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DE KINDVRIENDELIJKE STAD 
1.. De ware oorzaak van de stadsvlucht: de kinderen. 
2.. Kinderen en omgeving, vroeger en nu. 
3.. Trendbeuk: de voetgangersstad, een stad die goed is voor de kinderen is 
goed voor iedereen.  
4.. Speelruimten. 
5.. Scholen. 
6.. Diverse kindvriendelijke voorzieningen in de voetgangersstad. 
7.. Kindvriendelijke hoogbouw bestaat niet. 
8.. Kindvriendelijke architectuur. 
9.. De gereedschapskist: harde regels voor een zachte stad. 
ACTUA 
1.. Het nieuwe wonen volgens de Vlaamse Bouwmeester. 
2.. De hoogste woontoren van het land. 
3.. De schoolstraat: auto's niet toegelaten. 
 
 

1.. DE WARE OORZAAK VAN DE STADSVLUCHT: DE 
KINDEREN 
 
De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, zit met zijn handen in zijn haar. 
GEZOCHT JONGE GEZINNEN MET KINDEREN V0OR DE STAD 
 
Stad zoekt dertigers 
Bron: De Standaard 22/02/2014  
Meer mensen naar de stad krijgen. Het is een must als we 
willen beletten dat Vlaanderen helemaal volgebouwd raakt. 
De dertigers met kinderen zijn de moeilijkste doelgroep. 
 
Huisvesten we de bevolkingsaangroei volgens de oude 
verspeide patronen dan raakt het gehele gebied tussen 
Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven – de Vlaamse Ruit – 
helemaal dichtgemetseld. ‘Dat wordt een suburbane brij 
zonder leefkwaliteit, met niet te overziene problemen inzake 
mobiliteit en milieu’, voorspelt Mechels burgemeester Bart 
Somers. Ook hij is daarom een grote pleitbezorger van het 
idee om mensen naar de stad te lokken en er te houden.  
‘We moeten de mensen weer verliefd laten worden op 
de stad. De stedelijkheid terug in hun hoofd krijgen.’  
 
Foto: Marco Mertens - Het Clarenhof in Mechelen: bedoeld 
om jonge gezinnen aan te trekken, maar vooral bevolkt 
door vijftigplussers.  
 
MAAR, vraagt Bart Somers: 'Hoe doe je dat?'  
Uit onderzoek blijkt dat de top drie van de redenen waarom gezinnen wegvluchten uit de 
stad zijn: een gebrek aan groen, de verkeersdrukte en het tekort aan betaalbare 
gezinswoningen met een tuin. 
Men kan het tij keren o.a. door de aanleg van parkjes, collectieve tuintjes, voorzieningen 
voor voetgangers en fietsers, autoluwe straten. 
De meeste steden hebben daar de jongste jaren in geïnvesteerd en uit de cijfers blijkt 
ook dat de stadsvlucht gedeeltelijk gestopt is. 
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Bart Somers: ‘We slagen er wel in de twintigers te lokken, maar als die twee kinderen 
krijgen vertrekken ze weer, als dertigers, naar de rand. Het zijn die tweeverdieners uit 
de middenklasse die een stad nodig heeft.’ 
 
Om hen binnen de stad te houden zal de men meer woon- en leefkwaliteit moeten 
bieden. ‘Het woningaanbod is niet geschikt voor hen. De oude, historische panden zijn 
peperduur.'  
Pogingen om een aanbod te creëren op hun lijf geschreven sorteren niet altijd het 
gewenste effect, ervaarde Somers. Zo was er het project Clarenhof in het centrum. Mooie 
appartementen met een binnentuin. ‘Wie kwam er vooral op af? Vijftigplussers die hun 
villa in Keerbergen verkocht hebben omdat de kinderen het huis uit zijn. Ze zijn welkom 
hoor, maar het zijn niet de jonge gezinnen die we zo nodig hebben. Die jonge gezinnen 
zagen we dan weer wel de oude huizen in de buurt opkopen en opknappen.’ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De hamvraag van Bart Somers: "Waarom is 'Clarenhof' niet kindvriendelijk,  
Het is toch architectuur van een hoge kwaliteit?" 
We proberen op deze vraag een antwoord te geven in deze nieuwsbrief: op de laatse 
pagina zie je de gereedsschapskist voor een kindvriendelijke stad. 
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