
Kinderen en jongeren in de nevelstad

Denderleeuw 
Een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren
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DEEL 1
Inleiding: Project nevelstad
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Wat doet Kind & Samenleving?
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‘Nevelstad’

Ruimtelijke én sociale uitdagingen

• Verstedelijking

• Centraliteit

• Mobiliteit

• Verdichting

• Toenemende diversiteit

• Verspreiding van kansarmoede

Suburbanisatie

• Tussen stad en platteland

• Verstedelijking van het 
platteland



Kinderen en tieners in de 'nevelstad'

1. Beleving / gebruik:
- Hoe is het om in Rollegem te 
wonen? Voelen ze zich er thuis? 
- Hoe sterk voelen ze er zich mee 
verbonden?
- Wat zijn de voordelen/kwaliteiten 
+ nadelen/tekorten/ergernissen

2. Centraliteit / mobiliteit: 
- Waar zijn de centrale plekken?
- Welk soort plekken zijn dat?
- Geraken kinderen en jongeren er 
gemakkelijk?

3. Verschillen: 
- tussen leeftijden
- tussen sociale groepen,...

4. Stedelijkheid / verstedelijking: 
- Wanneer is iets 'stad' voor hen? 
wanneer niet? 
- Vinden ze stad positief of 
negatief?
- Voelen ze verstedelijking? Wat 
vinden ze daarvan?

5. Verdichting:
- Is verdichting positief of negatief?
- Wanneer is dit positief en 
wanneer negatief?

6. Sociale veranderingen:
- Voelen ze sociale 
verandering?
- Hoe gaan ze ermee om?
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Opdracht Kind & Samenleving
• De diverse perspectieven van kinderen en tieners in 

de nevelstad in beeld brengen.

• De nevelstad beter begrijpen: zowel ruimtelijk, 

sociaal als beleidsmatig. 

• Wat zou een ‘kind- en jeugdvriendelijk’ beleid zijn in 

de nevelstad?

• Inbrengen in beleidsparticipatie-processen op 

gemeentelijk, intermediair en Vlaams niveau.

Het project
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Het project

Doelstellingen op gemeenteniveau

1. Pilootgemeenten doen ervaring op met:

• Ruimtelijk belevingsonderzoek

• Speel- en tienerweefsel-denken

• Inspraak met kinderen/tieners

zodat ze hiermee later zelf verder aan de slag 

kunnen.

2. Gemeentebestuur:

• Analyseert mee de knelpunten en potenties in 

een (deel)kern

• Formuleert mee acties 

• Gaat zelf verder met de resultaten op korte 

en lange termijn. Een breed gamma aan 

acties is mogelijk:

• 'hardware': concrete ruimtelijke acties

• 'software': bv. speelstraten, welzijn,…

• organisatie van het beleid
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• 3 Inspraaksessies

• Met 3 verschillende groepen:

• 2/10/2015

• Campus KAD – Middenschool

• 10 leerlingen tussen 12 en 14 

jaar uit Denderleeuw

• 9/10/2015

• IKSO

• 11 leerlingen tussen 14 en 16 

jaar uit Denderleeuw

• 19/10/2015

• ±8 kinderen tussen 7 en 16 

jaar van de ‘Afrikaanse 

gemeenschap’ uit 

Denderleeuw

Hoe en wie hebben 
we bevraagd in 
Denderleeuw?
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Hoe en wie hebben 
we bevraagd in 
Denderleeuw?

Inhoud inspraaksessies
DEEL 1: Hoe is het voor kinderen en tieners 

om te wonen (leven, spelen,…) in 

Denderleeuw?

• Thema’s: stad vs. dorp, spelen in de tuin 

vs. in de publieke ruimte, buurtleven, 

verenigingen, hobby’s en activiteiten, 

voorzieningen en winkels, leuke en 

belangrijke speel- en 

ontmoetingsplekken,… 

• Methodieken: stellingenspel, invulblaadjes, 

‘waar is Wally’,…
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Hoe en wie hebben 
we bevraagd in 
Denderleeuw?

