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Er wordt te vaak gedacht dat kinderen moeilijk van hun 
schermen weg te trekken zijn, maar ze toonden juist een 
groot enthousiasme en nood aan beweging. Ze moeten 

gewoon de juiste tools aangereikt krijgen.’
Decoratelier
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DE EERSTE EDITIE VAN PLAYCATION  

De kindvriendelijke stad, het is één van de krachtlijnen van het strategisch meerjarenplan van de VGC. Een kindvriendelijke 
stad maakt letterlijk ruimte voor spelen in de stad. Dat is vandaag niet voor elk Brussels kind evident. De beschikbare ruimte 
om te spelen neemt af en het verkeer is toegenomen. Vooral in de armste wijken van Brussel is de demografische druk hoog, 
zijn er minder open en groene ruimtes en hebben minder huizen privétuinen. Niet elk kind heeft de kans om elke zomer een 
reis te maken. Niet alle ouders hebben de middelen om hun kind op kamp te sturen of een duur sportabonnement te betalen.

Daarom startten we een experiment rond speel- en sportimpulsen: Playcation. Kinderen én volwassenen werden uitgenodigd 
om de publieke en semi-publieke ruimte te gebruiken voor spel en beweging. Vrij en niet-begeleid spelen in de buurt wordt 
terug een normale zaak voor meisjes en jongens, liefst 365 dagen per jaar. Sport en spel gaan daarbij hand in hand. 

In de zomer van ’22 organiseerde de VGC een aantal experimenten met partners zoals gemeentebesturen, gemeenschaps-
centra, burgerinitiatieven… Vier projecten gebeurden in eigen beheer vanuit de VGC-diensten, voor zeven andere projecten 
werden zes projecthouders aangeduid. 

Deze experimenten zetten in op

• Speelruimte: het veranderen van de ruimte, de inrichting, het grondplan

• Spelprikkels: het toevoegen van materiaal, vormen of activiteiten, bij voorkeur niet-begeleid

• Speelbagage: de kennis van spelen bij kinderen, ouders en begeleiders. Hier werd wel begeleiding of initiaties voorzien. 

In dit document documenteren en evalueren we de projecten ‘22 met het oog op een interessant kader en subsidiecriteria 
voor de oproep van 2023.

Ontwerptekening Rasquinetpark door 
The City is Our Playground
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OVERZICHT PROJECTEN EN LOCATIES PLAYCATION ‘22
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14 partners in 10 Playcationprojecten

Volgende partners maakten gebruik van het aanbod ‘Spelletjes van Vroeger’:
Filter Café Filtré Atelier, GAG, Wijkcomité Jules Debecker, Speelstraat De Keersmaekerstraat, Lokaal Cultuurbeleid 1060 + 
buren Square Charles Jordens, Rode Kruis HUB Oekraïne, Cultuur- en Jeugddienst Anderlecht, Jeugddienst Sint-Agatha-Berchem, 
Openbare Bibliotheek Ukkel, GC De Kriekelaar, GC Essegem, GC De Platoo, GC Everna, GC Pianofabriek, GC Nohva, GC De Kroon, 
GC De Maalbeek, GC De Linde

64,29%14,29%

14,29%

7,14%

47,37%

26,32%

15,79%

5,26%

5,26%

33,33%

33,33%

16,67%

16,67%

9 gemeentebesturen
2 gemeenschapscentra
2 lokale dienstencentra
1 Buurtcomité

2 kunstenaars
2 kunstenaarscollectieven
1 kunstenorganisatie
1 sportorganisatie

5 wijkcomités
3 gemeenten
Rode Kruishub Oekraïne
1 bibliotheek
9 gemeenschapscentra

16 partners voor het project ‘Spelletjes 
van vroeger’

6 projecthouders ontvingen subsidies 
voor de uitvoering van Playcation.
Dear pigs, Decoratelier, The City is Our Playground, Alice van Innis, 
Katrien Vanderlinden, vzw Raion

Overzicht partners

• Gemeente Koekelberg: dienst Cultuur, dienst Mobiliteit, 
Groendienst

• Gemeente Sint-Gillis: dienst Cultuur, Jeugddienst
• Gemeente Anderlecht: Cultuur- en Jeugddienst, Groen dienst en 

de diensten Mobiliteit, Stedenbouw, Openbare Werken.
• Gemeente Sint-Pieters-Woluwe: Cultuurdienst en Jeugd-dienst
• Gemeente Jette: Cultuur- en Jeugddienst
• Stad Brussel: dienst Nederlandstalige Aangelegenheden
• Gemeente Etterbeek: Cultuurdienst

• Gemeente Sint-Agatha-Berchem: Departement Opvoeding en 
Vrije tijd

• Gemeente Schaarbeek: Preventiedienst en Nederlandstalige 
dienst Jonge Kind en Jeugd

• GC De Platoo, stuurgroep Comenius
• LDC Cosmos
• Buurtcomité Vierwindentuin
• GC Wabo
• GC Kontakt en LDC Zoniënzorg

Volgende partners werkten mee aan Playcation:
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EVALUATIE PER PROJECT
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SPEELRUIMTE: VAN STRAAT NAAR SPEELZONE
Welke straten of openbare ruimtes mochten een tijdelijke boost krijgen? We stelden de vraag aan gemeenschapscentra en gemeente-
besturen en gingen zelf ook op locatiejacht. Er werden twee straten voorgesteld waar momenteel geen bewoning is en die op een 
definitieve bestemming wachten.

Speelzone Dapperenstraat / Brontëplein 
Dapperenstraat, Koekelberg   I   Aanleg 27/06 - 10/07

Projecthouder:  Dear Pigs, vzw 
Partners:  Stuurgroep Comenius, Gemeente Koekelberg, 
    GC De Platoo, Brussel Mobiliteit 
Budget:   € 20.000,00 

Locatie 
Het stuk van de Dapperenstraat tussen Vrijetijdspunt Comenius 
en het Atheneum Campus Comenius werd door de gemeente 
Koekelberg in 2022 autovrij gemaakt. In dit stuk is er geen 
bewoning. De straat zal over enkele jaren definitief worden 
heraangelegd als een autovrij plein, het ‘Brontëplein’. De gemeente 
kreeg subsidies van Brussel Mobiliteit om te experimenteren met 
tijdelijk gebruik. GC De Platoo en een stuurgroep van partners en 
bewoners hadden al een participatief traject achter de rug met 
kinderen en bewoners. Op de wenslijst stond meer groen, meer 
rust, meer ontmoeting en mogelijkheid tot spel en verblijf. De 
locatie kampt met een bijzondere uitdaging: er is veel wind.

De ambitie 
Dear Pigs vzw stelde in samenwerking met de gemeente 
Koekelberg en De Platoo een informeel speellandschap voor. 
Twee speelheuvels werden met elkaar verbonden door een grote 
boomstam. De speelheuvels zijn opgebouwd uit zandzakjes, grond, 
beplanting, boomstammen en fijn strandzand en richten zich op 
vrij spel. De allerkleinsten kunnen er rustig klimmen en spelen. De 
opstelling houdt rekening met beschutting tegen de wind, voor de 
beplanting werd gekozen voor geurende en ruisende planten.

Aan de randen is zitgelegenheid, zodat het speellandschap ook een 
bestemming wordt voor jonge gezinnen met kleine kinderen en 
voor jongeren. Op het wegdek rond de speelheuvels krijgt de grove 
motoriek meer ruimte. Daar werd in zeer grote letters een citaat 
gezet van Charlotte Brontë, volgens het in haar tijd gangbare ‘cross 
writing’. Het citaat vormt een lijnenspel.

