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Hoe maak je een voetpad kindvriendelijk? 
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Inleiding 

 

Met dit project gaan wij - burgers - na welke ingrepen in onze straat mogelijk zijn om de 

voetpaden meer op kindermaat te maken. Daarvoor leggen we - comité Bump - ons oor te 

luisteren bij kinderen. Hoe zouden zij een voetpad spannender, kleurrijker, speelser, 

leerrijker, veiliger maken? 

 

Het kader van dit stappenplan is begrensd. We werken aan een experimentele opstelling. 

We breken de voetpaden niet uit. Onze ingrepen in de openbare ruimte zijn niet definitief. 

We bouwen constructies met een tijdelijk karakter.  

 

Alle beelden: copyright Comité Bump 



Fase 1: Waarderen 

Bevraag de kinderen met een positieve visie. Vraag wat ze waarderen in de straat. Vraag 
wat ze willen versterken, waar ze meer van willen.  

We bedachten enkele workshops: 

 
Workshop Kaart 

Materiaal: Print van de straat (plattegrond) 

Methode: Bevraag kinderen per twee 

Stel deze vragen: Waar zijn de speelplekken? Waar willen we speelplekken? 

Zijn er verhalen bij deuren, buren, gevels? Zijn er gevaarlijke plekken? Leuke? Geheime? 

Wat zeg je als je je beste vriend door de straat zou gidsen? 

Maak verslag op: 

● Waar zit waardering? Wat is stom? Wat hindert? Wat triggert?  

● Waarover is er consensus? Discussie? 

● Verhouding met buurtbewoners? Spanningen?  

 

 

Workshop Woensdagnamiddag 

Materiaal: Rustige ruimte 

Methode: Bevraag de kinderen individueel 

Stel deze vragen: “Ogen toe, het is woensdagnamiddag en de zon schijnt. Wat doe je? 

Met wie speel je? Waar speel je? Spreek je af? Waar heb je last van?” 

Maak verslag op: 

● Wat zijn de gemeenschappelijke/unieke ervaringen? 

● Wat is er te veel en te weinig? 

 

 

Workshop Schatkist - Vuilnisbak - Toverstok 

Materiaal: Drie grote witte bladen en een hoop post-its 

Methode: Verzamel een viertal kinderen rond de tafel waarop drie bladen liggen: 

➢ Schatkist: Wat wil je houden in de straat/buurt?  

➢ Vuilbak: Wat is niet goed in de straat/buurt? 

➢ Toverstok: Wat wil je veranderen/toevoegen in de straat/buurt? En op het voetpad?! 

Stel de vragen. Noteer de antwoorden op post-its. 

Maak verslag op: 

● Wat is er te bundelen? 

● Wat weegt door? 

● Wat leren we? 

 

 
  



Fase 2: Dromen 

In gesprekken met kinderen over de staat van de straat komen dromen naar boven. 
Meestal zijn ze gebaseerd op reële noden veroorzaakt door te kleine behuizing, gebrek 
aan speelruimte, nood aan ontmoeting én privacy, angst voor het verkeer door de 
infrastructuur van de straat. Soms zijn het pure dromen. 

We hebben een workshop ontwikkeld om hun dromen te vangen. De kinderen kiezen hun 
favoriete ingrepen voor het voetpad uit een reeks beelden. 
 

Workshop Winkeltje 

Materiaal: grote foto’s (A4) van mogelijke ingrepen op het voetpad 

Methode: Verzamel rond een aantal thema's een zestal inspirerende beelden. Bijvoorbeeld: 

soorten ondergrond (tegels, ontharding), patroon van betegeling, spelimpulsen, speeltuigen, 

prints (voor voetpad, nutskasten, gevels), straatmeubilair … 

Hang de beelden op. Bijvoorbeeld per thema een raam aan de straatkant. Ga met elk kind 

doorheen de straat, langsheen de verschillende thema’s. 

Stel deze vragen: Wat zie je? Wat is leuk? Wat is je favoriet? Wat wil je in onze straat? Wat 

is je top drie? 

Maak verslag op:  

● Welke ingrepen willen kinderen? 

● Wat zijn hun prioriteiten?  

● Welke argumenten/dromen/zorgen zitten achter hun keuze? 

 

Kinderen gaan niet voor snoepbomen, frisdrankfonteinen en ballenbaden. Ze hebben een 

realistische kijk op wat kan. Kinderen weten wat ze willen.  