Inhoud inspraaksessies
DEEL 2: Wat kan er beter voor kinderen of 

tieners in Denderleeuw? (Ideeën voor het 

gemeentebestuur)

• Thema: Identificeren van woonkwaliteiten 

en knelpunten

• Methodieken: pictoplay, invulblaadjes 

(ieder kind benoemde twee elementen die 

zeker moeten veranderen in Denderleeuw, 

en twee elementen die men zeker moet 

behouden)



DEEL 2
Resultaten: analyse en 
aanbevelingen
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Denderleeuw is een dorp (en geen stad) (maar ook geen platteland)

• “Denderleeuw is meer een dorp, want er zijn geen winkels voor kleren en zo.”

• “Denderleeuw is een dorp, want je kan er niet echt iets doen. Het is er een beetje saai. 
Vooral voor tieners is er niet veel te doen. (behalve dan naar het frituur gaan)“

• “Denderleeuw is niet zoals Brussel of Gent, want er zijn geen ‘attracties’, er is niet veel te 
doen.” 

• “Denderleeuw is een dorp, want er is meer natuur dan in een stad.”

• “Denderleeuw is een dorp, want er zijn gezellige buurten met bevriende buren en 
kennissen. In Aalst zijn er veel meer huizen en daar kennen de mensen elkaar niet in de 
straat. In Denderleeuw wel: wij kennen mensen in onze straat.”

12

2.1 Nevelstad in Denderleeuw
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Denderleeuw wordt stilaan meer stad

• “Denderleeuw is een gemeente: dat is iets groter dan een dorp.”

• “In Denderleeuw zijn er veel gebouwen, maar ook niet te veel.”

• “Denderleeuw voelt aan als een stad, want er zijn veel auto’s die snel rijden”

• “Ze zijn in Denderleeuw spijtig genoeg veel appartementen aan het bouwen.”

• “Ze proberen nu langzaam van Denderleeuw een stad te maken, maar normaalgezien is 
het een dorp.”

• “Denderleeuw moet geen stad worden: uitzichten verdwijnen, natuur moet weg, dat is niet 
oké.”

13

2.1 Nevelstad in Denderleeuw
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2.1 Nevelstad in Denderleeuw

Denderleeuw tussen dorp en stad
Vaststellingen en aanbevelingen

• Denderleeuw is voor kinderen en tieners een dorp. 

Het verschil met nabije steden zoals Aalst, Brussel en 

Gent wordt duidelijk aangevoeld.

• De stad/stedelijkheid wordt door kinderen en tieners 

op twee manieren ervaren:

• Enerzijds is de stad een positief gegeven met 

een grote aantrekkingskracht: de stad biedt 

mogelijkheden (ontmoeting, activiteiten). 

 Vraag naar activiteiten en evenementen (zie 
verder: 2.3)

• Anderzijds houdt men vast aan de ruimtelijke 

voordelen van het ‘dorpskarakter’: elementen 

die gepaard gaan met verstedelijking worden 

niet positief onthaald. (Natuur maakt plaats voor 

bebouwing, appartementen benemen het 

uitzicht en zorgen voor inkijk, druk verkeer is 

hinderlijk,…) 

 Vraag naar (behoud van) ruimte voor 
kinderen en tieners (zie verder: 2.4)

• Conclusie: de ruimtelijke beleving van een dorp is fijn 

voor kinderen en tieners. Wat voor kinderen en tieners 

echter ook van belang is, is de aanwezigheid van 

activiteiten en evenementen. (Zie verder)
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Andere steden en gemeenten van belang

2.1 Nevelstad in Denderleeuw



Aalst
Brussel 16

2.1 Nevelstad in Denderleeuw
Andere steden en gemeenten van belang

• Aalst: de meest nabije en meest gekende stad, vooral om te winkelen. Dit is eveneens een plaats 
waar kinderen en tieners naartoe gaan voor hobby’s.

• Brussel: 

• De grootstad/hoofdstad.

• Dé stad waar vele mensen van de Afrikaanse gemeenschap zijn.