De aanleg gebeurde met een heleboel partners, buren, ouders 
en kinderen. GC De Platoo activeerde het landschap met een 
speelotheek van losse materialen (stokken, takken en lakens om 
kampen te bouwen, potjes en pannetjes...). 

De evaluatie 
De partners vinden de herinrichting van de straat een meerwaarde 
voor de eigen organisatie en zouden er terug op ingaan. De 
expertise van projecthouder Dear Pigs, werd zeer gewaardeerd. 
Het koppelen van het Playcationbudget aan de financiering van 
Brussel Mobiliteit zorgde volgens de gemeente voor ‘een beter 
en meer structureel resultaat, gedragenheid door meerdere 

partners en meer impact.’ ‘De locatie is uiteraard schitterend 
gelegen, net voor het vrijetijdspunt. We hebben daar nu een echte 
ontspanningsplaats kunnen creëren. (…)’ 

De partners gaven allemaal aan dat er meer mensen naar de 
locatie zijn gekomen dankzij dit project. Het gaat niet om een 
nieuw publiek maar om het bestaand publiek uit de buurt, uit 
de sportkampen en van de scholen. Zowel kinderen en tieners, 
evenveel meisjes als jongens, bleven langer hangen, kwamen 
vaker terug en gebruikten de ruimte anders. GC De Platoo 
experimenteerde met activiteiten maar ook met voorwerpen. 
‘Een aantal weken de picknickbanken op straat bleek een enorm 
verschil: plots kwamen mensen hun boterhammen hier eten en 
nam het vrije gebruik enorm toe.’

Het project werd geplaagd door verschillende interpretaties over 
veiligheidsregels. Volstond de officiële keuring of niet? Hierdoor 
kwamen er nadarhekkens rond de speelzone. Daar bleef het niet 
bij: ‘De glijbaan moest terug weg van de gemeente omdat ze 
niet in de originele keuring zat. Veel kinderen waren daar heel 
verdrietig over.’

Het gebruik zet zich na de vakantie door na de schooluren: ‘Ouders 
vinden er mekaar bij het afhalen van hun kinderen van de crèche 
of de school. Maar ook pubers blijven er hangen.’ Volgens GC De 
Platoo is het karakter van de straat veranderd en zelfs dat van 
het gebouw:  ‘Er hangt een andere sfeer in ons gebouw. Zo’n 
nieuwbouw heeft veel koude materialen: beton, baksteen en glas. 
Door natuurlijke materialen in te brengen blijven mensen langer 
hangen.’

7,5/10
Score:
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Lessons learned
• Een succesfactor was het samenleggen van budgetten  

met een lokale overheid die zich eigenaar voelt van het 
project.

• Het coördineren en afstemmen met de plaatselijke overheid 
vraagt meer tijd: er zijn heel wat administratieve procedures 
en toestemmingen nodig voor de openbare ruimte.

• De injectie van expertise is een belangrijke stimulerende factor 
in ander en beter gebruik van de publieke ruimte.

• Een lokale partner bij de locatie is cruciaal om mensen te 
bevragen, te betrekken, de zone te doen leven en voor de 
sociale controle.

• De afwezigheid van bewoning wordt eerder als een pluspunt 
ervaren: meer is mogelijk.

Nazorg
De partners zien het project als de eerste belangrijke stap in het 
verkeersvrij maken, vergroenen en ontharden van de straat. Ze 
hebben de inrichting al wat aangepast: hutten bouwen, toevoegen 
van een glijbaan of van grasmatten, …  Dear Pigs, wil graag verder 
nadenken over de verduurzaming van de installatie. De partners 
willen nog een bord plaatsen met uitleg over het project. Scholen 
en andere organisaties zouden meer gebruik kunnen maken van de 
locatie.

It was not without a certain wild pleasure I ran 
before the wind, delivering my trouble of mind to the 
measureless air-torrent thundering through space.

Uit Jane Eyre van Charlotte Brontë.

‘In de krappe stedelijkheid van Koekelberg hebben we 
aangetoond dat er wel veel vrije ruimte is. Misschien waren 
we ons bij aanvang van het project niet geheel bewust van 

de verschillende snelheden in de maatschappij om na te 
denken over de grote veranderingen die op stapel staan. 

Ons enthousiasme om een voortrekkersrol op te nemen en 
om het project te zien als een kans tot experiment en tot 

uitdaging heeft soms gebotst met praktische administratieve 
procedures. Maar uiteindelijk hebben we grote verandering 

kunnen induceren. ‘
Dear Pigs, vzw



12 Playcation 2022

Grondelsstraat Anderlecht 
Grondelsstraat Anderlecht   I   Aanleg 2/07 - 14/07

Projecthouder:  Dear Pigs, vzw 
Partners:  Cultuur- en jeugddienst gemeente Anderlecht
Budget:   Subsidie: €25.000,00

Locatie 
Het gaat om één rijstrook van de Grondelsstraat tussen het kanaal 
en de spoorwegbrug. Er is geen bewoning. De straat is een zachte 
verbinding naar het kanaal voor voetgangers, joggers en fietsers. 
’s Avonds en ’s nachts is het een plek waar geracet wordt en 
mannen samenkomen, en waar mensen slapen die zich in een 
precaire situatie bevinden. Tegelijk zijn er veel bezoekers dankzij 
het tijdelijk zwembad Flow en de (sport)activiteiten in Studio 
Citygate en Studio CityPark.

Er staan grote bouwprojecten gepland. De straat zal als park 
worden aangelegd door Beliris. In afwachting daarvan maakte 
de gemeente Anderlecht één kant van de straat permanent 
verkeersvrij over een strook van 400 meter om meer openbare 
ruimte te creëren. Een bemande spelcontainer met fietsjes en 
steppen kende in de zomer van 2021 geen succes. Ook voor 
Stadskriebels, een organisatie van de VGC-Sportdienst, bleek het 
moeilijk een publiek naar deze onbestemde en onbekende ruimte 
te lokken. Het gemeentebestuur bleek vragende partij voor een 
ingreep zoals een verkeerspleintje of sport- en spelaanleidingen.
 

De ambitie 
Dit project wou van deze straat een bestemming maken voor 
sporten en spelen. Kunstenaarscollectief Dear Pigs nam de 
handschoen op: 
‘Kleine rusteilandjes in voor de rest ontoegankelijke natuur 
op de middenberm scheppen verblijf- en rustplekjes. Speel- 
en sportaanleidingen worden georganiseerd volgens een 
zoneringsplan. Zitmogelijkheden en (zonne-)luifels nodigen 
ouders met jonge kinderen uit. Samen met de groendienst 
van de gemeente Anderlecht wordt een reuze-klauterparcours 
geïnstalleerd op de zachte middenberm met boomstammen 
die de gemeente ter beschikking stelt. Een tienerzone met 
informele sportaanleidingen richt zich eerder op meisjes. De 
asfaltzone behoudt een fietspad voor doorgaand fietsverkeer, een 
fietsparcours en ruimte voor lopen en balspelen.’

Zitmogelijkheden en luifels of een tienerzone bleken niet haalbaar. 
‘Hier werden we wel ingehaald door het budget’, aldus Jan Laute 
van Dear Pigs vzw. ‘Ingrepen in de openbare ruimte zijn snel 
heel duur. En het gaat om een zeer groot stuk.’ Ideeën zoals een 
zandbak of het aanbrengen van reliëf bleek niet mogelijk omdat 
de grond vervuild is. Van de bovengenoemde ingrepen werd het 
reuze-klauterparcours gerealiseerd zoals omschreven. Er werd een 
artistieke tekening aangebracht op het wegdek, en er kwamen 
houten constructies die visueel het begin en einde van de straat 
aangeven en sportaanleidingen zouden kunnen zijn. 