De resultaten van de verschillende workshops leiden tot haalbare en logische wensen. Met 

enige creativiteit is veel te realiseren.  

 

 
Workshop Winkeltje: “Hoe maken we de nutskasten mooier?” 



Fase 3: Onderzoeken 

Naast de bevraging bij de experten - de kinderen uit de straat - hebben we ook literatuur 
geraadpleegd. Google search gaf meerdere interessante hits op de trefwoorden: spel + 
stad + kind + onderzoek. Kind & Samenleving heeft veel onderzoek gedaan. Op hun site 
staan er kant-en-klare methodieken om kinderen te bevragen. Via hun methoden ervaar je 
de openbare ruimte door de ogen van kinderen.  

Kind & Samenleving heeft voor vele steden en gemeenten plannen uitgewerkt. Helaas ligt 
veel van dat veldwerk stof te vergaren. Als burger is het een zoektocht om die studies in 
handen te krijgen. Het is nochtans boeiend materiaal. Het leerde ons dat de noden die wij 
ervaren, erkend zijn door het onderzoek van derden, dat er oplossingen zijn, dat er veel 
kansen zijn om straten beter, veiliger, aangenamer, kindvriendelijker te maken.  

“We leerden dat een stad inrichten op maat van kinderen, de hele stad ten goede komt. 
Waarom dan aarzelen om de inrichting en infrastructuur van woonwijken anders en beter in 
te richten? De grote stoorzender in het verhaal is de auto. De ruimte die de auto inneemt, 
wordt amper in vraag gesteld. De hinder die de auto veroorzaakt qua geluid, lucht en zicht 
wordt als onvermijdelijk omschreven. De lasten die de auto tot in de woonkernen brengt, 
worden amper aangepakt. De auto is de heilige koe waarvoor leefruimte wordt geofferd. De 
auto is de olifant in de kamer waar politici in Vlaanderen amper durven over praten. 
Vandaar ook onze zoektocht naar het kindvriendelijk maken van voetpaden.” 

Met het materiaal van de workshops met kinderen én de kennis uit studies kom je tot 
doelstellingen. De lokale noden komen in beeld. Oplossingen krijgen een kader.  

 

 

Voor onze straat kwamen we tot volgende inzichten: 

 
Het voetpad moet gezellig, verkeersveilig zijn 

● Kinderen willen variatie: in vorm, kleur, reliëf, materiaal 
● Gras is zacht. Hout is mooi. Combinatie van verschillende stenen en kiezels is 

prettig en mooi. Kinderen willen geen saaie tegels. 
● Kinderen willen veilige zitplekken op straat met planten. Een parklet moet 

gezelligheid uitstralen: kussens, plantjes, hoekjes en kantjes. 

● Kinderen willen extra speelruimte, die veilig aanvoelt. 

● Kinderen willen kleur in de straat. 

● Minder ruimte voor auto’s: slechts enkele parkeerplaatsen, gemeenschappelijke 

fietsen 

● Minder zwerfvuil en sluikstort: afvalbakken, asbakken, goed gedrag belonen 

Het voetpad moet ruimte geven aan spel en ontmoeting 
● Kinderen willen spelen. Het voetpad moet hen kansen en ruimte geven. 

● Kinderen willen een eigen plek, om zich te verstoppen, om elkaar te zien. 

● Kinderen willen variatie: klimmen, fietsen, verstoppen, uitkijken, bouwen … 

● Kinderen willen een eigen plekje, om te chillen, om bij elkaar te zijn. 

● Kinderen kiezen voor aanpassingen aan het voetpad die meer kansen tot spel en 
ontmoeting creëren.  

● Kinderen willen geen saaie straat. 

● Meer kansen voor spel: vooral ruimte, maar ook speelstraat, speelgoed, fietsen, 

ruimte om te voetballen 

● Meer kansen voor ontmoeting: parklets, feest op straat ... 



 

Het voetpad moet uitdagend en groen zijn 

● Kinderen willen dieren en planten op straat, om te aaien, om te verzorgen. 

● Kinderen willen iets cools in de straat, dat mooi is, dat hen uitdaagt. 

● Kinderen willen iets meemaken op de straat, letterlijk en figuurlijk. 