• Kinderen en tieners nemen een positieve houding aan t.o.v. deze stad.

• Gent: grote winkelstad waar veel te doen is, maar lijkt voor kinderen en jongeren toch iets minder 
concreet dan bijvoorbeeld Aalst.

• Liedekerke: voelt aan als erg nabij: “dat is maar één dorp verder”. Liedekerke is vooral interessant 
voor kinderen en jongeren omwille van de winkels, schaatsbaan, kermis en het zwembad. Daarnaast 
is het een plaats waar men naartoe gaat voor hobby’s.

• Ninove: shoppingcenter, hobby’s.

Vaststellingen en aanbevelingen

• Kinderen en tieners nemen een positieve houding aan 

t.o.v. (nabije) steden. Ze komen er vooral om te winkelen 

of vinden er meer voorzieningen terug dan in hun eigen 

gemeente. 
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2.1 Nevelstad in Denderleeuw
Winkels en voorzieningen in Denderleeuw

• Kleinere boodschappen doen kinderen en jongeren 
in Denderleeuw en Liedekerke. (Automaten, Okay, 
Aldi,…)

• Echt shoppen kan je niet in Denderleeuw, daarvoor 
moet je naar Aalst, Brussel of Ninove (Ninia
Shoppingcenter).

• Tieners willen graag meer (hippe) winkels in 
Denderleeuw: kledingwinkels (ketens), speelgoed 
voor tieners, sportwinkel, schoenenwinkels, game-
winkel, gsm-winkel

• “Er is geen cinema, dan moeten we naar Aalst of 
Brussel.” (Vraag naar plekken waar je kan 
rondhangen en eventueel consumeren op 
tienermaat.)

• Vraag naar fastfoodrestaurants i.p.v. frituur. (Achter 
deze vraag schuilt de nood aan een plaats waar 
tieners samen kunnen eten. In een 
fastfoodrestaurant zit je binnen, je mag er de tafels 
bij elkaar schuiven en je hoeft er niet perse veel te 
consumeren.)
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2.1 Nevelstad in Denderleeuw
“Er is veel natuur in Denderleeuw, maar dat zien 
wij niet.”

• “Denderleeuw bestaat voor de helft uit bomen en 
voor de helft uit huizen.”

• De natuur in Denderleeuw is niet goed gekend. Bv: 
Wellemeersen.
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Autonome mobiliteit

• Kinderen mogen van hun ouders relatief snel buiten:

• “Ik speel niet zo in de tuin, wel in Denderleeuw zelf.”

• “In de tuin mag ik bijna niets doen door de buren (vb. muziek opzetten of babbelen), in het 
dorp mag er meer dan thuis.”

• “Als er veel vrienden komen spelen we op straat.” 

• “Ik ga naar het sportpark.”

• “Nu loop ik meer op straat (veel vrienden en vrijheid)”.

• Het station wordt aanzien als belangrijke schakel: link met gemeenten en steden rondom.

2.2 Autonome mobiliteit en 
grenzen

Ja!

Vaststellingen en aanbevelingen

• Oudere kinderen zijn gebruikers van de publieke ruimte.

• Het station als link met stedelijke plekken.
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Grenzen

• De autonome mobiliteit van kleine 
kinderen is beperkt. Dit vooral omwille 
van de drukte veroorzaakt door 
autoverkeer. Met de fiets is het voor 
kleine kinderen niet veilig. 

• Enkele gevaarlijke plekken die worden 
genoemd: 

• De steenweg is bij uitstek het 
gevaarlijkst!

• Voetpad kruispunt steenweg –
Hemelrijk

• Dr. Cohezstraat (auto’s komen van 
alle kanten).

2.2 Autonome mobiliteit en 
grenzen

Vaststellingen en aanbevelingen

• Steenweg als zware barrière in het dorp.  Alle projecten 

die deze barrièrewerking doen afnemen, hebben 

potenties voor verbetering van een speels weefsel.
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Grenzen: de spoorweg als fysieke en mentale barrière

• Denderleeuw wordt ruimtelijk en mentaal in twee gedeeld door de treinsporen:

 Mentaal:

• “Aan de andere kant van het station ken ik niet veel mensen, ik kom daar niet veel”  Kinderen 
en tieners geven aan weinig/geen kennissen te hebben aan de andere kant. 