De evaluatie 
De ingreep heeft volgens de partners niet haar doel bereikt. Er 
zijn geen observaties gemaakt van nieuw publiek of een meer 
divers publiek (meer kinderen, meer families overdag) dat werd 
aangetrokken door deze installaties. Verschillende partners wijten 
dit aan de aard van de ingreep: 

‘We wilden eigenlijk een soort verkeers- en speelparcours 
aanleggen voor de kinderen uit de buurt. Uiteindelijk is het 
geresulteerd in een abstracte schildering op de grond en enkele 
wigwams zonder aankleding en een boomstammen parcours. Dit 
is iets waarvoor al veel verbeelding en begeleiding nodig is om te 
activeren, wat net niet de bedoeling was. Het was de bedoeling 
om een evidente speelplek te creëren.’ Of nog: ‘De locatie was goed, 
de manier waarop het project geconcipieerd is, is volgens mij 
niet aangepast aan het doelpubliek. Te abstract en vraagt teveel 
verbeeldingsvermogen.’  

Een andere partner vindt dat het toch ook aan de locatie ligt: 
‘niet zichtbaar, niet zo gemakkelijk te bereiken, geen schaduw, 
veel asfalt.’ De afwezigheid van schaduw en zitgelegenheid wordt 
genoemd, maar toch vooral de sociale controle.

Om het beoogde publiek naar hier te krijgen, moest er dan ook een 
interessante publiekstrekker zijn. De vroegere verantwoordelijke 
van de Speelotheek in Kuregem getuigde dat mensen uit de wijk 
dit bomenparcours niet zouden herkennen als ‘speeltuig’ en 
hun kinderen niet graag ergens laten spelen als ze daar vuil van 
worden. 

3/10

Score:
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Lessons learned
• Schaduw en zitgelegenheid is een voorwaarde voor deze zone.
• Meer en vroeger overleg met het gemeentebestuur, meer 

betrokkenheid inhoudelijk en op vlak van communicatie.
• In overleg gaan met organisaties die de wereld van kinderen 

in armoede kennen, zodat de speelplek aan hun leefwereld is 
aangepast.

• Een lokale partner die programmeert in de zone.

Nazorg
Verduurzaming, transformatie of demontage? De beslissing ligt 
bij het gemeentebestuur. Het kunstenaarscollectief Dear Pigs, zou 
graag betrokken zijn bij de volgende stappen: ‘In beide projecten 
werkten we met demontabele of bio-based materialen, waarmee 
we proberen al een aanloop te nemen in de richting van het 
verdere leven van het project. Altijd relevant voor een tijdelijke 
installatie. We hopen dan ook dat de installaties op termijn 
verduurzaamd worden of hergebruikt op een andere plaats.’ Er is 
al langer vraag naar overleg met Beliris, die al een studie maakte 
over het toekomstige park. De conclusies van dit experiment 
kunnen ook voor hen nuttig zijn.

‘Het openbaar domein en de inrichting ervan het gebied 
is van een brede maatschappelijke evolutie. Niet alle 

gebruikers en beleidsvoerders hebben de kans om met 
openbare ruimte te experimenteren. Experiment vraagt 

ook contemplatie. Het een zet het ander in gang. Daarom 
beschouwen we Playcation als een groot succes. Door een 
extreme interventie hebben we gebruikers en bestuurders 
op verschillende niveaus verplicht om na te denken over 

het (samen) leven in de stad.’ 
Dear Pigs
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SPELPRIKKELS: BOUWSPEELPLAATS
Wat is er leuker dan zelf iets bouwen en er dan mee te spelen? De bouwspeelplaats voegt materialen toe aan de ruimte, en vraagt ook 
expertise en begeleiding. We experimenteerden met een light versie die door Brussel zwierf: een pop-up bamboe-atelier. We investeerden 
ook in Building out Loud, een vaste locatie met hoogwaardige materialen en een grote mate van omkadering en expertise.

Building out loud  
Vierwindentuin, Vierwindenstraat, Sint-Jans-Molenbeek   |   1/08 - 26/08/2022

Projecthouder:  Damaged Goods (Decoratelier) 
Partners:  Wijkcomité van de Vierwindentuin 
Budget:   €25.000,00 

Locatie 
De Vierwindentuin is een afgesloten buurttuin van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek, gelegen bij een gemeenteschool, die in beheer 
is van een groep buurtbewoners. Er is een groot afdak/paviljoen 
dat beschutting biedt tegen zon en regen, toiletten en een keuken.

De ambitie 
Van 1 tot 26 augustus organiseerde Decoratelier 4 dagen per week 
een bouwspeelplaats in de Vierwindentuin. Decoratelier wilde een 
vrijplaats creëren voor kinderen uit de buurt, ‘een droomfabriek 
waar autonomie en verbeelding centraal staan’. Doelpubliek waren 
kinderen van zes tot dertien jaar. De ondergrens van zes jaar 
werd gekozen om op een veilige manier met materiaal en tools te 
kunnen werken tijdens het bouwen. 

De uitvoering
Het team van Decoratelier bestond uit technische en productionele 
medewerkers en uit vrijwilligers uit de buurt. De eerste week 
van augustus werd gebruikt om voeling te krijgen met de tuin, 
de buren, de buurt. Decoratelier gebruikte een persoonlijke 
communicatiestrategie: van ‘deur-tot-deur’ gaan met flyers, een 
ronde doen op de markt, mensen op straat aanspreken om zo 
kinderen uit de buurt te bereiken. 

Het technische team van Decoratelier bouwde onder het afdak in 
de Vierwindentuin een platform met een vloer, tribunes langs de 
randen waarop en waartegen gebouwd kon worden, en kasten om 
materiaal in te bewaren. Het houten platform kon ook dienst doen 
om later allerhande tijdelijke bouwwerken aan te bevestigen – met 
een simpele schroef in de plankenvloer. 

De bouwspeelplaats was van 8 t.e.m. 26 augustus vier dagen per 
week open, van dinsdag tot en met vrijdag, van 10u tot 17u. In 
de voormiddagen werkte een vaste groep van 10-15 deelnemers 
gericht naar een einddoel op vrijdag, in de namiddagen kwam 
er een grotere groep om vrij te spelen en te bouwen. Er werden 
elke dag 20 à 25 kinderen bereikt. Op vrijdag was er steeds een 
toonmoment, op maandag werden de structuren van de vorige 
week afgebroken en geëvalueerd. 

Elke week ging een andere kunstenaar aan de slag met de kinderen 
uit de buurt. Jozef Wouters beet de spits af en werkte rond 
verdwijnspellen, tijdens de tweede week ging kunstenaar Mariana 
‘Z’ Neto Vinheiras aan de slag met meisjes uit de buurt, tijdens 
de derde en laatste week werkte Micha Goldberg samen met de 
kinderen aan het bouwen van instrumenten en een ‘cabane de 
la musique’. Daarnaast waren er gelegenheidsworkshops van o.a. 
Barry Ahmed Talib over vormen maken met stof en van Sophia 
Rodriquez over vuur maken. 

10/10

Score:
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De evaluatie
Het buurtcomité dat de tuin beheert, geeft dit project de perfecte 
score. Een nieuw publiek ontdekte de buurttuin, allemaal kinderen 
uit de buurt, evenveel meisjes als jongens. ‘Het feit dat de kinderen 
de ruimte zelf mochten vormgeven zorgde voor een gevoel van 
gedeeld eigenaarschap, waardoor zij op hun beurt zorgzaam met 
de ruimte omgingen. Ook kleine details, zoals het samen opruimen 
van de ruimte, dragen hiertoe bij.’ Sommige kinderen zijn drie 
weken lang elke dag gekomen. De locatie leent zich perfect voor 
dit soort projecten, de schaduw van het grote afdak was een must 
in deze hete zomer. De Vierwindentuin ligt vlak bij Decoratelier, 
toch leerde de organisatie dankzij de bouwspeelplaats een totaal 
andere buurt kennen met andere groepen en noden: ‘Dit project 
toont volgens ons de kracht van buurtwerking op een (hyper)
lokaal niveau’. 

