
6. DIVERSE VOORZIENINGEN  
 
DE BUURTWINKELS 
Winkels en school gaan samen. 
Buurtwinkels zorgen voor sociale cohesie en sociale 
controle. 
 
De winkelvoorzieningen moeten samen met de 
andere voorzieningen geintegreerden verweven 
worden in de woon- en wijkbuurt, op dusdanige 
wijze dat een aangename ontmoetingssfeer 
bekomen wordt. Scholen, winkels, cafes, 
vergaderzaaltjes en kleine bedrijven met 
verkoopsfuncties(confectie, meubels, fietsen) 
kunnen bijvoorbeeld rond een plein gegroepeerd 
worden. Een groep van 10 winkels levert reeds een 
goede animatie; 
De auto mag in het centrum toegelaten worden in de mate dat hij er plaatselijk nodig is 
voor de bewoners of voor het laden en lossen. 
 
Bij de planning en inplanting van de winkelvoorzieningen binnen de buurt, 
De primaire winkels max. loopafstand voor de buurtbewoners naar  
(bakker, kruidenier, beenhouwer) mag de 300 a 400 m. niet overschrijden. 
Voor de secundaire winkels (apotheek, dagbladwinkel, enz.) binnen de wijk mag deze 
afstand de 600 a 800 m. niet te boven gaan . 
De tertiaire winkels zijn meer stedelijk gebonden en moeten vanuit de stedelijke 
woonwijken bereikbaar zijn op max. 1.700 m.  
 
De totale benodigde winkeloppervlakte is 2,7 m² per woning ; dit komt neer op : 
- een primaire winkel per 180 inwoners 
- een secundaire winkel per 500 inwoners 
- of 10-25 winkels per 1.000 gezinnen. 
De totale benodigde oppervlakte voor grotere winkeleenheden is 0,3 m2 per woning, dit 
komt neer op : 
- een kleine zelfbediening van 120 m² per 600 gezinnen 
- een grote zelfbediening van 300 m² per 1.500 gezinnen. 
 
 
SOCIO-CULTURELE VOORZIENINGEN 
 
BEREIKBAARHEID VAN DE SOCIOCULTURELE VOORZIENINGEN 
 
De ontmoetingsmogelijkheden voor de bewoners kunnen verbeterd worden indien 
gemeenschappelijke ruimten zouden beschikbaar zijn die op een interessante manier 
gekoppeld worden aan andere voorzieningen zoals  
scholen, lokalen voor de jeugd,winkels, sportclubs, bibliotheek, vergaderlokalen, cafes, 
lokalen voor eredienst, postkantoor, kindercreche, enz...  
 
De integratie van de socio-culturele voorzieningen is even belangrijk als de voorzieningen 
zelf.  
Winkelvoorzieningen, scholen en andere buurtfuncties moeten als een ruimtelijk geheel 
harmonisch in de woonbuurt verweven worden. We bedoelen dus dat een 
shoppingcentrum of recreatiecentrum niet als zelfstandige eenheid mogen gebouwd 
worden, los van de woonstructuur. 
 
Belangrijk is echter dat deze functies tezamen een ontmoetingsgebied vormen, bij 
voorbeeld rond een plein of in een straat. 



WERKGELEGENHEID 
 
WALK TO WORK 
De aanwezigheid van de werkplek van de ouders kort bij de woning is zeer belangrijk 
voor kinderen: de ouders  zitten niet in de file en zijn dus (een uur) vroeger thuis. 
 
Kleine werkplaatsen, ateliers,opslagplaatsen, onderhoudsruimten, hoeven niet naar een 
industrieterrein te verhuizen omdat ze er niet thuis horen. 
De afwezigheid van deze niet storende kleinschalige werkplaatsen en ateliers in de 
nieuwe woonwijken betekent een verarming van het leefmilieu en heeft er mede toe 
geleid dat ze slaapwijken geworden zijn. Een woonwijk moet ook niet-storende bedrijven 
kunnen bevatten die de woonfunctie niet schaden en die daardoor bijdragen tot de 
verscheidenheid van de samenlevingsvorm. Deze bedrijven gaan van kleine kantoren, 
artsen- en advocatenpraktijken, dispensaria, tot werkplaatsen voor een loodgieter, 
aannemer, meubelmaker, fietsenmaker, schoenlapper, garagist en elektricien. 
 

Wonen en werken kunnen 
ideaal samengaan in de 
stadscentra met veel 
kantoren. Te voet naar het 
werk is mogelijk en in een 
dergelijke stad is de auto 
overbodig. 
Bijvoorbeeld 
Een schetsontwerp voor het 
woonproject Jasaphat te 
Brussel: wonen en werken 
zijn intens verweven. 
©H.Vanderstadt 
  
 

 

Een alternatief voorstel 
voor de gepande 
megatorens in de Wetstraat 
te Brussel:  

de kantoren van de 
Europese Commissie in de 
Wetstraat: een 
kindvriendelijke 
woonomgeving in een druk 
stadscentrum. 
©H.Vanderstadt  
 