 Ruimtelijk:

• Fietsen door stationsdoorgang mag niet. (…Maar wordt stiekem wel gedaan. Ter illustratie: 1/9e

fietst niet, 8/9e wel.)

• Vervelende verbindingen: 

• Eentje waar je niet mag fietsen maar wel wilt fietsen

• Brug waar het niet evident is om overheen te fietsen

2.2 Autonome mobiliteit en 
grenzen

Vaststellingen en aanbevelingen

• Onderdoorgang onder de sporen lost de barrièrewerking 

niet op.
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Dorpsgevoel? 

• “In Denderleeuw woon ik al lang, dus ik hou er wel van. Ik voel me hier thuis.”

• “Nee, want hier is niet zoveel. Maar ik vind Denderleeuw wel oké.”

• “Zou je hier altijd blijven wonen?”  “Nee. Er is niet veel in Denderleeuw, ik waardeer het, maar zou 
een stad kiezen.”

• “I love Brussel. Dat is de hoofdstad, daar gaan de meeste mensen.”

• Situaties waarbij voorzieningen werden verwijderd of evenementen ophouden te bestaan hebben 
een negatief effect op de verhouding die kinderen hebben met ‘hun’ dorp.

Vaststellingen en aanbevelingen

• De sfeer van verwijderen en/of afgelasten actief tegengaan. 

2.3 Sociaal landschap
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Hobby’s en activiteiten

• Hobby’s en sport in Denderleeuw?

Enkele voorbeelden: Scouts, Awimbalieje, Academie voor 
Podiumkunsten, voetbal (Liedekerke, Denderleeuw, Affligem), 
paardrijden (Ninove), basketbal (Denderleeuw), handbal (Aalst), 
tennis (Denderleeuw),…

• Het aanbod aan hobby’s voor kinderen is voldoende groot: er is 
genoeg om te kiezen. Tegelijkertijd zijn er weinig ‘speciale’ 
hobby’s, die er bovenuit springen.

2.3 Sociaal landschap

“Er zijn genoeg hobby’s en activiteiten in Denderleeuw”

“Er zijn genoeg hobby’s en activiteiten in Denderleeuw”

“Elke gemeente heeft haar troeven. 
Tegenover andere gemeentes kan 
je hier wel veel doen, qua sport 

bijvoorbeeld”
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Hobby’s en activiteiten

• Er zijn verenigingen en dergelijke voor kleine 
kinderen, maar niet voor tieners. “Wij gaan 
liever op uitstap.”

• Speelpleinwerking (Awimbalieje) is vooral 
gericht op kleine kinderen.

• Grabbelpas:

• Uitbreiden tot 16 jaar

• Met thema’s

• Workshops in de vakanties met tieners 

• Vb: aan kasteeltje en op andere plaatsen

• Leuke tieneractiviteiten? 

• Graffiti

• Dansen (Danssessies op school? Ja!)

• Parcours

• Meer voetbalmogelijkheden (zie verder)

• “Denderleeuw zou leuker kunnen worden 
indien…”  vooral vraag naar evenementen

2.3 Sociaal landschap

Vaststellingen en aanbevelingen

• Vraag van tieners naar meer activiteiten: 

zowel vanuit jongens als meisjes. 

• Het zijn vooral de evenementen, ‘wanneer 

er iets te doen is in Denderleeuw’, die het 

dorp leuk maken.
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Evenementen: “Denderleeuw wordt leuker door 
meer te organiseren.” 

• “Er werden vroeger leuke dingen georganiseerd.”

• Vroeger met vrienden naar evenementen zoals 
‘Denderleeuw Kleurt’ en het vuurwerk met de 
nationale feestdag: dat waren leuke activiteiten 
waar je mensen leerde kennen. 

• “De fuif mag ook niet meer, nu moet je echt ver.”

• “De buitenspeeldag zou moeten blijven.”