De kinderen (her)ontdekten al spelend en lerend het plezier van 
bouwen en de eigenschappen van materialen. ‘Met een combinatie 
van educatie, preventie en autonomie kunnen kinderen heel 
goed zelf risico’s en gevaren inschatten. Door hen zelfstandig 
te laten werken bouwen ze zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en 
eigenwaarde op. 

Het succes van deze aanpak toont zich o.a. in het feit dat er geen 
ongevallen zijn gebeurd op onze bouwspeelplaats. De dag voor 
meisjes werkte goed en we vermoeden dat er, zeker in buurten als 
deze, nood is aan meer ‘vrouwelijke’ ruimtes voor kinderen.’

De ploeg van Decoratelier gaf aan dat het vrije kader waarin 
ze konden werken (vanuit de VGC en de buurtorganisatie) veel 
voordelen had. ‘Het onderscheid tussen begeleiders en kinderen 
werd bewust zo vaag mogelijk gehouden. (…) Autonomie stimuleert 
inzet, engagement en creativiteit; dat is eens te meer duidelijk 
geworden tijdens Building out Loud.’

Bij een bevraging bij de deelnemende kinderen bleek het 
enthousiasme even groot als bij de organisaties. 

Lessons learned
• Kinderen uit de buurt werden bereikt omdat er binnen het 

project een week tijd werd voorzien voor rechtstreeks en 
persoonlijk contact.

• Een afsluitbare plek met voorzieningen en schaduw is een must. 
• Er is een kwalitatieve omkadering nodig die autonomie en 

creativiteit vrij spel geeft.

Toekomstmuziek
Decoratelier zou graag via de VGC in contact komen met andere 
scholen, jeugdhuizen of kinderopvang die zichzelf als mogelijke 
partner zien om Building out Loud opnieuw te organiseren 
op hun eigen terrein. De ‘bouwplaats voor kinderen’ kan ook 
ontwikkeld worden met scholieren van de middelbare school, of 
universiteitsstudenten van de Brusselse architectuuropleidingen. 

‘We waren opnieuw erg verrast met de emoties die deze projecten 
zowel bij ons als bij zijn jonge deelnemers teweegbrengen, en 
blijven dan ook volledig overtuigd van de waarde en potentie van 
de Playcationoproep.’
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Bamboe atelier 
Waar & Wanneer?
1000 Brussel:    Varkensmarkt (voor gebouw Bronks)   4 - 8/07 + 
             11 - 15/07
1090 Jette:    Garcetpark        4 - 29/07
1060 Sint-Gillis:    Moricharplein       1 - 5/08 
     Bethlehemplein       8 - 12/08 
     Germeaupark        22 - 26/08
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:  Rode Kruis opvangcentrum Oekraïense vluchtelingen:  25 - 29/07

Projecthouder:  Een project in eigen beheer van de VGC – Aximax 
Partners:  Bronks theater, Gemeente Jette, Jeugddienst Sint-Gillis, 
  Rode Kruis/Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Budget:   • Animatoren: €12.611,75
  • Materiaal: €611,75

De ambitie 
Op verschillende publieke locaties in Brussel kon je bijna elke 
weekdag van de zomer deelnemen aan een begeleid atelier 
‘bamboe bouwen’. Tijdens deze ateliers gaan jong en oud, spontane 
passanten of ervaren klussers, samenwerken en communiceren om 
constructies te bouwen van grote bamboestokken en elastieken. De 
materialen zijn eenvoudig, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. 

De evaluatie 
Alle partners gaven aan dat ze een volgende keer opnieuw zouden 
ingaan op het project. Toch kreeg het project maar een gemiddelde 
score van 5/10. Hoewel de activiteiten aansloegen bij de kinderen 
en voorbijgangers, gaven de partners aan dat alles staat of valt 
met de animatoren. Sommige animatoren namen een heel passieve 
en afwachtende houding aan. Andere animatoren waren super 
enthousiast en dit straalde ook af op de kinderen. Zij spraken de 
voorbijgangers aan en overtuigden iedereen om deel te nemen aan 
de constructie. Op die manier werden natuurlijk veel meer kinderen 
bereikt. Het zorgde er ook voor dat er veel kinderen dag na dag 
terugkwamen om opnieuw te bouwen.

‘De activiteit sloeg aan (vnl. bij kinderen) maar de 
participatiegraad (en aantrekkelijkheid ervan) hing héél sterk 
af van de competenties, enthousiasme en ervaring van de 
begeleiders. Wij hebben veel geluk gehad met onze animatoren, 
twee studenten architectuur die dan nog eens heel enthousiast 
waren’. (gemeente Sint-Gillis)

‘De animatoren hadden een zodanig goede band opgebouwd met 
de kinderen, dat ze zelfs door de ouders werden uitgenodigd voor 
een familiefeest ’s avonds.’ (gemeente Jette)

Het soort locatie is van even groot belang. Het Garcetpark in 
Jette was een goede plek voor dit soort activiteit. De bezoekers 
van het park komen naar daar om wat langer te blijven, om wat 
te rusten en onthaasten. Daardoor konden ouders hun kinderen 
daar laten bouwen terwijl zij genoten van het goede zomerweer. 
Bij Bronks horen we eigenlijk hetzelfde: de Varkensmarkt is een 
doorgangsplein, mensen bewegen zich doelgericht naar elders. 
Daar is geen tijd voor onthaasting. 

5/10

Score:
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‘Mensen hier warm maken om even mee te bouwen is moeilijk’. 
Het plein wordt ook zeer heet in de zomer.

Ten slotte bleek de actieve houding van de lokale partner een 
belangrijke succesfactor. Sommige partners hebben infoborden 
en flyers gemaakt om de lokale bewoners te laten weten dat de 
animatoren er voor een bepaalde periode gingen staan. Zo konden 
de bewoners op een later moment of een andere dag terugkomen 
voor gegarandeerd plezier.

Lessons learned
• Voor zo’n project zijn animatoren nodig met ervaring met 

participatieve installaties en het enthousiasmeren van 
passanten/buurtbewoners.

• De locatie moet genoeg ontspanningsruimte hebben en 
schaduw. 

• Een passageplek is minder geschikt.
• Gerichte lokale communicatieacties zijn nodig om de buurt op 

de hoogte te brengen van de activiteit. 

Nazorg
De bamboestokken werden aangekocht, hoe kunnen ze verder 
gebruikt worden buiten de zomer? Een verdere uitrol van het 
bamboe-project is een mogelijkheid.

Playcation in het Rode Kruis
opvangcentrum Ariane

Net voor de zomervakantie kwam er vanuit het Ariane 
opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen een signaal dat 
er nood was aan kinderactiviteiten voor juli en augustus. Het 
opvangcentrum van het Rode Kruis werd in maart 2022 opgericht 
om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen, maar in de 
realiteit verbleven mensen er soms weken, zelfs maanden. De 
werking van het centrum was daar niet aan aangepast, en vooral 
de kinderen en jongeren hadden weinig om handen. 

De VGC startte met GC Op-Weule een project op waarbij jonge 
Oekraïense animatoren activiteiten organiseerden en onder-
steunden in het opvangcentrum. Deze Oekraïense animatoren 
werden gevonden via het netwerk van de drie Oekraïne hubs in de 
gemeenschapscentra, een project in samenwerking met BON. Het 
project liep van 25 juli tot en met 31 augustus. 

