2.. KINDEREN EN OMGEVING VROEGER EN NU
DE JAREN '50 OP HET PLATTELAND
SPELEN
Spelen was geen probleem, de ganse wereld was een speelterrein: de straat, de natuur
en vooral de buur. Men ging gewoon bij de buur aankloppen want bijna in alle huizen
waren er kinderen om mee te spelen.
SCHOOLLOPEN
De weg naar school was een veilig avontuur want er waren bijna geen auto's. De
kinderen liepen in het midden van de weg en de schaarse automobilisten hielden daar
rekening mee.
WINKELEN
Veel kinderen kregen een boodschappenlijst mee want moeder aan de haard had geen
tijd en geen auto om te gaan winkelen. De meeste winkels lagen in de buurt van de
school en dat was zeer handig.
Zo leerden de kinderen de buurtwinkels kennen een maakten ze deel uit van het sociale
leven.
DE JAREN '50 IN DE STAD
Vooral de straat was de speelruimte voor kinderen
vanaf 6 jaar.
De meeste huizen hadden toen nog een kleine
stadstuin, wat ideaal was voor de kinderen die nog te
jong waren om op straat te spelen.
KINDEREN NU OP HET PLATTELAND EN IN DE VOORSTEDEN
Het huis met een tuintje, de suburbs: niet goed voor kinderen.
Vanwege de grote spreiding zijn er
onvoldoende voorzieningen op
loopafstand (school, crèche,
gemeenschappelijke speelruimte,
enz...)
De geïsoleerde kavels beperken de
actieradius van de kinderen tot de
privétuin. De grotere kinderen tussen
6 en 12 jaar trekken zich terug
achter de spelletjescomputer.
Het sociale netwerk is artificieel en niet lokaal gebonden:
de kinderen worden weggevoerd per auto naar de school , naar de speelkameraadjes,
naar de muziekschool, naar de voetbal, enz,...

De appartementen in de stadsrand: meestal niet kindvriendelijk.

KINDEREN IN DE HUIDIGE STEDEN
De openbare ruimte
De voornaamste klacht heeft betrekking tot de omgeving: deze bevat onvoldoende
veilige speelruimte en de schoolroute is onveilig.
De onveiligheid vanwege het autoverkeer is de meest gehoorde kritiek.
De groene ruimten zijn minimaal en dikwijls beperkt tot kijkgroen.
De stedelijke omgeving heeft te lijden onder de verschraling van de neo-modernistsche
architectuur.
De woningen en appartementen zijn dikwijls aan een drukke straat gelegen en
missen een privé tuin of een groot terras.
STADSVLUCHT VAN DE GEZINNEN MET KINDEREN IS EEN LOGISCH GEVOLG

Waarom ouders met 2 kinderen wegtrekken uit de stad:
1.. De weg naar school is onveilig
2.. De school is te ver
3.. Te weinig speelruimte voor de kinderen
van 0-6 jaar: geen groot terras of tuin
van 6 tot 12 jaar: geen gemeenschappelijke speelruimte die vanuit de woning te
controleren is.
Bron: 'Brusselse dichtheden en woonvormen'. Auteurs: Bernard Decleve , Risvcilla
Ananian, Maurice Anaya, Anne Leslieux .
STEEDS MINDER KINDEREN ZICHTBAAR IN DE STRAAT, HOE KOMT DAT?
1. Onvoldoende speelruimte in de buurt van de woning.
2. Te weinig vriendjes in de buurt om mee te spelen.
3. Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden om ergens te spelen bestaat uit
de aanwezigheid van andere kinderen.
Het aantal kinderen (van 0-12 jaar) is sterk afgenomen. De kans dat kinderen elkaar
spontaan treffen is daardoor een stuk kleiner geworden. Daarmee is een groot deel
van de aantrekkingskracht van het buitenspelen verloren gegaan.
4. Gevaar: de ouders durven hun (jonge) kinderen niet ‘zomaar’ naar buiten te laten
gaan. Ze zien meer gevaren.
5. Men speelt steeds meer thuis: het binnenspelen is gemakkelijker geworden omdat de
gezinnen in het algemeen kleiner zijn.
6. De spelcomputer heeft veel veranderd in het speelgedrag van de kinderen.
7. Het straatbeeld is veranderd door het verdwijnen van buurtwinkels.
HOGERE WOONDICHTHEDEN =
KINDVRIENDELIJK
Hoge woondichtheid (geen hoogbouw) kan
dus een zeer aantrekkelijke woonvorm zijn
voor kinderen.
Voordelen:
meer gemeenschappelijke speelruimten mogelijk
op loopafstand,
meer kans om speelkameraadjes te vinden.

DE MOBIEL-ARMEN:
Kinderen beschikken niet over een auto en bejaarden rijden minder met de auto
naarmate ze ouder worden. Kinderen en ouderen vormen de meest kwetsbare groep:
onder de 19 jaar en boven de 70 jaar vallen de meeste verkeersslachtoffers (bron: BIVV)
Daarom is het aangewezen om de woon-voorzieningen op veilige voetgangersafstand te
organiseren.
Bevolkingspyramide
Bejaarden:
Kinderen:
Actieven:

1900
6%
44 %
50 %

2010
18 %
24 %
58 %

2040
25 %
28 %
47 %

In 2040 VORMEN DE NIET-MOBIELEN EEN MEERDERHEID: 53 %
Evolutie: steeds minder kinderen en meer bejaarden.
Bron: K.Knipscheer en Jeanette Heldens.

EEN STAD INRICHTEN VOOR BEJAARDEN EN KINDEREN
Achitect Renaat Braam verklaarde ooit in een TV interview : "Die bejaarden hebben mijn
ontwerp niet begrepen"
Het moest o.i. eigenlijk zijn: "Ik heb de bejaarden niet goed begrepen"
Het gespreksonderwerp was een torenflat voor bejaarden met een ruim park waarin de
architect een paviljoen had voorzien voor sociaal contact. Dit paviljoen werd in de
praktijk niet gebruikt omdat het te ver van de flats gelegen was, de bejaarden
ontmoetten mekaar in de loopgangen. Men kan bejaarden op vlak van mobiliteit
vergelijken met kinderen van 3 tot 6 jaar, ze hebben een actieradius van ong. 100 meter
rond de woning.
Niet alleen de afstanden zijn van belang, ook het microklimaat telt mee: een zithoekje uit
de wind en in de zon trekt altijd volk aan.
Daarom: best de bejaarden huisvesten
op het gelijkvloers, zo hebben ze contact
met de buitenwereld, geef ze voldoende
beschutting tegen weer en wind.
Daarboven kunnen twee gezinswoningen
met kinderen, vanuit deze woningen
kunnen de ouders hun kinderen zien op
het binnenplein.

