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Kinderen in stapelbouw
De woonomgeving heeft invloed op de De woonomgeving heeft invloed op de 
betekenisgeving, leefbaarheid en 
ontplooiingskansen van zijn bewoners en 
gebruikers. Stapelbouwomgevingen worden in 
Vlaanderen nog vaak beschouwd als een 
onwenselijke woonomgeving voor kinderen en 
tieners. Nochtans wonen ook kinderen en tieners 
vandaag in diverse contexten van stapelbouw. vandaag in diverse contexten van stapelbouw. 
Bovendien valt te verwachten dat hun aantal zal 
toenemen in de toekomst, door de 
ontwikkelingen op vlak van wonen en ruimtelijke 
ordening. 

Evoluties in 
woongedrag- en beleid
Het Vlaamse beleid rond ruimte en wonen 
heeft geleid tot een weinig duurzame en zeer 
verspreide bebouwing met tal van uitdagingen. 
Vanuit een bewustzijn van deze problematieken 
worden ruimtelijke ontwikkelingsprincipes geformuleerd worden ruimtelijke ontwikkelingsprincipes geformuleerd 
zoals verdichting en kernversterking. Binnen deze principes 
past stapelbouw als potentiële typologie. Een vertaalslag in de 
betekenis, leefbaarheid en ontplooiingskansen die de 
gemeenschappelijke private tot publieke ruimtes moeten 
hebben, vraagt bijkomend onderzoek. 

Waarom stapelbouw?

1. Focus op
relationeel burgerschap
   Relationeel burgerschap als kader: kinderen 
en tieners zijn (ook) burgers, die in relatie 
staan tot andere groepen in de samenleving
   Van categoriale naar sociaalruimtelijke    Van categoriale naar sociaalruimtelijke 
benadering: focus op kwaliteit van de 
woonomgeving i.p.v. leeftijdsgroepen
   Maximalistische benadering van het recht 
op wonen en de effectieve realisatie ervan

Zoektocht naar antw
oorden

Twee voorgestelde transities

Kind-
vriendelijke 
omgeving 

Antwoorden op (deze) ruimtelijke uitdagingen worden 
vaak categoriaal ontwikkeld. Een ‘kindvriendelijke’  vaak categoriaal ontwikkeld. Een ‘kindvriendelijke’  
omgeving wordt vaak benaderd vanuit het beeld van 
kinderen als kwetsbare groep. Dit beeld houdt weinig 
rekening met enerzijds de diversiteit binnen de groep 
kinderen en anderzijds de gelijkenissen tussen kinderen en 
andere (leeftijds)groepen m.b.t. het wonen. De belangen 
van de verschillende groepen worden op die manier 
tegenover elkaar geplaatst.tegenover elkaar geplaatst.

2. Focus op ruimtelijke kwaliteit 
   Zoektocht naar ruimtelijke 
ontwikkelingsprincipes
   Participatieve processen als continue 
ondersteuning van planning en ontwerpprocessen
   Betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen 
van stapelbouwomgevingen als indicatoren van ruimtelijke van stapelbouwomgevingen als indicatoren van ruimtelijke 
kwaliteit

Vanuit deze transities

Doelstellingen en onderzoeksvragen 
Deze visie op ruimtelijke kwaliteit en 

relationeel burgerschap leidt tot bepaalde 
vragen over wat het betekent om kind te zijn in 

stapelbouw en de manier waarop we 
betekenisgeving, leefbaarheid en 

ontplooiingskansen kunnen beïnvloeden met 
ruimtelijke en sociale interventies.

(zie achterkant flyer)(zie achterkant flyer)
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De centrale doelstelling van dit projectvoorstel is om aan de hand van sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek met kinderen en tieners beter 
zicht te krijgen op de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen volgens kinderen en tieners in de context van stapelbouw, teneinde 
aandachtspunten aan te reiken aan ontwerpers en sociaal werkers om meer ondersteunende en kansrijke stapelbouwomgevingen te creëren. 
Deze doelstelling vertaalt zich in de volgende projectdoelstellingen:

     1. Samen met kinderen en tieners betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingsmogelijkheden verkennen en benoemen van diverse sociale    
         en ruimtelijke contexten van stapelbouw.
     2. Samen met kinderen en tieners mogelijke sociale en ruimtelijke interventies formuleren die de betekenisgeving, leefbaarheid en 
         ontplooiingsmogelijkheden ondersteunen en versterken in verschillende sociale en ruimtelijke contexten van stapelbouw.
     3. Aandachtspunten aanreiken aan ontwerpers en sociaal werkers om via het ruimtelijk ontwerp van de omgeving en het omringend aanbod   
         aan sociaal werkpraktijken de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en tieners in verschillende sociale en ruimtelijke contexten    
         van stapelbouw te ondersteunen.
     4. Stimuleren van een interdisciplinaire dialoog over de ontwikkeling van ondersteunende stapelbouwomgevingen voor kinderen en tieners   
         door de uitwerking van een zomerschool en interdisciplinaire onderwijsactiviteiten voor sociaal werkers en ruimtelijk ontwerpers    
         (in opleiding).

Deze projectdoelstellingen vertalen zich in een aantal centrale onderzoeksvragen:

     1. Hoe maken kinderen en tieners gebruik van verschillende sociale en ruimtelijke contexten van stapelbouw? Hoe zijn ze aanwezig in deze   
         omgevingen? Wat zijn alledaagse plaatsen en situaties van ontmoeting en conflict? En hoe wordt daarmee omgegaan?
     2. Welke ontplooiingsmogelijkheden definiëren kinderen en tieners in de omgeving van stapelbouw? En welke betekenisverlening gaat hier  
         mee gepaard?
     3. Hoe dragen verschillende sociale en ruimtelijke contexten van stapelbouw bij tot deze vormen van aanwezigheid, betekenissen en 
         ontplooiingsmogelijkheden?
     4. Kunnen ruimtelijke en sociale ingrepen in de omgeving van verschillende contexten van stapelbouw bijdragen tot de sociale en ruimtelijke 
         ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en tieners, inclusief het omgaan met situaties van ontmoeting en conflict?

Onderzoeksspoor 1: State of the art

Onderzoeksspoor 2: Sociaal-ruimtelijk belevingsonderzoek

Onderzoeksspoor 3: Ontwerpend Onderzoek

Overzicht en analyse van bestaand onderzoek 
en zoektocht naar voorbeelden.

Achterhalen hoe kinderen en tieners verschillende contexten van stapelbouw gebruiken en be-
leven, en hoe deze context de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen beïnvloedt.

Aan de hand van actie- en reflectiegerichte cases een discussie en zoektocht starten naar potentiële (ruimtelijke of sociale) ingrepen welke een positieve 
invloed kunnen hebben op de leefomgevingen van kinderen en tieners in verschillende stapelbouwcontexten. Binnen dit onderzoeksspoor wordt er een link 
gemaakt met de onderwijstrajecten van de opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur en sociaal werk. 