Naast de activiteiten van de Oekraïense animatoren zelf zorgden 
we voor zoveel mogelijk Playcation input. De animatoren van 
het Bamboe-atelier organiseerden een workshop tijdens de 
eerste week van het project (week van 25-29 juli). De Oekraïense 
animatoren zorgden mee voor de omkadering, de vertaalslag, en 
de communicatie tussen ouders en kinderen. Dit was een fijne 
week die erg in de smaak viel van de kinderen. De animatoren van 
‘spelletjes van vroeger’ gingen 12 dagen langs met hun bakfiets vol 
spelmateriaal.

Playcation was een belangrijke spelimpuls voor het Oekraïne 
project tijdens de zomervakantie in het opvangcentrum. De mix 
van Oekraïense en Brusselse animatoren heeft zeer goed gewerkt. 
Het aanbod van verschillende activiteiten gebeurde op maat en op 
vraag van de Oekraïense kinderen en dit droeg bij tot het succes 
van de samenwerking.  
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SPELPRIKKELS: SPORTINCENTIVES
Als je sporttoestellen toevoegt aan de openbare ruimte, een startomkadering voorziet en een lokale partner hebt die zich erover ont-
fermt, ben je dan vertrokken voor een gebruik van die toestellen? We huurden beweegbanken, een klauterparcours en een skatepark 
voor de duur van de zomer.

Beweegbanken  
Waar & wanneer?
Jorezplein, Anderlecht       I 4/7 - 1/9
GC Kontakt, Sint Pieters Woluwe     I  1/8 - 3/10

Projecthouder:  Een project in eigen beheer van de VGC
Partners:  LDC Cosmos, GC Kontakt 
Budget:   €3.146,00  

De ambitie 
Een beweegbank is een alles-in-één-toestel om te sporten, spelen 
en rusten met heel de familie. Deze zitbank heeft meervoudige 
beweegfuncties die een unieke waaier aan meer dan 250 lichaams-
oefeningen mogelijk maken. De beweegbank wil aanzetten tot 
samen bewegen en sociaal en intergenerationeel sporten.

Er werd een oproep gelanceerd bij de Lokale Dienstencentra (LDC): 
wie wil het peterschap opnemen over deze beweegbank gedurende 
een maand en heeft (semi-)publieke ruimte in de onmiddellijke 
omgeving? Een sportleraar geeft de animatoren van het LDC een 
vorming en de animatoren gaan aan de slag met het publiek van 
het LDC en met andere publieken. Een engagement werd gevraagd 
om ook met andere publieken (jeugdhuis, buurt, GC, … ) aan de slag 
te gaan.

De uitvoering
Vanuit de lokale dienstencentra was de interesse groot. Soms 
kon aan de voorwaarden voor plaatsing (voldoende oppervlakte, 
doorgang voor vrachtwagen) niet voldaan worden. Het 
engagement om toelatingen aan te vragen voor plaatsing in de 
openbare ruimte was voor enkelen te veel gevraagd, mede door 
de krappe timing. Er werd een beweegbank geplaatst op het 
Jorezplein in Anderlecht bij LDC Cosmos, en een voor GC Kontakt 
in Sint-Pieters-Woluwe bij LDC Zoniënzorg. Een sportleraar kwam 
initiatie geven aan de animatoren van LDC Cosmos en GC Kontakt. 

De evaluatie
Het project scoort gemiddeld. De partners vonden de beweegbank 
een meerwaarde voor de organisatie en willen deze wel terug, 
maar het gebruik ervan afgelopen zomer kon beter. De bank werd 
op beide plekken vooral als zitplek gebruikt. In Kontakt werd de 
beweegbank ‘vooral gebruikt als rustbank voor de mensen die 
wachten voor Freego (solidaire frigo’s in de tuin).’ ‘Zo’n bank is 
super interessant, maar het doel ervan is veel minder duidelijk dan 
een outdoor fitness of parcours element.’ 

Een beweegbank installeren vergt meer dan enkel het plaatsen 
ervan en een initiatie volgen, dat erkenden de partners ook. LDC 
Cosmos ging aan de slag met de eigen doelgroep. De senioren 
gebruikten de bank af en toe, maar steeds in groep. ‘Wij zagen 
mensen niet individueel sporten. Ook jongeren die wel andere 

fitnesstoestellen op het plein gebruiken, gebruikten de bank 
niet. Wel ging er een papa, die ook sportleraar is en wist wat je 
ermee kon doen, spontaan aan de slag met kinderen uit de buurt. 
Op een dag stond hier een groep kinderen met een monitor, die 
had gehoord van de beweegbank en ze waren er speciaal voor 
gekomen.’ 

Het infobord dat aan de beweegbanken hangt, was niet voldoende 
om aan te zetten tot sport. De ene partner suggereert meer 
QR-codes, de andere meer en duidelijker pictogrammen, en met 
informatie ook in het Frans. 

De beweegbanken zouden beter werken met meer initiatiesessies 
om het gebruik ervan duidelijk te maken. De animatoren van een 
LDC kunnen herhalen wat ze zelf leerden, maar kunnen dit niet 
aan andere publieken aanbieden. Bij LDC Cosmos zien ze een 
permanente beweegbank op het Jorezplein wel zitten, maar ‘er 
moet meer geïnvesteerd worden in initiaties. Deze zouden moeten 
georganiseerd worden voor veel organisaties uit de buurt. Het 
zou heel interessant zijn dat een gespecialiseerde begeleider op 
regelmatige basis kan komen om te werken met het publiek dat 
vaak op het plein is en aangepaste oefeningen kan aanbieden.’

De locaties
Waren de locaties geschikt? De beweegbank te Sint-Pieters-Woluwe 
stond heel erg dicht bij de straat, maar wel goed in het zicht. In 
Kontakt vond men ‘de ligging niet ideaal omdat je bijna op straat 
sport, maar achteraan in de tuin was waarschijnlijk slechter 
geweest aangezien het dan niet zichtbaar zou zijn geweest’. De 
beweegbank in Anderlecht stond goed geplaatst aan de rand van 
het plein onder de schaduw van bomen. Voor sommige inwoners 
was dit misschien te open, maar voor de kinderen en jongeren 
van de wijk is het prima. Een VGC-collega die het gebruik ging 
observeren, merkte op: ‘misschien is zo’n bank beter geplaatst in 
een openbaar park dan op een openbaar plein, omdat je in een 
park iets meer een ‘vrijetijdsgevoel’ én privé gevoel hebt.’ Dat is 
alvast niet de mening van het Wijkcomité Jorez, dat aan Cosmos 
vroeg waar de bank gebleven is: ‘Dan staat er eens iets goeds en 
dan halen ze het weer weg’. Cosmos brengt onder de aandacht 
dat de bank niet werd beschadigd gedurende twee maanden 
verblijf. Dit is een belangrijk teken dat de bank in de wijk goed is 
ontvangen.

6/10

Score:
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Lessons learned
• De interesse voor tijdelijke sport- en spelinstallaties is groot. 

Permanente installaties zijn zeker een meerwaarde om 
Brusselaars aan het spelen en bewegen te zetten. 

• Bij het bepalen van de locatie houden is een zekere privacy 
en beschutting belangrijk en de aanwezigheid van een lokaal 
netwerk dat hiervan gebruik wil maken. Eén aanwezige lokale 
trekker volstaat niet, meer organisaties uit de buurt moeten 
betrokken worden.

• Er is meer tijd nodig om initiaties te geven, bekendheid te 
geven aan het toestel en promotie te voeren.

• Het moet duidelijk zijn voor de passant wat je op de installatie 
kan doen.