● Kinderen willen best helpen, maar ook verrast en geïnspireerd worden. 

● Kinderen willen spelimpulsen op het voetpad. 

● Het voetpad moet uitdagen, uitnodigen. 

● De aanpassingen moeten mooi en verzorgd aangebracht zijn. 

● Meer ruimte voor groen: bomen, gras, planten, regentonnen 

 

 
 

 

 

In deze fase moet er vorm en taal gegeven worden aan actie. Tijd om plannen en partners 

te zoeken. Dromen worden doelen. 

Omdat we in de workshops telkens zeer concrete wensen detecteerden, zijn meerdere te 

realiseren acties vrij snel te bedenken. Andere wensen vragen meer tijd en creativiteit. 

 

Een te lange lijst aan ideeën? Rangschik ze in een rooster. 

Welke ideeën zijn gewoon en realiseerbaar? Welke origineel en moeilijk 

realiseerbaar? Kies welke ideeën je nu, welke niet en welke voer je later uit? 

 

Selecteer een aantal ideeën die je verder in de diepte wil uitwerken. Dat kan aan de 

hand van volgende zeven vragen: 

1. Omschrijf het idee. Zo staan alle neuzen in dezelfde richting. 

2. Benoem de voordelen. Wat wordt beter met dit idee? 

3. Benoem de nadelen of belemmeringen. Welke risico’s verwacht je? 

4. Welke oplossingen bedenk je voor elke nadeel? Hoe kan je anticiperen op 

een belemmering? 

5. Wat of wie heb je nodig om impact te hebben? 

6. Wat of wie heb je nodig om het idee uit te werken? 

7. Stel een actieplan op. Wie doet wat tegen wanneer? 

 

 

 

  



Fase 4: Waarmaken 
 

Aan de slag! Voer samen acties uit. Maak anderen enthousiast om mee op de kar te 

springen. Delegeer. Vele handen maken het werk licht. Spreid je energie in de tijd. Hou de 

vinger aan de pols. Pas plannen aan als er tijdsdruk ontstaat.  

 

Voor sommige ingrepen heb je toelatingen nodig. Wil die buur een hinkelpad voor zijn 

deur? Mag je publieke ruimte innemen met een plantenbak? Stel op een correcte wijze de 

vraag maar laat het geen domper op de sfeer zijn.  

Communicatie over je plannen en acties zijn noodzakelijk. Je brengt verandering en dat 

stuit soms op weerstand. Met een open en heldere communicatie vang je dit gedeeltelijk op. 

 

 

 

 
In onze straat voerden we volgende acties: 

 

Asfaltstickers:  

 

 

Met gekleurde stippen, pijlen en voeten maakten we het 

voetpad speels en kleurrijk.  

 

➢ Effect: Kinderen en volwassenen die passeren doen - 

dankzij de stickers - al eens een sprongetje. 

➢ Effect: Speelser voetpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordzoeker: 

 

Een eenvoudig rooster op het voetpad was de 

basis voor enkele woordzoekers.  

 

➢ Effect: Kinderen beleven plezier om samen 

oplossingen te zoeken. 

➢ Effect: Speelser voetpad 

 

 

 

 

 

 



Filosofische tegels: 

 

Een voetpad moet kleurrijk, speels en 

inspirerend zijn. Dat was een van de lessen uit 

de bevraging. We maakten zes filosofische 

tegels, geïnspireerd op het werk van Jeroen De 

Leijer. Het resultaat van deze creatieve 

asfaltstickers doet de lezer even stilstaan bij 

zichzelf en de andere. Zo geven we kleine 

filosofische prikkels onderweg. We bieden een 

beetje stilstand in de tijd en beweging in het 

hoofd. Meer info via deze link: tekst en foto’s. 

 

➢ Effect: Kinderen zijn verwonderd over de combinatie beeld/tekst. De diepere 

inzichten of het filosofische effect zijn niet onmiddellijk en eenvoudig vast te stellen. 

➢ Effect: Inspirerend voetpad 

 

 

Krijt: 
 

 

Veel krijt. Kinderen gingen spontaan aan de slag met 

klassiekers zoals het tekenen van een hinkelpad en 

bloemen. Verspreid over de straat tekenden we witte kaders 

die een tekenblad voorstelden. Een aantal sjablonen kregen 

we te leen van de jeugddienst Borgerhout.  