“Hoe kunnen we sociaal worden als alles afgeschaft 
wordt. Politici verwachten dat jongeren sociaal zijn, 
maar ze doen alle sociale plekken en activiteiten 
verdwijnen.”

“Ze nemen veel dingen af van ons, waar wij veel en 
graag komen. Als er iets weggaat, dan moet er iets in 
de plaats komen.”

2.3 Sociaal landschap

• Kinderen en tieners hebben een 

uitgesproken waardering voor evenementen 

die niet specifiek voor kinderen worden 

georganiseerd. Daar waar volwassenen 

welkom zijn, kunnen zij ook deel van uit 

kunnen maken.
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Evenementen: “Denderleeuw wordt leuker 
door meer te organiseren.” 

• Kermis: 

• Meer zoals in Liedekerke. (Leuker en groter)

• Thontlaan: veel ruimte om bijvoorbeeld 
kermis te doen.

• Buitenspeeldag: 1 keer per maand. (1 keer per jaar 
groots, 1 keer per maand kleine versie)

• “Meer activiteiten aan het kasteeltje: dat is een 
goede locatie.”

• “1 keer per maand filmavond, op zaterdag met 
inkom.”

• Jeugdhuis voor 12-15 jaar

2.3 Sociaal landschap
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Spelen en ontmoeten in Denderleeuw

• Aan het sportpark komen groepen samen om te voetballen en te skaten.

• Nood aan plekken voor tieners

• Vraag naar jeugdhuis 12-15 jaar 

• Vraag naar ‘zitplaats om samen te eten’

• Spelen in de tuin ≠ spelen in het dorp

• “Ja, in de tuin mag ik bijna niets doen door de buren (bv muziek opzetten of babbelen), in het 
dorp mag er meer dan thuis.”

• “Als er veel vrienden komen, spelen we op straat, we gaan naar het sportpark of naar een 
speelplein. Anders is er te veel drukte thuis.”

• Tuin is vooral interessant voor jongere kinderen. Eens je wat ouder bent loop je meer op straat 
(veel vrienden en vrijheid, je kan er nieuwe mensen/jongeren leren kennen.)

• Tuinen zijn soms niet erg groot: in het dorp heb je meer plaats om te spelen. Er zijn ook 
andere speelkansen, bv speeltoestellen.

2.3 Sociaal landschap



Vaststellingen en aanbevelingen

• De bevattelijke schaal en het ‘dorpskarakter’ van 

Denderleeuw wordt door kinderen en tieners erg 

gewaardeerd: het is leuk wonen in een gezellige 

buurt waar je mensen kan tegenkomen die je 

kent.  
28

Diversiteit en sociale cohesie

• “Iedereen kent iedereen in Denderleeuw”?! 
Min of meer wel.

• Omwille van haar bevattelijke schaal 
wordt Denderleeuw slechts gekenmerkt 
door een relatieve anonimiteit. Heel wat 
mensen (her)kennen elkaar op straat. 

• Vooral de oudere mensen, die al 
lang in de gemeente wonen, 
kennen elkaar goed. 

• “In een dorp kom je veel buiten, 
zo ken je veel mensen en heb je 
altijd iemand om mee te praten. Ik 
vind dat wel leuk, dan kan je 
elkaar in de winkel ook 
tegenkomen en kennen.”

• Kinderen leren elkaar vooral kennen via 
school en hobby’s. Tieners ontmoeten 
elkaar op straat, speelpleintjes en via 
verenigingen (bv. carnaval). 

• De spoorweg als fysieke en mentale 
barrière.

2.3 Sociaal landschap
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Diversiteit en sociale cohesie

• De Denderleeuwse gemeenschap wordt gekenmerkt door een 
grote diversiteit. Desondanks wordt deze diversiteit door de 
kinderen niet benoemd.

• Kinderen hebben het niet over ‘verschillen tussen groepen’. 

• Kinderen en tieners wijzen op het belang van ontmoeting en 
sociale cohesie.

• Kinderen en tieners vragen naar meer mogelijkheden tot 
ontmoetingen en betreuren het wanneer 
ontmoetingskansen wegvallen. 