• Meer begeleide sessies voor organisaties zijn nodig voor het 
gebruik van nieuwe sportinstallaties. Ook publiekssessies op 
regelmatige basis zijn een mogelijkheid.
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Score:

Klauterparcours
GC WaBo, Watermaal-Bosvoorde   I   juli - augustus

Projecthouder:  Een project in eigen beheer van de VGC 
Partners:  GC WaBo
Budget:   Materiaal: €4.887,19 
 

De ambitie 
Een klauterparcours en blotenvoetenpad werden geïnstalleerd in 
de achtertuin van het Gemeenschapscentrum WaBo in Watermaal-
Bosvoorde. Het klauterparcours was gericht op kinderen vanaf 6 
jaar. Het blotevoetenpad bood diverse stimuli voor jong en oud 
met zand, steentjes, gras … Plezier voor de hele familie dus!

De evaluatie 
Het klauterparcours zelf was erg dynamisch en kreeg positieve 
feedback van de gebruikers. De installatie was multifunctioneel 
waardoor kinderen gemakkelijk zelf spelletjes en wedstrijden op 
het parcours konden ontwikkelen om er meer plezier uit te halen. 
Dit parcours is een mooie aanvulling binnen het project W’OUT, 
een aanbod van buitenactiviteiten voor gezinnen, leerkrachten van 
de lagere school en (Brusselse) organisaties in het Zoniënwoud, 
vertrekkend vanuit Wabo. GC WaBo is dan ook vragende partij voor 
een permanente installatie. 

De installatie heeft geen nieuwe bezoekers aangetrokken, 
de kinderen die er gebruik van maakten, kwamen naar de 
vakantiewerking (5 tot 13 jaar oud). We wijten dit aan het feit dat 
de installatie niet toegankelijk genoeg en niet genoeg gekend was. 
Het klauterparcours was enkel toegankelijk tijdens de openingsuren 
van GC WaBo. Het GC was drie weken dicht van 21 juli tot 8 
augustus, waardoor het parcours niet gebruikt kon worden voor 
drie van de tien zomerweken. Van 22 tot 31 augustus waren de 
installaties voorbehouden voor de speelweken.

Het initiatief had actiever kunnen worden aangekondigd op de 
website, via de facebook of een flyer. Naar het einde van de zomer 
is er meer en op een actievere manier promotie gemaakt voor 
de familiezondagen die Wabo organiseerde. De opkomst van de 
familiezondagen was matig. Dit resulteerde in een achttal kinderen 
die van de installatie gebruik maakten bij goed weer en geen bij 
slecht weer. De communicatie gebeurde soms onder de noemer 
Playcation, soms onder de noemer familiezondagen.

Lessons learned
• Investeringen in dergelijke installaties moeten op gemakkelijk 

toegankelijke locaties worden geplaatst, of er moeten 
duidelijker eisen gesteld worden aan partners.

• De gedragenheid en de proactieve aanpak door de lokale 
partner is cruciaal voor het succes van een project dat 
zichtbaar is in openbare ruimte.

• Indien er een permanent parcours zou komen moet er vooraf 
afspraken zijn over

 – de promotie van en actieve toeleiding naar dit parcours  
 door de lokale partner 

 – de (semi)- permanentie openstelling van de tuin, met   
 evenwicht tussen vrij en georganiseerd gebruik.

5/10
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Brussel pop-up skatepark
Woluwepark, Sint-Pieters-Woluwe    I   14/7 – 15/9

Projecthouder:  Raion vzw 
Partners:  Sport- en cultuurdienst gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Budget:   €12.000,00 
 

De ambitie 
In Brussel zijn er niet genoeg plekken waar de vele skaters hun 
passie kunnen aanleren en beoefenen. Skaten maakt lawaai en 
wordt meestal geweerd. Plekken voor zeer ervaren skaters bestaan, 
maar er zijn maar weinig plekken waar je het kan leren. Raion vzw 
installeerde voor de duur van de zomer een pop-up skatepark. Er 
werden vier skate-initiaties voorzien.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe was vragende partij voor dit 
pop-up skatepark, een gemeente waar deze vraag al langer leeft. 
Daar lagen ooit plannen op tafel voor een permanent skatepark in 
het Woluwepark.

De evaluatie 
Door de 24/7 toegankelijkheid van het skatepark was het moeilijk 
om te meten hoeveel bezoekers het skatepark heeft gebruikt. 
Raion vzw gaf aan dat tijdens de openingsdag en initiaties er wel 
tot 100 bezoekers waren. Deze bezoekers waren meestal oudere 
kinderen (tussen 7 en 18 jaar oud) en meer jongens dan meisjes. 
Met een betere communicatie had er meer publiek bereikt kunnen 
worden voor de initiaties. Ook hier speelde de timing een rol.

Het Woluwepark was een geschikte plek omwille van de ruimte, 
afstand van bewoning, veiligheid, maar de locatie was omwille van 
de slechte ondergrond verplaatst naar een andere plek binnen het 
park. Door de afstand van andere (sport) infrastructuur en het 
ontbreken van bewegwijzering was het moeilijk om het skatepark 
te vinden, ook voor zij die er doelgericht naar op zoek waren. 

5/10

Score:

8/10

De ondergrond op de gekozen locatie was toch niet volledig 
geschikt voor de skateboardwieltjes:  te oneven, te veel kiezels. 
Bij het opstarten van dit project werd er wel geijverd voor een 
vernieuwing van het asfalt, maar door het kostenplaatje was dit 
niet mogelijk.

Lessons learned
• Het overleg met de gemeente en het zoeken van een geschikte 

locatie moet vroeger. Het verkrijgen van de nodige toelatingen 
neemt veel tijd in beslag.

• Voor de locatie van een skatepark is de ondergrond van 
belang, de bereikbaarheid voor jongeren en een goede 
bewegwijzering.  

• Brussel heeft nood aan skateparken. Pop-up skateparks zijn 
maar een tijdelijk antwoord op een grote vraag. Dit project 
heeft de discussie over een permanent skatepark terug 
opgestart binnen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

Nazorg
De gemeente Sint-Pieters-Woluwe zou op termijn graag een 
permanent skatepark bouwen en gaat hiervoor het gesprek aan 
met Leefmilieu Brussel.
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SPELPRIKKELS: STRAATSCHILDERINGEN
Het leek een eenvoudig idee: iets op de stoep of een plein schilderen dat mensen aanzet om anders te bewegen. Drie kunstenaars-
(collectieven) namen de handschoen op.

Alice van Innis
Deze kunstenares vulde de Brusselse straten met heel wat mooie tijdelijke tekeningen. Ze diende drie projecten in.

Straat op kindermaat  
Stefaniastraat - Moorsledestraat - Willemsplein, Laken   I   uitvoering 4 - 8 juli

Partners:  WMKJ Miks, Stad Brussel
Budget:   €3.550,00  

Op openbare plekken zoals pleinen en voetpaden werden voor de 
duur van de zomer tijdelijke tekeningen en schilderingen geplaatst. 
Deze ontwerpen kwamen eerder tot stand in workshops met 
kinderen uit de Werking met Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren 
Miks in Laken. De tekeningen moedigen kinderen aan tot spel en 
anders bewegen op hun dagelijkse routes. Destijds verkreeg men 
geen toestemming voor het plaatsen van de tekeningen op de 
openbare weg.

Er was veel lokaal enthousiasme voor het project. Alice van Innis 
kreeg rechtstreekse feedback toen ze volop bezig was met het 
aanbrengen van de schilderingen: 
‘Passanten waren enthousiast en dankbaar (‘un peu de couleur!!!’) 
terwijl ik bezig was. (…) Daarna kreeg ik af en toe nieuws, de 
kinderen waarmee ik de schilderingen ontwierp waren fier, ik kreeg 
filmpjes van huppelende kinderen. Zeker op het Willemsplein was er 
tastbaar bewijs van de aanzet: binnen de kortste keren werd heel 
het plein spontaan vol gekrijt door de gebruikers.’

