brengen.
Parkeren in een woonerf mag enkel in de afgebakende vakken.

Eén materiaal van gevel tot gevel?

Ontwerpprincipes uit de brochure Leefbuurten van het Team Vlaams Bouwmeester die
kunnen worden toegepast:

- Rechts is er één materiaal van gevel tot gevel, veel groen en een smalle rijweg.
- Dwarslijnen i.p.v. langslijnen accentueren het afwezig zijn van doorgaand verkeer.

Om in een woonerf optimaal rekening te houden met gebruikers van verschillende leeftijden
pleit Wouter Verhaert, adviseur van de stad Turnhout, voor het behoud van voetpaden in
straten waar er nog relatief veel verkeer is. Woonerven hebben doorgaans van gevel tot gevel
eenzelfde niveau. Maar voor de veiligheid hebben kleuters autovrije plekken nodig die
aansluiten bij de woning, argumenteert Verhaert in Mobiliteit op kindermaat. Dat pleit voor
het behoud van voetpaden.
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De bestaande voetpaden in ‘voorlopige’ (woon)erven behouden kan ook een goedkoper en
sneller alternatief zijn voor een volledige heraanleg van een straat in het kader van een
woonerf.

Lees meer over erven en woonerven in de brochure van het BIVV voor wegbeheerders.

Voorbeeld Antwerpen: voorlopige erven

Het Antwerpse stadsbestuur, dat de volledige binnenstad autoluw wil maken, wil op korte
termijn via het concept ‘erf’ voorlopige woonerven realiseren. De huidige bestrating en
voetpaden blijven dan behouden, maar met beperkte middelen worden wel de andere
voorschriften voor een woonerf toegepast. Aan het begin en het einde van de straat komt het
vereiste verkeersbord, op het wegdek komen op regelmatige afstand opvallende, fleurige
schilderingen met het woord ‘woonerf’ en de vermelding ‘20 km/u’. De parkeervakken
worden duidelijk afgebakend. Indien mogelijk zijn er ook asverschuivingen en worden
eenvoudige straatobjecten geplaatst, zoals geschilderde betonblokken, fietsbeugels en
plantenbakken.
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Voorbeeld Gent: maatregelen circulatieplan

Als een straat of buurt niet meteen volledig kan worden heraangelegd, kan de nieuwe situatie
met tijdelijke maatregelen worden uitgetest. Een Gents voorbeeld geeft duidelijk weer hoe je
met een doordachte huisstijl en ingrepen de buurt aangenamer kan maken in afwachting van
een definitieve heraanleg.

Kleurrijke tijdelijke maatregelen in een straat die omgevormd is tot woonerf maar nog wacht
op een definitieve heraanleg.

Burgerplatform Zorro - Recepten voor leefbuurten 12



Straatinrichting
Met kleurrijke schilderingen of markeringen op de rijweg, geclusterd parkeren, bloembakken,
groenvakken of andere goedkope maatregelen wordt de straat leesbaar ingericht zodat
automobilisten zich vanzelfsprekend houden aan de aangegeven snelheidslimiet. Actieve
weggebruikers zullen zich met deze inrichting veiliger voelen en het wordt voor alle
gebruikers van de publieke ruimte aangenamer om er te verblijven.

Door de straat anders in te richten en in te zetten op andere vervoerswijzen komt er meer plaats vrij.
(foto Barcelona)

Ruimtegebruik van verschillende vervoerswijzen per persoon

Uit brochure Leefbuurten van het Team Vlaams Bouwmeester.
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Trage wegen
Geef aandacht aan bestaande trage wegen en benadruk de aanwezigheid ervan, creëer
indien mogelijk extra trage wegen en doorsteken of maak parallelle smalle straatjes autovrij.

Voorbeelden trage wegen

Frijthout in Hove. Grotenhof in Mortsel.

Oude spoorweg in Kontich. Dwaallichtjespad in Edegem.

De bestaande trage wegen een naam geven zorgt voor meer bekendheid bij de bewoners.
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Groenblauwe dooradering
Versmal de bestaande rijweg en onthard, in plaats van die op dezelfde wijze heraan te
leggen. De Vlaamse overheid (Departement Omgeving) roept voor het project Vlaanderen
breekt uit steden en gemeenten op tot groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte, met
financiële steun.

Voorbeeld Tuinstraten

Een tuinstraat wordt ingericht met bomen, geveltuinen, groenslingers, moestuintjes,
plantvakken, gras en wateropvang. Een tuinstraat is beter bestand tegen wateroverlast en
hittestress, en zorgt voor een explosie van buitenleven en sociale interactie.