• “Op straat zie je altijd dezelfde mensen, nieuwe 
mensen zie je niet/minder, dat is jammer. Ik wil graag 
ook andere mensen leren kennen.”

• Kinderen hebben een grote waardering voor activiteiten die 
niet exclusief voor kinderen bedoeld zijn, maar die voor de 
hele gemeenschap zijn. 

• Bv: Denderleeuw Kleurt, kermis, vuurwerk bij 
nationale feestdag. 

2.3 Sociaal landschap

Vaststellingen en aanbevelingen

• Activiteiten en (speel)ruimtes voor 

kinderen bieden mogelijkheden tot 

ontmoeting.

• Gemengde evenementen hebben 

een positieve invloed op de sociale 

cohesie en bieden mogelijkheden tot 

ontmoeting. 
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2.4.1 Verdwijnen

• “De gemeente doet van alles weg en doet niets in de 
plaats.”

• “Het speelplein (kasteeltje) is afgebroken en dat vinden we 
niet tof! We weten niet waarom (het werd afgebroken)… 
Daar gingen we na de school.”

• De speeltuin naast de andere school (GBS Iddergem) werd 
ook afgebroken, omdat de buren dat niet fijn vonden en 
kwamen klagen.  (Nadien wel op een andere plek gezet, 
maar als nadeel dat het niet meer naast de school is.) 

• Veld ‘Dender’  Niet mogelijk om nog te voetballen 
(Privéveld FC dender, niet meer bruikbaar door hoge 
gras.)

• “Voetbalveld Zandplaatsstraat is ook weg.” “Weer eentje 
minder!” 

• “In de Patrijzenlaan hebben ze de goals weg gedaan 
omdat er nachtlawaai was, maar wij waren altijd om 21u 
weg. Nu moet je altijd achter de bal lopen.”

Vaststellingen en aanbevelingen

• Een speelruimtebeleidsplan met 

concreet actieplan dient te verhinderen 

dat de evolutie van speelruimte in 

Denderleeuw (spreiding, inplanting, 

inrichting & uitrusting) te zeer van het 

toeval afhangt. 

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen

“Alles wat werd 

afgeschaft 

terug.”

“Wat zou je 

willen 

veranderen?”
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• Nood aan meer voetbalkansen.

• Meer voetbalkansen op sportpark. (“De cage is te klein, er zijn veel te veel mensen. Er wordt 
een beurtrol afgesproken. Als je jonger bent moet je toegeven.”)

• Een aantal voetbalpleintjes zijn op korte termijn minder toegankelijk geworden.

• Meer skatekansen: “Een skatepark zoals in Ninove: eens andere opstelling, minder saai.”

• Zandbakken op speelpleintjes behouden, maar uitkuisen/ander zand. 

• Nood aan meer speelpleintjes en speeltuinen.

• Uitgesproken vraag naar behoud van natuur.

Vaststellingen en aanbevelingen

• Een voetbal-luik in een speelruimtebeleidsplan 

• Zand’bakken’ en natuur (landschappelijke speelruimte). 

De aanleg van speelruimte met landschappelijke insteek als actiepunt. 

2.4.2 Speelkansen/gebrek aan 
speelkansen

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen
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• Heeft een grote betekenis:

• De plek van de buitenspeeldag!!

• 2x per week langsgaan, voetballen, praten, skaten, fietsen,…

• Je kan er sporten maar ook chillen met vrienden.

• Ze noemen dat ‘de leeuwenkooi’ (de voetbalkooi)

• Vrijwel ieder kind zegt: niet veranderen! “Wat moet blijven?”  “Sportpark!!”

• “Een fantastische plek?”  Ja! Er komen veel tieners, niet zo heel speciale dingen te doen.

• “De enige plek in Denderleeuw die leuk is.”

• Hoeveel punten op 10? Jongens: grote waardering (7/10, 9,5/10), meisjes heel wat 

minder 4 en 5/10. De meisjes geven minder punten dan de jongens!