Ook Miks is enthousiast over deze manier van werken: ‘De kinderen 
van Miks vonden het geweldig om mee de ontwerpen te maken, 
op basis van een stadswandeling. En om daarna hun tekeningen 
te gaan inbeelden op bepaalde plaatsen in de wijk. Wat natuurlijk 
spijtig is, is dat de tijd tussen het ontwerpen en het effectief 
tekenen te groot was, waardoor de impact op de kinderen die ze 
mee hadden ontworpen, minder groot was. Wij vinden absoluut 
dat projecten zoals deze moeten herhaald worden. Het zou ook fijn 
zijn als de VGC hierin een rol kan opnemen. Artiesten zoals Alice 
van Innis zouden het vertrouwen moeten krijgen om de straten 
mooier te maken.’

De Stad Brussel adviseerde de tekeningen tijdelijk aan te brengen, 
waardoor de toestemming vlot verliep.
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Verhalen op straat
Tuinen van Fontenay-sous-bois, Etterbeek   I   13/6 – 8/7

Partners:  Cultuurdienst gemeente Etterbeek
Budget:   €3.050,00 
 
 
In het park werden voor de duur van de zomer schilderingen van 
vreemde wezens aangebracht, een beetje verstopt of in interactie 
met de omgeving. Deze visuele prikkel zet aan tot spelen, reageren, 
acteren, zoeken naar de andere wezens…

Volgens de feedback hebben de schilderingen de kinderen aangezet 
tot ander gedrag en creatiever spelen. Het is laagdrempelig en 
zeer geschikt voor kinderen tot 12 jaar. Het park, dat in de zomer 
ook gebruikt wordt voor speelweken, was een uitstekende locatie 
voor dit project. Het project krijgt een 7 op 10. Men is enthousiast 
over het concept maar niet over de timing. Het kan namelijk meer 
impact krijgen als het vroeger bekend is en kan gecommuniceerd 
worden:
‘Het project kan beter zichtbaar zijn als we bij de voorbereiding 
van speelweken al communiceren aan de jeugdorganisaties en er 
een spelelement aan koppelen.’

‘Dankjewel, een klein project dat verwondering gaf aan kinderen in 
Etterbeek.’

5/10

Score:

7/10

Bloemenweide
Overal in Brussel   I   juli - augustus

Budget:   €1.730,00
 
 Ontwerp van 12 abstracte sjablonen die in combinatie met elkaar 
verschillende soorten bloemen kunnen vormen. Ze worden met 
kalksprays aangebracht in speelstraten door kinderen en bewoners, 
die vrij zijn hun eigen combinaties te maken.

Deze sjablonen werden meegestuurd met de bakfietsanimatoren 
van het project Spelletjes Van Vroeger. De animatoren vertelden 
dat de kinderen hier heel veel plezier uit haalden. De kinderen 
gingen vaak verder en maakten hun eigen beelden met de 
sjablonen als basiselementen. In plaats van boeketten bloemen 
maakten ze soms dieren en mensen. Een nadeel was dat de 
krijtbussen moeilijk waren om te gebruiken voor zeer jonge 
kinderen. Je moest erg hard drukken op de spuitbus om het te 
laten spuiten, maar de animatoren hielpen graag mee.

Lessons learned
• Samenwerking met lokale besturen maakt elke aanvraag 

makkelijker dankzij hun know-how.
• Het aanbrengen van permanente tekeningen op de openbare 

weg is een zware procedure waar lokale overheden liever 
niet aan beginnen. De politie adviseert vaak negatief. 
Tijdelijke tekeningen zijn makkelijker. Op plekken waar geen 
verkeer/wegmarkering is zoals in parken maken permanente 
tekeningen meer kans. 

• Kunstenaars werken niet graag met krijt omdat het resultaat 
minder mooi is, de kleuren zijn flets.

• Krijten met kinderen werkt.  
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Score:

Katrien Vanderlinden : Hypecourt Jacques Francksquare
Jacques Francksquare, Sint-Gillis   I   uitvoering : 11 - 15/7

Projecthouder:  Katrien Vanderlinden 
Partners:  Jeugddienst & Cultuurdienst van de gemeente Sint-Gillis, 
  GC De Pianofabriek
Budget:   €16.120,00 

De locatie
De Jacques Francksquare in Sint-Gillis werd enkele jaren 
terug heraangelegd en heeft sindsdien een terrein met twee 
basketbalvelden en een voetbalveld, in de praktijk ook het enige 
voetbalveld in Sint-Gillis. Hierop voetballen overdag vooral jongens 
en ’s avonds (jonge) mannen. De ondergrond stond vol remsporen 
van fietsen, steppen en moto’s. De omwonenden zijn kritisch 
over de heraanleg: te veel harde ondergrond, te weinig groen, 
het voetbalveld neemt te veel plaats in. In afwachting van een 
aanpassing van het plein was de gemeente Sint-Gillis vragende 
partij voor tijdelijke interventies. Hoe kan je het plein opvrolijken? 
Hoe kan je het terrein aantrekkelijker maken voor andere leeftijden 
en voor meisjes?

De ambitie
Katrien Vanderlinden beschilderde al eerder hypecourts die ‘urban’ 
aanvoelden. Hier gooide ze het over een andere boeg. ‘Ik zocht 
naar iets dat bekend is bij alle nationaliteiten, bij jong en oud. 
‘Something that makes you smile’. Ik zocht naar iets typisch van 
hier.’ 

De uitvoering
Het centrale deel van het veld werd overschilderd. De bestaande 
spellijnen van het voetbalveld werden ingekleurd met een 
spectaculair kleuren- en vormenspel: een gigantische Brusselse 
wafel op een decoratief bord én een toef slagroom op de 
middenstip. Dit gebeurde samen met jongeren uit de wijk en 
met de Jeugddienst van de gemeente Sint-Gillis. Zes jongeren 
schilderden elke dag mee en iedereen die betrokken was deelde alle 
ins en outs in een Whatsappgroep.

De evaluatie 
Het project wordt zeer goed geëvalueerd. De jongeren getuigden in 
de Whatsappgroep dat het zeer leuk was om aan mee te doen. Er 
werd door ons alleen geobserveerd op de openingsdag.  Een paar 
kinderen maar ook volwassenen fietsten en stepten rondjes rond 
het bord. Een klein meisje danste op de bloemetjes van het bord. Al 
snel namen jongens op hun gewoonlijke tijd het plein in voor een 
stevig potje voetbal. 

De Jeugddienst vond de Jacques Francksquare een ideale 
interventieplek. The making of was een fijn moment: ‘dit project 
creëerde een fijne synergie tussen de jongeren, de kunstenares en 
de omwonenden’.  Voor de Jeugddienst zelf had dit project een 
meerwaarde voor hun eigen zomerprogramma en ze zouden er 
zeker opnieuw op ingaan: ‘wij vonden de dynamiek en de innovatie 
heel fijn’.

Na enkele maanden wordt er gemeld dat de wafel nog in goede 
vorm is:
‘De lokale jongeren in de wijk gaan met veel respect om met ‘de 
wafel’. Hij is nog niet getagd of beschadigd, is nog in perfecte 
staat op een aantal gebruikssporen na. Dat is toch bijzonder in die 
buurt en wil zeggen dat ze het project omarmen. De participatieve 
insteek en samenwerking met de gemeentedienst hebben goed 
gewerkt.’ (Willem Stevens, schepen van Jeugd in Sint-Gillis). 