De Aziëlaan in Wilrijk-Neerland wordt momenteel omgetoverd tot een tuinstraat.

Voorbeeld Groenbouwers

Groenbouwers is een initiatief van het district Wilrijk dat bewoners stimuleert om mee te
zorgen voor lokaal, kleinschalig groen in de straat.

Voorbeeld BreekUIT

Wie in Antwerpen stenen uit koer, voortuin, gevel of binnenplein haalde, kreeg bij de actie
BreekUIT: steen eruit, plant erin een plantje in de plaats.
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Voorbeeld Fortstraat Mortsel

Geslaagde ontharding en verkeersluwer gemaakt: de Fortstraat in Mortsel.

Voorbeeld Edegemsesteenweg Kontich

Geslaagde ontharding en verkeersluwer gemaakt: Edegemsesteenweg in Kontich
met speelpleintje aan de Soepkom.
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Verbind kleine maar belangrijke plekken
In elk buurtweefsel zijn er belangrijke plekken voor de bewoners. Geef aandacht aan die
bestaande speel- of sportterreinen, pleintjes, hondenweides en andere voorzieningen. Het
zijn plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen uit de buurt met
elkaar kunnen spelen. Zorg ervoor dat de plekken goed en veilig met elkaar verbonden zijn.
De route tussen die plekken kan drager zijn voor trage en actieve weggebruikers en kan
primair worden aangepakt.

Parelketting

Uit de brochure Leefbuurten van het Team Vlaams Bouwmeester.
Bij het principe van de parelketting worden (potentieel) interessante plekken voor bewoners
met elkaar verbonden. Het verbinden van speelterreintjes, pleintjes, een park enz. zorgt
ervoor dat er een aangenaam netwerk voor actieve weggebruikers ontstaat.

Parelketting-verbinding tussen de Pastoor Michielsenstraat en het KSA in Mortsel.

Parelketting-verbinding tussen de Parkschool en de speeltuin in de Edmond Thieffrylaan in Mortsel.
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Leefbuurten avant la lettre

Lang voor er al sprake was van autoluwe buurten of leefbuurten waren er in de Antwerpse
zuidoostrand al voorbeelden die dicht bij het concept aanleunden. We denken daarbij aan
twee buurten die, toevallig of niet, alle twee in de volksmond bekend staan als ‘de
Vogeltjeswijk’, één in Hove en één in Boechout.

Vogeltjeswijk in Hove

De Vogeltjeswijk in Hove is gelegen tussen de Lintsesteenweg, de Vermeeschlaan en de
Fazantenlaan (gemeentehuis). De wijk is gebouwd in de jaren 70 als een sociale koopwijk.
Ze telde ook een beperkt aantal sociale huurwoningen in beheer van het OCMW. De wijk
bestaat uit een geheel van doodlopende straten en pleintjes. Zeer mooi en exemplarisch zijn
de smalle paadjes die de verschillende straten en pleintjes verbinden. Hoewel het al
aangenaam wonen is in deze buurt kan het karakter als leefbuurt nog verbeteren door
duidelijker toegangspoorten. Zonder twijfel is er ook mogelijkheid tot ontharding. Vraag is
ook of de toegelaten snelheid van het autoverkeer van 30 km/u nog verder kan zakken.

Vogeltjeswijk in Boechout

De Vogeltjeswijk in Boechout is gelegen tussen Groenstraat, de Mussenhoevelaan en de
Vremdesesteenweg. Het oudste deel is een verkaveling met villa’s van de jaren 90. Recent
werd nog een 290-tal woningen via de bouwpromotor Matexi bijgebouwd. De essentie is dat
er geen doorgaand verkeer is in de buurt. In de praktijk gaat het om een geheel van
doodlopende straatjes. Cruciaal zijn ook de paadjes die verschillende straten en pleintjes
verbinden.
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Fietsparkeren
in verschillende straten met dichte bebouwing in alle gemeenten van de zuidoostrand
moeten nog veel fietsen op de stoep overnachten. Dat is niet veilig en de fiets moet alle
weertypes weerstaan. In straten met gesloten bebouwing zonder voortuinen hebben veel
woningen geen ruimte om fietsen inpandig te stallen. Zoek ruimte om fietsen droog en veilig
te stallen.