De regenachtige zomer van 2021 zette een demper op de 

energie om het volledige voetpad vol te krijten.  

Met krijt maakten we ook lavategels. Wie daarop stapt …! 

Het verlangen naar dieren in de straat is groot. We tekenden 

dierenpatronen en lieveheersbeestjes. 

 

➢ Effect: Kinderen geven graag kleur en vorm aan het voetpad. Het eigenaarschap 

voor hun omgeving vergroot. 

➢ Effect: Speelser en kleurrijker voetpad 

 

 

Voetpadvleugels: 

 

Een extra spelimpuls op het voetpad. Een speelse 

uitdaging tot bewegen en balanceren. Voor 

steppers, stappers, lopers. 

 

 

➢ Effect: Het voetpad nodigt uit tot bewegen. Het 

voetpad wordt speels. 

➢ Effect: Kinderen spelen spontaan. 

https://comitebump.org/2021/10/30/filosofische-tegels/


Geluidsdozen: 

 

Een voetpad moet verrassen. Liever een spannend dan een 

saai voetpad. We maakten geluidsdozen - 

bewegingssensor, chipkaart, batterij en geluidsbox in een 

plastic brooddoos - die we verstopten in het gevelgroen. De 

korte geluidsfragmenten varieerden per doos: walvis, jungle, 

jodelende stem, klassiek pianostukje, krekels, cartoongeluid, 

koe. We wisselden de dozen van locaties. 

 

➢ Effect: Het voetpad verrast. 

➢ Effect: Kinderen lieten zich graag telkens opnieuw 

verrassen. 

 

 

 

Vergroenen: 

 

Iedereen wil meer groen in de straat. Het beheer 

vraagt aandacht en inzet. Kinderen vinden het 

groen fijn, maar hebben / krijgen / nemen de kans 

niet om er mee voor te zorgen. Om hun aandacht 

voor het groen te vergroten, plaatsen we met hen 

naambordjes bij de planten. 

Met de kinderen en de buren verzorgen we het 

gevelgroen. Potgrond aanvullen, water geven, 

zaden en bollen planten, snoeien ... 

 

 

➢ Effect: Het voetpad wordt leerrijk. Onze aandacht en aanpak voor het 

groen heeft een educatief effect. 

➢ Effect: Het mede-eigenaarschap voor groen op het openbaar domein 

vergroot. 

 

 

Bank: 

 

 

Een bank die we maakten tijdens een vorig 

burgerbegrotingsproject en die ondertussen een tijd in een 

tuin stond, hebben we opnieuw in de publieke ruimte gezet. 

 

➢ Effect: Een rustpunt in de straat. 

➢ Effect: Ook pasanten zetten zich op de bank. 

 

 

 



Voetpadbalkon: 

 

 

Een zeer aanwezige wens van de 

kinderen is een eigen plek, een clubhuis, 

een nest. Op het klassieke voetpad 

krijgen kinderen die ruimte niet, meer 

nog: die ruimte is er niet in de straat, niet 

in de buurt en niet in de wijk. We 

breidden daarom het voetpad uit. We 

maakten een voetpadbalkon. Je kan het 

ook een trottoirterras of parklet noemen.  

 

 

 

 

We combineren met deze actie meerdere waarden die eigen zijn aan het project: ruimte 

aan kinderen geven, werken aan verbondenheid en samenwerking, werken met 

recuperatiemateriaal, inzet van talenten en vaardigheden, ontdekken van talenten, aandacht 

voor veiligheid, leren werken met materialen en gereedschappen, samen van idee naar 

realisatie gaan, het beheer van een gezamenlijke ruimte bespreken en aangaan … 

 

Samen met Houthart gingen we de uitdaging aan: wat kunnen we samen bouwen? In een 

open gesprek op straat - verzameld rond een hoop gerecupereerd materiaal - gaven we 

vorm aan de ‘eigen plek’. Kinderen en volwassenen worden uitgedaagd om met 

professioneel materiaal te zagen, schuren, boren, vijzen, timmeren, klussen. Na drie dagen 

staat de constructie stevig in elkaar. Het wordt ‘het huisje’.  

 

Het huisje is zo ontworpen dat het klein genoeg is om gezellige huiselijkheid uit te stralen, 

groot genoeg om met meerdere kinderen samen te zijn, stevig genoeg dat er kan gespeeld 

worden, open genoeg om inkijk toe te laten, gesloten genoeg om zich geborgen te voelen, 

kansen genoeg om de plek gevarieerd in te richten. 