• Tegelijkertijd: ideeën ter verbetering: 

• Leuke plek om samen te komen, maar als je er dan bent,  ontbreekt er iets 
(speeltoestellen, zitplekken onder bomen enzo).

• Fietsenrekken zijn te klein

2.4.3 Sportpark

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen
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Vaststellingen en aanbevelingen

• Zowel de ruimtelijke inrichting als de activiteiten (vb. buurtsport) 
zouden meer afgestemd kunnen worden op meisjes. Iets voor 
meisjes maken op veld met onkruid?

• Skatepark: systeem van aanpassingen van infrastructuur

• Schansen staan niet goed vast.  

• Er ontbreken speeltoestellen om het minder saai te maken. 

• Speelzone creëren met wat meer natuur (groen en water, 
hoogtes en laagtes), speeltuigen, fontein (om met/in water te 
spelen), klimboom, boomstamschijven,…  Beter 
speellandschap.

• Meer geborgenheid creëren aan de skate. (Vb. zitplek onder de 
bomen voor schaduw.)

2.4.3 Sportpark

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen
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2.4.4 Kasteeltje

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen

Goede basiswaardering (score op 10: helft of meer), maar te weinig betekenis

• “Ik vond dat een fijne plek om te komen met mijn nichtjes en vrienden.” 

• “We waren geschrokken dat het ineens weg was.” 

• “Om naar een speelpleintje te gaan moeten we al verder weg gaan (woont in Leeuwbrug).” 

• “Gaan ze de schommels terugzetten?”

“Je kan er niet echt veel doen.”

• “Het is niet slecht, maar als we er komen nemen we spullen van thuis mee. Er is geen glijbaan of zo, 
dat is jammer.  Het is wel een fijne plek om te rusten.”

• “We komen er met de school, maar daarbuiten is het saai. Er staan geen goals… Het is er te rustig.”  

• “Er mogen meer speeltoestellen komen.”

“Mag je er wel komen?”

• “Weet iedereen dat je er op mag?  Misschien denken mensen dat je er niet mag komen, lijkt van 
kasteeltje.”

• “Weet iedereen dat ze in de kasteeltuin mogen spelen, ook als er geen buitenspeeldag of zo is?”

• “Zouden veel mensen weten dat er een parkje achteraan is?” 
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Vaststellingen en aanbevelingen

• Symbolische elementen: zichtbaar maken 
van speelkansen. “Je mag er spelen, ook 
als het geen buitenspeeldag is. “

• Eenvoudige speelelementen inbrengen. 
Geen spectaculaire speeltuin maken, 
maar een plek waar je ziet dat het 
gemaakt is ‘om te spelen’. 

2.4.4 Kasteeltje

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen
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• Onderwerp: eventuele heraanleg van dit pleintje. Kinderen zien de beperkingen, maar zijn toch 
geneigd om er een bruikbaar plekje van te maken met een echte betekenis als kwaliteitsvolle 
publieke ruimte.  

• Kinderen formuleren ideeën waarbij ze rekening proberen te houden met de beperkte 
mogelijkheden.

2.4.5 Pleintje Sint-Annastraat

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen

Vaststellingen en aanbevelingen

Bij een eventuele heraanleg van dit pleintje rekening houden met de 

oplossingenideeën die door de kinderen worden aangereikt, om op die manier een 

kwaliteitsvol publiek plekje te realiseren.   

Ideeën inrichting:

• Zitplaatsen: picknicktafel (voor meerdere mensen samen), boomstam of gewone 

zitbank. (“Dit is te klein om iets op te doen. Misschien bankjes zetten.”)

• Groen, bloemen en gras

• Een schommel: grote ronde (zie Patrijzenlaan)

• Een rots om op te zitten en kleine watervallen of een fontein, minivijver en vissen

• Een klimboom

• Een zandbak voor kleuters

• Fruitboom 

• ‘wild land’

• Boomstamschijven/klimboom/helling/zitblok
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• In Hemelrijk is er echt niets te doen (behalve de parking aan de Spar).  Dan moet je al ver rijden om 
iets te doen. Dat is erg, want daar wonen net de meeste kinderen.