In het Antwerpse stadscentrum wordt gekozen voor betalende oplossingen met
buurtstallingen, fietskluizen, -trommels of boxen (zie dossier Fietsberaad). In de zuidoostrand
is autoparkeren vaak nog gratis, en het draagvlak voor betalend fietsparkeren is kleiner dan
in het stadscentrum.

In woonstraten met gesloten bebouwing zonder voortuinen vinden veel fietsen geen droge
veilige plek om te overnachten. De ruimte naast de rijbaan wordt er meestal bezet door
geparkeerde auto’s. Door enkele parkeerplaatsen te voorzien van fietsbeugels kan dat
probleem worden opgelost. Eén parkeerplaats biedt plaats voor ongeveer zes fietsen. Geef
ook voldoende aandacht aan plaats voor bakfietsen of andere buitenmaatse fietsen.
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Voorbeeld fietsparkeren

De Bosstraat in Mortsel.

De Bosstraat in Mortsel: een muur van geparkeerde auto’s aan beide kanten in een smalle
straat. Geen voortuintjes aan één straatzijde, fietsen staan gestald tegen de voorgevels. Er
zijn nochtans veel mogelijkheden om van deze straat een aangename straat te maken om in
te wonen en te leven: enkele parkeerplaatsen vervangen door fietsbeugels, het lineaire
doorbreken door groen, ontharding, minder klassieke aanleg (voetpad/rijweg/voetpad) maar
eerder asymmetrisch enz.

De locatie van deze straat (en de hele buurt) zou eigenlijk tot minder autogebruik en -bezit
moeten uitnodigen: in de onmiddellijke nabijheid vindt men alle mogelijke vormen van
openbaar vervoer. Zorro stelt voor om daar wat plaats vrij te maken om fietsen overdekt te
zetten. Dat geeft ook de kans voor meer groen en ontharding in de straat.
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Recepten voor dwarsverbindingen

Fietsstraten door de buurt
Overweeg fietsstraten als belangrijke verbindingswegen die in vogelvlucht bestemmingen
linken, dwars door de autoluwe buurten heen. Zij moeten gericht worden ingezet om
aandacht te geven aan fietsers en om fietsers te sturen naar de ‘grotere’ fietsassen
door de autoluwe buurten.

Voorbeeld Martelarenlaan Leuven

In Leuven werd de Martelarenlaan een fietsstraat waar auto’s welkom zijn. De rijloper is smal
maar comfortabel. Er is een zee van groene ruimte vrijgekomen met gras, aanplantingen,
speelruimte, halfverharding en fietsenstallingen.

Burgerplatform Zorro - Recepten voor leefbuurten 21



Blauw-groene nerven
Geef dwars over de belangrijke verkeersassen langs de autoluwe buurt vorm aan
blauw-groene dooradering. Die zorgen voor het verhogen van de verblijfskwaliteit binnen de
autoluwe buurten. Anderzijds creëren ze ook aangename verbindingen voor stappers en
recreatieve trappers.

Voorbeeld Antwerpse groene nerven

De Antwerpse Ringparken zullen met groen-blauwe nerven verbonden worden met de
naburige wijken.
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Recepten voor leven in de buurt

Lokale voorzieningen stimuleren (15 minutenstad)
In de 15 minutenstad vind je in een kwartier wandelen of fietsen van je woning alles wat je in
het dagelijks leven nodig hebt: winkels, scholen, co-workingruimtes, parken, cafés,
restaurants enzovoort. In een zelfvoorzienende buurt is alles nabij en heb je een auto enkel in
uitzonderlijke gevallen nodig, bijvoorbeeld om familie of vrienden te bezoeken op het
platteland. Lokale voorzieningen doen floreren is niet eenvoudig in deze tijd van
auto-mobiliteit en grootschaligheid, maar toch is dat de richting die we uit willen.
Voorbeelden: buurtwinkels, afhaalpunten waar alle pakjes voor de buurt geleverd worden,
enz.

Kinderen lopen vrij rond
Alleen al door zelfstandig op weg te zijn, doen kinderen de nodige ervaring op om zich in het
verkeer te begeven. Door in hun buurt rond te lopen, te skaten of te fietsen leren ze hun eigen
woonomgeving kennen en nemen ze deel aan de samenleving. Autonome verplaatsingen
van kinderen zijn actieve verplaatsingen. Ze zorgen ervoor dat kinderen en tieners bewegen.
Dat komt hun mentale en fysieke gezondheid ten goede, én het vermindert de mobiliteitsdruk
door autoverplaatsingen. Lees de visietekst Loslopend kind.

