
SAMENVATTING
NETWERKEVENT
‘EEN GEZONDE GEEST IN EEN
GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE’

Troost in de publieke ruimte
• Presentaties: Troostplekjes (FERM) en Kindvriendelijke begraafplaatsen (Gemeente Oudsbergen)

Ontmoeting in de publieke ruimte
• Presentaties: Zorgzame buurten (RIMO) en Samentuin (Velt) en gemeente Riemst 

Chillen in de publieke ruimte
• Presentatie: Rondhangende jongeren en hangplekken (LiSS en gemeente Oudsbergen) 

Ontprikkelen in de publieke ruimte
• Presentaties: Luwte-oase (Vlaams Instituut Gezond Leven) en Natuur-oase (Agentschap Natuur & 

Bos)
 

https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_PlantTroost_Ferm.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Kindvriendelijke_begraafplaats_Oudsbergen.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Zorgzame_Buurten_Rimo.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Samentuin_Velt.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Samentuin_Riemst.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Rondhangen_LiSS.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Luwte-oases.pdf
https://www.logolimburg.be/sites/default/files/domain%20editor/limburgcm/211014_Natuuroase_ANB.pdf


TROOST IN DE PUBLIEKE RUIMTE

FERM  Troostplekjes
door Monique De Dobbeleer

Naar aanleiding van corona nam Ferm het initiatief om mensen een plek te geven voor verlies en 
rouw. Na een jaar zijn er in Vlaanderen meer dan 300 publieke troostplekken te vinden, geken-
merkt door aangeplante bloembollen en een gedicht. In co-creatie met lokale besturen werden 
plekjes in de natuur, dichtbij een mooie boom of bloemenperk, ingericht. Deze plekjes staan 
symbool voor de ruimte die er mag zijn om verlies en rouw een plaats te geven, en de kans om dit 
in verbinding met anderen te doen. Meer info over dit en andere initiatieven hieromtrent van Ferm 
zijn terug te vinden op www.samenferm/plantroost.

Gemeente Oudsbergen  Kindvriendelijke begraafplaats 
door schepen Ilse Wevers

Oudsbergen stelde haar kindvriendelijke begraafplaats voor. Aan de rand van de begraafplaats, in 
het groen, staan speelse elementen die ontwikkeld zijn door rouwtherapeuten, in samenwerking 
met de opleiding creatieve therapie van PXL. Een houten wandelparcours, spreekbuizen en houten 
blokken met pictogrammen helpen kinderen om uiting te geven aan hun verlieservaring en rouw-
proces.  

Gemeenschappelijk in beide initiatieven zijn het creëren van ruimte om gevoelens van pijn 
en rouw toe te laten en te delen met elkaar. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor troost, die we 
vinden in verbinding met de natuur, onszelf en natuurlijk ook de ander.

http://www.samenferm/plantroost


ONTMOETING IN DE PUBLIEKE RUIMTE

RIMO  Zorgzame buurten
door Kathleen Caymax

Een zorgzame buurt vraagt om een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en 
welzijn zodat (kwetsbare) bewoners kwalitatief en zelfstandig thuis kunnen wonen in hun ver-
trouwde buurt. 

In een zorgzame buurt zijn er minder mazen (toegankelijke professionele hulp, zorg en welzijn op 
maat, aangespaste huisvesting) en is er meer net (thuis voelen, ontmoetingskansen, hulp van bu-
ren, aangepaste publieke ruimte).
 
Een aangepaste publieke ruimte speelt een belangrijke rol in het creëren van ontmoetingskansen. 
Als er ontmoetingskansen zijn, gaan buren elkaar sneller helpen. 
Ontmoeting leidt tot verbinding. Verbinding maken tussen mensen uit de buurt doe je door ont-
moeting te organiseren, te faciliteren, te ondersteunen .

Velt en gemeente Riemst  Samentuin
door Lieven David (Velt) en Ronald Rubens (Riemst)

Een samentuin is goed voor de mens! Het zorgt voor ontspanning en contact met de natuur. Daar-
naast resulteert het in gezonder eten en brengt het ons meer kennis over wat we precies eten 
(educatie). 
Het gaat minder over de boontjes, wel over een boontje hebben voor: contact, sociale cohesie, 
educatie, empowerment, een nieuwe vereniging in je gemeente stichten,…

Velt begeleidt twee jaar lang de inrichting, zorgt voor groepsdynamiek en organiseert workshops. 
Eén van de samentuinierders zei: ‘Ik kom eigenlijk een krop sla halen, maar ik zit hier al twee uur te 
babbelen’

In Riemst werd er samengewerkt met de school en het WZC. Het tuinhuis is een ecologisch ont-
moetingshuis voor zowel tuiniers als bewoners van het WZC. Mensen uit het WZC kunnen door de 
tuin wandelen en een praatje slaan met de tuiniers. 



CHILLEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE

LiSS en gemeente Oudsbergen  Chillen van jongeren in publieke ruimte
door Erik Vreven (LiSS) en Brecht Lieben (gemeente Oudsbergen)

Rondhangen behoort tot het normale sociale gedrag van de mens en verdient een plek in de pu-
blieke ruimte.

Jongeren worden echter vaak vergeten. Het is belangrijk om ook voor hen die ruimte te voorzien 
en hierbij te luisteren naar hun stem.

Daarnaast is een lokaal beleid nodig dat oog heeft voor het welzijn van elke inwoner en niet enkel 
repressief, maar vooral preventief is. Zulk beleid kan enkel bekomen worden door het uitdragen 
van een brede, gedeelde visie en politiek draagvlak op lange termijn. 

De gemeente Oudsbergen heeft rondhangende jongeren op de agenda gezet. Brecht Lieben is 
sinds kort in dienst om in dialoog te gaan met de jongeren, te luisteren naar wat ze zelf willen en 
samen met het beleid te streven naar een antwoord voor alle partijen. 



ONTPRIKKELEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE

Gezond Leven  Luwte-oases
door Lize Van Dyck (Gezond Leven)

Vlaanderen is de plaats bij uitstek om gezondheidswinst te boeken door in te zetten op luwte-oa-
ses. Geluid is na fijnstof de tweede grootste oorzaak van gezondheidsproblemen door milieuaspec-
ten.

Luwte-oases hebben een veelheid aan gezondheidsvoordelen: stilte en rust, schaduw op warme 
dagen, contact met de natuur,…

Eén op vijf van de Europeanen woont in gebieden waar de geluidsniveaus als schadelijk voor de 
gezondheid worden beschouwd.

Agentschap Natuur en Bos  Natuur-oase
door Gert Verbruggen (Agentschap Natuur en Bos)

Een natuuroase is een rustige ontspanningsplek in de natuur, weg van alle drukte. Bij een luwte-oa-
se wordt er een ontspanningsplek gecreëerd in de nabijheid van de drukke woon- en werkomge-
ving. 

De natuuroase ChartreuZENbos Holsbeek is een mix van land-art-kunst en meditatie-elementen 
in een rustig stukje natuur, geïnspireerd door het Japanse bosbaden. Bosbaden ziet de natuur als 
medicijn door het prikkelen van verschillende zintuigen en door je tot rust te laten komen. 

‘luwte-oases zijn groenblauwe ruimtes in de woon- en werkomgeving en kenmerken zich door 
zintuiglijke rust, geborgenheid en contrast met de omgeving’ 

In de natuuroase is een wandelroute ontwikkeld van 2 – 3 km. Centraal staan stilte, traagheid en 
meditatie. Alle materialen werden uit de natuur gehaald.

Het project kwam tot stand i.s.m. sociale tewerkstelling, landschapsartist en scholen.