• Er zijn veel kinderen, maar die moeten op straat spelen, in het oude en in het nieuwe stuk van de 
wijk.

Vaststellingen en aanbevelingen

• Hemelrijk selecteren als een plek waar prioritair 

bijkomende spelkansen ontwikkeld dienen te 

worden.

2.4.6 Wijk Hemelrijk

2.4 Open ruimte/speelplekken en 
ontmoetingsplaatsen



DEEL 3
Van aanbevelingen naar 
acties
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Nevelstad in Denderleeuw

• Kinderen en tieners nemen een positieve houding aan t.a.v. 
(nabije) steden. Ze komen er vooral om te winkelen of 
vinden er meer voorzieningen terug dan in hun eigen 
gemeente. 

Autonome mobiliteit en grenzen

• Oudere kinderen zijn gebruikers van de publieke ruimte. De 
autonome mobiliteit van kleine kinderen is meer beperkt. 
Vooral omwille van de drukte veroorzaakt door autoverkeer 
is het met de fiets voor kleine kinderen niet veilig. 

• De Steenweg als zware verkeersbarrière in het dorp.  Alle 
projecten die deze barrièrewerking doen afnemen, hebben 
potenties voor verbetering van een speels weefsel.

• Het station vormt een belangrijke schakel tussen Denderleeuw 
en stedelijke plekken.

• De onderdoorgang onder de sporen lost de barrièrewerking
niet op. Denderleeuw wordt ruimtelijk en mentaal in twee 
gedeeld door de treinsporen.

Sociaal landschap

• De aanwezige sfeer van verwijderen en/of afgelasten werkt 
contraproductief voor het dorpsgevoel. Door deze sfeer actief 
tegen te gaan, kan meer verbondenheid gecreëerd worden 
met de gemeente.  

• Het aanbod aan hobby’s voor kinderen is voldoende groot. 
Vanuit tieners (zowel jongens als meisjes) is er de vraag naar 
meer activiteiten. (Voetbal, dansen, graffiti, workshops,…)

• Het zijn vooral de evenementen, ‘wanneer er iets te doen is in 
Denderleeuw’, die het dorp leuk maken. (Bv: Denderleeuw 
Kleurt, vuurwerk bij de nationale feestdag, Buitenspeeldag, 
kermis,…)

• Uitgesproken waardering voor evenementen die niet 
specifiek voor kinderen worden georganiseerd. Gemengde 
evenementen hebben een positieve invloed op de sociale 
cohesie en bieden mogelijkheden tot ontmoeting. 

• De bevattelijke schaal en het ‘dorpskarakter’ van 
Denderleeuw wordt door kinderen en tieners erg 
gewaardeerd: het is leuk wonen in een gezellige buurt waar 
je mensen kan tegenkomen die je kent.  

Open ruimtes: speelplekken en ontmoetingsplaatsen

• Een speelruimtebeleidsplan met concreet actieplan dient te 
verhinderen dat de evolutie van speelruimte in Denderleeuw 
(spreiding, inplanting, inrichting en uitrusting) te zeer van het 
toeval afhangt. 

• Belang van voetballuik in speelruimtebeleidsplan en 
speelruimte met landschappelijke insteek als actiepunt. 

• Sportpark:

• Inrichting en activiteiten afstemmen op meisjes.

• Aanpassingen infrastructuur skatepark.  

• Beter speellandschap creëren: speelzone met meer 
natuur (groen, water, niveaus,…) en speeltuigen.

• Meer geborgenheid creëren.

• Kasteeltje: eenvoudige speelelementen inbrengen en 
zichtbaar maken van speelkansen. 

• Pleintje Sint-Annastraat: bij een eventuele heraanleg
rekening houden met de oplossingenideeën die door de 
kinderen worden aangereikt, om op die manier een 
kwaliteitsvol publiek plekje te realiseren.   

• Hemelrijk selecteren als een plek waar prioritair bijkomende 
spelkansen ontwikkeld dienen te worden.

Overzicht van de aanbevelingen