Proeven van een leefbuurt
Voorzie in een eenvoudige aanvraagprocedure om autoluwe dagen en speelstraten te
organiseren. Zo kunnen de bewoners ervaren wat de voordelen van de autoluwe keuze
zijn. Er kunnen verschillende opstellingen uitgeprobeerd worden. Daarbij is het belangrijk om
goed na te denken over de duur van eventuele proefopstellingen. Het duurt immers een hele
tijd vooraleer bewoners hun gedrag aanpassen en gewoon zijn aan de nieuwe situatie.

Voorbeeld speelstraat

Burgerplatform Zorro - Recepten voor leefbuurten 23

https://www.loslopendkind.org/visietekst


Een zomerse speelstraat is een goede manier om te proeven van een leefstraat. De straat
wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer en omgetoverd tot een speelparadijs.

Het kan een goed idee zijn om niet de hele wijk ineens autoluw te maken, maar stapsgewijze
te starten met de straten die in de boomstructuur de dunste worteltjes zijn, de straten die nu
al nauwelijks gebruikt worden door sluipverkeer. Op die manier krijg je de beste verhouding
verkeersluwe straten/hinder voor doorgaand verkeer, en misschien vragen mensen daarna
om ook hun straat autoluw te maken.

Voorbeeld Borsbeek-West

De kaart van Borsbeek met mobiliteitskamers is hier verder uitgewerkt met mogelijke
verkeersfilters om de buurten verder autoluw te maken. De filter in de August Van Putlei in
Borsbeek-West is effectief in proefopstelling sinds begin 2021. Deze straat ligt in het
verlengde van de fietstunnel onder de Autolei en maakt als fietsstraat de verbinding met
Antwerpen, een veel beter alternatief dan de Robianostraat - Drakenhoflaan. Op de eerste
testopstelling kwam heel wat protest van buurtbewoners. Er werd inspraak georganiseerd en
de filter werd meer westelijk gelegd. Nu lijkt het draagvlak groter.

Sociale media
De impact van sociale media wordt steeds groter. Het digitaal buurtnetwerk Hoplr, opgericht
in 2014, wil buren verbinden en het engagement binnen buurten verhogen. Uit de missietekst
van Jennick Scheerlinck, CEO van Hoplr, nieuwjaar 2022: ‘Zo evolueren we richting meer
duurzame buurten. Door in buurten het gemeenschapsgevoel te versterken en het sociaal
kapitaal te activeren, krijg je via Hoplr eenvoudig toegang tot materiaal, kennis, vrijwilligers,
middelen en infrastructuur. Deze uitwisseling faciliteert niet alleen ontmoetingen in de buurt,
maar stimuleert ook de circulaire deeleconomie.’
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De vraag is hoe onze recepten via Hoplr kunnen gedeeld worden en of Hoplr het draagvlak
ervoor kan vergroten. Hoplr is een gesloten netwerk dat enkel toegankelijk is voor
buurtbewoners.

Financieel

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)
De Vlaamse regering kent een subsidie toe aan gemeenten voor lokale klimaatacties voor

● vergroening: aanplanten van bomen, hagen, natuurperken;
● verblauwing: ontharding, water verzamelen;
● woningen: renovatie, sloop, hernieuwbare energie;
● mobiliteit: deelsystemen, laadpunten, fietspaden.

De totale uitgaven voor klimaatacties moeten minstens het dubbele van de verkregen
subsidie bedragen. Dit initiatief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
kreeg al Europese navolging.

Inspiratie en bronnen
● Van denken over wegen naar denken over buurten – Het transitierecept van Zorro voor

woonwijken in het Zorro-rapport (p. 77-83) van 2020
● Voorbeeld kaarten mobiliteitskamers, Zorro 2020
● Brochure Leefbuurten of webinar van Vlaamse Bouwmeester
● 7 projecten geselecteerd voor Leefbuurten, w.o. Muizen bij Mechelen
● Netwerk Duurzame Mobiliteit
● Duurzame Mobiliteit: Welke toekomst voor onze mobiliteit?
● Waardenkaart Mobiliteit: om voorstellen af te toetsen aan waarden die belangrijk

worden bevonden
● Gezonde publieke ruimte van Vlaams Instituut Gezond Leven
● Visietekst Loslopend kind van vzw Kind & Samenleving
● Mobiliteit op kindermaat door Wouter Verhaert, adviseur mobiliteit stad Turnhout