 

De plek wordt intens gebruikt. Het is voor de kinderen de plaats om af te spreken, om 

spelletjes te spelen, huiswerk te maken, te chillen, te babbelen, te knabbelen, te feesten. Al 

snel ontdekken ze dat er afspraken nodig zijn om de plek leuk te houden voor iedereen.  

We maken samen een kader, een lijstje met afspraken. 

 

➢ Effect: Het ontwerpen en het maken van het huisje geeft de deelnemers een 

waarderend gevoel van gehoord, erkend en uitgedaagd te worden. 

➢ Effect: Het huisje geeft ruimte om samen te komen. 

➢ Effect: Kinderen krijgen een eigen plek. Kinderen mogen/willen naar buiten. Er is 

een plek die voor hen klaarstaat. 

➢ Effect: Het ontwerp is duurzaam zodat het langere tijd dienst doet. 

➢ Effect: Het voetpadbalkon voldoet aan noden die bij de bevraging en de voorstudie 

naar boven kwamen: een eigen plek, een nestgevoel, iets om fier over te zijn, iets 

om samen te beleven, iets om samen te beheren, een plek om te spelen en te 

zitten, een plek nabij, een in te richten plek. 

http://www.houthart.be/


Het voetpadbalkon hebben we langer dan gepland laten staan. De reden is eenvoudig: het 

huisje voldoet aan een permanente nood van de kinderen uit onze straat. Nu kunnen ze na 

school even bij elkaar komen. Nu is er een veilige plek om zich gedragen én geborgen te 

voelen. Nu is er een plek die ze samen beheren. Ook al is het huisje geklemd tussen 

geparkeerde auto’s, het is hun veilige haven. 

 

Comité Bump gaat in overleg met stad en district om het huisje een duurzame erkenning te 

geven.  

 

 

Communicatie: 

 

 

Om buren en buurt op de hoogte te brengen, 

planden en vergaderden we zoveel mogelijk in de 

openbare ruimte. Het wat, waarom, wanneer en 

hoe publiceerden we op een groot bord van 2 op 1 

meter.  

 

 

 

 

 

 

We busten ook een flyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Effect: Betrokkenen en geïnteresseerden kunnen zich informeren. 

➢ Effect: Het bord en de flyer zijn een uitnodiging voor een open gesprek over het wat, 

waarom en hoe. 

 



Fase 5: Beheren 

Bij het inrichten van de straat heb je een goede planning nodig, de juiste mensen, het 
geschikte materiaal.  

Dat geldt ook voor het beheer achteraf. Het beheer komt er niet zomaar nadien even bij. 
Plan dit reeds bij het uitvoeren van de werken. Hoe duurzaam maken we de installatie? 
Hoe lang moet de ingreep effect hebben? Hoe maken we het latere onderhoud zo 
eenvoudig mogelijk? Welk materiaal houden we in reserve? 

Hoe maken we samen het beheer waar? Welke afspraken maken we? Stel deze vragen bij 
voorbaat vooraf. 

 

 

 

BONUS: acht beleidsvoorstellen 

 

Hoe kan district/gemeente de opgedane kennis delen? 

Hoe meerdere voetpaden kindvriendelijk maken? 

Hoe het gewenste resultaat opschalen? 

 

1. Asfaltstickers aanbieden bij speelstraten. Gekleurde cirkels, voeten, pijlen ... 

2. Filosofische tegels als echte tegels in voetpaden leggen. Zet een pedagoog, 

filosoof, illustrator en tegelmaker samen. 

3. Sjablonen voor krijttekeningen ter beschikking stellen: lava, woordzoeker, 

tekenkader, dierenpatronen, hinkelpaden, cijfers en letters … 

4. Voetpadbalkons mogelijk maken. Parklets zijn mobiel en modulair te 

ontwikkelen.  

5. Dit stappenplan aanbieden aan straatcomités. 

6. Samen met straatcomités uitvoerings- en beheersplannen bedenken en 

opstellen.  

7. In elke straat ruimte vrij maken voor spel en ontmoeting.  

8. Straatcomités ruimte geven om te experimenteren.  

Comité Bump is graag bereid het beleid hierbij te assisteren. 