(2017)
● Turnhout: wijk Turnova: circulatieplan zorgt voor minder verkeer.
● Verplaatsingen van jongeren op de fiets
● Gedragsstudie Nabijheid van voorzieningen versus verplaatsingsgedrag en

woonplaatskeuze
● Fix the Mix van Fietsberaad: aanpak voor veilig fietsen in gezonde buurten
● Voetgangersbeweging
● Trage wegen vzw: ondersteunt gemeenten bij de opmaak van het projectdossier
● Fietsrapport Azura over binnenwegen
● Mobi-bad zone 30
● The 15-minute city: TED-talk door Carlos Moreno, Paris
● Hoe Barcelona verandert in een stad vol groene dorpen (De Morgen, 12.5.2021)
● Voorjaarscongres mei 2021 rond het thema 15 minutenstad van de Vereniging

Ruimtelijke Planning (VRP)
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https://ringland.be/sites/default/files/2021-06/Rapport_zorro_2020.pdf
https://docs.google.com/document/d/1xqrk_bcg4GwdkJNz0SZO8aRk0sPhz1oBOAJSReLKBNo/edit?usp=sharing
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pilootprojecten/leefbuurten
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/schrijf-nu-voor-het-webinar-leefbuurten-op-22-maart-2021?subsite=leefbuurten
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/zeven-ambitieuze-projecten-geselecteerd-voor-ondersteuning-bij-de-inrichting-van-leefbuurten
https://www.duurzame-mobiliteit.be/index.php/projecten
https://reset.vlaanderen/2021/04/01/welke-toekomst-voor-onze-mobiliteit/
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL2015_Waardenkaart-mobiliteit_1877.pdf
http://www.pgg.gezondegemeente.be/docs/pgg_gezonde-publieke-ruimte.pdf
https://www.loslopendkind.org/visietekst
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/i17-9_VM_kindvriendelijk_2_Wouter_Mobiliteit%20op%20kindermaat%20-.pdf
https://www.turnhout.be/verkeersplan-turnova
https://ksmagazine.org/2021/03/24/jonge-wegweters-in-actie/
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/449710
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/449710
https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voor-veilig-fietsen-in-gezonde-buurten/
http://www.voetgangersbeweging.be
http://www.tragewegen.be
http://www.fietsrapport.be
https://mobibad.digitaalcongres.be/video-themasessie-1-2/
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/up-next#t-107603
https://drive.google.com/file/d/1zCni9oZr5QDWpge2Yr7ND_oanWPODHd2/view?usp=sharing
https://www.vrp.be/activiteit/vrp-voorjaarscongres-de-15-minutenstad-in-vlaanderen
https://www.vrp.be/
https://www.vrp.be/


● The Facade: kortfilm van Kan Kamensky
● Cities for People, boek van de Deense architect Jan Gehl
● De Donut-economie van de Britse econome Kate Raworth: omkering van het

economische denken voor duurzaamheid en sociale inclusie
● Het woonerf van BIVV / VIAS
● Stad Antwerpen zone 30 en woonerven
● Onderzoek naar collectiviteitswinsten in stratenclusters
● RE-MOVE – Waar een wil en een plan is, kan een weg weg van Vlaanderen Breekt Uit
● Waterdoorlatende verharding
● Werkboek proeftuinen ontharding van Vlaanderen Breekt Uit
● Pilootproject tuinstraten van stad Antwerpen
● Groenbouwers van district Wilrijk
● Wegwerken van drempels in de wijk (meer info bij Stefaan Vermeulen)
● Groene nerven in Ringpark Groene Vesten
● Vorm 3010: participatietraject in Kessel-Lo waarbij bewoners hun buurt mogen

vormgeven
● Nood aan volkstuintjes (Het Nieuwsblad)
● De Parkwijk, de Turnhoutse versie van fietsstad Houten of de 15 minutenstad
● De Ander Kris Peeters: Reqiuem voor een buurtwinkel, niet omdat er te weinig

parkeerplaatsen zijn, maar door te veel auto’s.
● Pontevedra is al meer dan 20 jaar autovrij. Ook de provincie Pontevedra werkt aan

duurzaamheid en luchtkwaliteit
● Actieve burgerbewegingen in Brussel
● Merelbeke (sessie uit Congres Publieke Ruimte / Veerkrachtige Ruimte / Cool Towns

(tuinwijk Jan Verhaegen vanaf dia 21)
● De Soepkom aan de Edegemsestraat in Kontich
● Parkeervlonders: tijdelijke bijkomende fietsenstallingen op bestaande

autoparkeerplaatsen
● Gemeente Lint: beschrijving autoluwe buurten (Zorro, Tine Van den Bogaert)
● De ideologie van de auto: André Gorz blikt vanuit 1973 terug op het Antwerpse

verkeersdrama, september 2021 (De Wereld Morgen)
● Subsidie van de Vlaamse regering aan gemeenten voor lokale klimaatacties
● Zeven tips voor een succesvol circulatieplan (MOW)
● 10 jaar mobiliteitstrends, Slim naar Antwerpen
● De kracht van verbeelding en tactical urbanism door Annekatrien Verdickt

(Filter-Café-Filtré)
● Draaiboek Openbaar Domein van de Stad Antwerpen.

Dit receptenboek werd geschreven door de werkgroep Leefbuurten van het burgerplatform
Zorro, bestaande uit: Luc Braine, Kaat Couderé, Tim De Rouck, Leo Deleu, Johannes Govaerts,
Jelle Pelfrene, Tine Van den Bogaert, Koen Vande Sompele, Carlo Van Gestel en Jan Vos.
Coördinatie: Dirk De Weerdt. Met de steun van Ringland.

Contact
zorro@ringland.be
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https://vimeo.com/522867696
https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/nieuwe-economieen/de-donut-economie
http://www.vias.be
https://drive.google.com/file/d/1Qui1a67fMpnq-FUY7N5SC--Hg-5x4gGc/view?usp=sharing
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/257074
https://omgeving.vlaanderen.be/re-move-waar-een-wil-en-een-plan-is-kan-een-weg-weg
https://www.bestratingsgids.be/keuze-verharding/waterdoorlatende-verharding
https://omgeving.vlaanderen.be/werkboek-en-onthardingsfora
https://www.antwerpen.be/info/59d738412d2a3cb90c44ccef/pilootproject-tuinstraten
https://www.antwerpen.be/info/5f86eb0b7803b2444b1deebf/word-jij-ook-groenbouwer
https://drive.google.com/file/d/1uUPb0vXW6oFSPQdM8SBoKCpktlL6wzj7/view?usp=sharing
mailto:nicolay@telenet.be
https://participatie.degroteverbinding.be/rgvexpeditie/concept_3_nerven
https://vorm3010.be/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210401_97076148
https://www.google.com/maps/@51.3047213,4.9394688,728m/data=!3m1!1e3?hl=nl
https://deanderekrispeeters.wordpress.com/2021/04/02/het-belgische-houten/
https://deanderekrispeeters.wordpress.com/2019/11/26/requiem-voor-een-buurtwinkel/
https://youtu.be/05MhhnzGtiU
https://breathelife2030.org/nl/breathelifecity/province-pontevedra-spain/
https://www.bruzz.be/mobiliteit/burgerbewegingen-steek-tandje-bij-voor-verkeersveiligheid-2021-05-04
https://www.congrespubliekeruimte.info/wp-content/uploads/2021/05/PPT4_Mechtild-Zoeter-Vanpoucke-Cool-Towns_v04.pdf
https://youtu.be/KW4aKlxMaTg
https://www.vlaanderen.be/toolbox-duurzame-mobiliteit/voorzien-van-tijdelijke-bijkomende-fietsenstallingen-op-bestaande-autoparkeerplaatsen
https://www.vlaanderen.be/toolbox-duurzame-mobiliteit/voorzien-van-tijdelijke-bijkomende-fietsenstallingen-op-bestaande-autoparkeerplaatsen
https://drive.google.com/file/d/1s2_WcdGZ1fiJ_Ja5LcZH7PRsqpAGXZVP/view?usp=sharing
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/09/06/de-ideologie-van-de-auto-andre-gorz-blikt-vanuit-1973-terug-op-het-recente-antwerpse-verkeersdrama/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/subsidie-voor-klimaatacties-ter-uitvoering-van-het-lokaal-energie-en-klimaatpact-lekp
https://mobielvlaanderen.be/overheden/mobiliteitsbrief/226-circulatieplannen/zeven-tips-voor-een-succesvol-circulatieplan
https://mobiliteitstrends.slimnaarantwerpen.be/datarapport/start
https://drive.google.com/file/d/1OUl3n95Ks7SF_VU7qXFfVOC35nGNyADV/view?usp=sharing
https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/20220210_DRAAIBOEK_VOLLEDIG_lageresolutie.pdf
mailto:zorro@ringland.be