Lessons learned
• Participatieve projecten in samenwerking met de lokale 

bewoners zorgt voor sociale cohesie en meer respect voor de 
uitgevoerde projecten.

• De combinatie van een sterk verankerde jeugddienst en een 
kunstproject is succesvol.

• Kunstenaars brengen een heel andere kijk binnen op een 
bestaande ruimte.

8/10
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The City is our Playground: Less walls, more bridges
Waar & wanneer?
Rasquinetpark, Josaphatstraat, Schaarbeek     I     Juli 2022
Parvis Sint-Agatha-voorplein, Sint-Agatha-Berchem       I     3 augustus 2022

Projecthouder:  kunstenaarscollectief The City Is Our Playground vzw 
Partners:  Preventiedienst van de gemeente Schaarbeek en 
  het Departement Opvoeding en Vrije Tijd van de 
  gemeente Sint-Agatha-Berchem
Budget:   €4.600,00 

Score:

De ambitie
Less Walls, More Bridges is een concept van kunstenaarscollectief 
The City Is Our Playground vzw. In samenwerking met buurten 
zetten zij in op participatieve straatkunst. In enkele workshops 
bevragen de twee kunstenaars wat er in de buurt leeft en 
vormen op basis daarvan een ontwerp die daarna samen met de 
buurtbewoners wordt geschilderd. Voor Playcation is dit op twee 
locaties gebeurd: het Rasquinetpark in Schaarbeek en op het 
Schweitzerplein in Sint-Agatha-Berchem.

Locatie Rasquinetpark 
Het Rasquinetpark in Schaarbeek is een typisch buurtparkje 
gebruikt en gekend door omwonenden. Er is een grote overdekte 
ruimte met een betonnen vloer en twee goals zonder netten. Dit 
werd enkel gebruikt voor voetbal door jongens. Deze wilden zelf 
graag lijnen op het veld. De Preventiedienst van Schaarbeek ligt 
naast de ingang van het park. Hun doel was deze grijze ruimte 
aantrekkelijker te maken en er extra functies aan te geven, in de 
hoop dat er een grotere mix van publiek zou komen en er ook wat 
meer sociale controle zou zijn. Er waren 4 à 5 dagen voorzien voor 
dit project.

De uitvoering
In Schaarbeek ging The City Is Our Playground op 15 juli in gesprek 
met kinderen uit de buurt. De preventiedienst van de gemeente 
had affiches in het park gehangen en kinderen aangemoedigd om 
mee te komen denken. Hoe spelen zij vandaag onder het grote 
afdak? Wat kunnen we doen om het aantrekkelijker te maken? 
In een workshop werden tekeningen gemaakt. Op basis hiervan 
maakten de kunstenaars een ontwerp. De ondergrond werd 
schoongemaakt en geverfd tussen 18 en 21 juli, tijdens een hittegolf. 
Dit kon de pret niet drukken voor (kleine) kinderen en ouders, 
vrijwilligers en beroepskrachten van gemeentediensten, en onder 
het hoge afdak waren de temperaturen te doen. 

De evaluatie 
Rasquinet was een echt community project waarbij verschillende 
leeftijden zich geroepen voelden om deel te nemen. Kunstenares 
Nanouk Vets: ‘Hier was niet zozeer het resultaat de lijm van het 
project, maar het proces. Het was een moment om samen te 
komen en om ideeën uit te wisselen of om even in stilte meditatief 
te schilderen.’ 

Volgens de Preventiedienst van Schaarbeek heeft het project 
duidelijk gezorgd voor een nieuw publiek uit de buurt. Het terrein 
wordt nu door meer meisjes gebruikt en ook door basketbalspelers. 
Meisjes blijven wel in de minderheid. De Preventiedienst zou 
zeker terug in dit project stappen:  ‘In een zeer beperkte tijd, vier 
namiddagen, hebben we iets kwalitatiefs en duurzaams neergezet 
waarbij alle deelnemers zich gegeven hebben. Het aanbrengen van 
de vloerschildering was een vrolijke bedoening, de kunstenaressen 
communiceerden zeer vlot en pasten zich voortdurend aan aan 
het aanwezige publiek en aan de context.’ De timing zouden ze 
anders aanpakken: een maand vooraf beginnen mensen werven, 
de schildering aanbrengen begin juli of eind augustus en ook een 
inhuldiging voorzien om de nieuwe spelletjes uit te proberen. Ze 
zouden ook willen blijven experimenteren met de ruimte na het 
project.  

7/10
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De kunstenaars merken op dat bij dit soort projecten het accent 
snel wordt gelegd bij kinderen maar zij vinden het belangrijk dat 
het project ook volwassenen kan aantrekken. Zo blijven zij langer 
in deze ruimte en zal er meer dialoog ontstaan en betrokkenheid 
om mee na te denken over de toekomst. Zo kan je ook de band 
tussen ouder en kind aan te sterken: ‘Zeker in sociaal-economisch 
zwakkere wijken zijn deze momenten van connecties en stressloze 
omgevingen heel belangrijk. Bij Rasquinet leek dit aspect ook meer 
succesvol te zijn dan in Sint-Agatha-Berchem’.

Locatie ‘de Parvis’ Sint-Agatha-voorplein 
Op woensdag 3 augustus organiseerde de gemeente Sint-Agatha-
Berchem verschillende activiteiten voor kinderen op het voorplein 
van Sint-Agatha-Berchem, ‘Parvis’ genaamd. Playcation voorzag 
er ‘Spelletjes van vroeger’ en een interventie van The City is Our 
Playground.

Op 3 augustus was het zeer warm, het plein lag in de volle 
zon. Hierdoor kwamen er niet zoveel kinderen mee schilderen. 
Omdat de tijd zo kort was, was ook het ontwerp al voorbereid. 
De gemeente Sint-Agatha-Berchem was tevreden over de 
samenwerking en over het resultaat. ‘De kinderen spelen nog 
steeds op de vloerschildering als ze het plein oversteken, of terwijl 
hun ouders op de terrasjes rondom zitten. Ze springen in het 
vierkant of ze volgen de slangen. Met wat meer tijd hadden we 
inderdaad beter kunnen communiceren en meer kinderen kunnen 
betrekken.’

In dit project heeft de VGC de kunstenaars gematcht met 
gemeentebesturen. Hun mening: ‘We kijken terug op een goed 
georganiseerd project met veel ondersteuning. Dit komt omdat de 
gemeenten ook zorgden voor logistiek, omkadering, personeel, … 

Toch werkte dit vooral goed in Schaarbeek, omdat daar meer 
tijd was. In Sint-Agatha-Berchem voelde het eerder aan als een 
uitvoerend artistiek project zonder dieperliggende doelen.’

Lessons learned
• Kinderen én volwassenen kunnen volwaardig deelnemen aan 

deze projecten.
• Schaduw is belangrijk, net als een rustige omgeving (geen 

passageplek).
• Zo’n project krijgt pas waarde als mensen het zelf kunnen 

vormgeven. Er is tijd nodig om de buurt te informeren en te 
betrekken. Het ‘zetten’ van een tekening zonder participatief 
proces wordt ervaren als minder waardevol.
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SPEELBAGAGE: SPELLETJES VAN VROEGER
Wat als je alleen maar ruimte nodig hebt om te spelen, en geen toestellen of animatoren? Wat is daarvoor nodig? Veel spelletjes in je 
hoofd natuurlijk. We promootten deze zomer de talloze spelletjes die kinderen overal ter wereld spelen en maakten een selectie uit de 
Urban Games van ABC.

Overal in Brussel, heel de zomer, 49 maal 
Vierwindentuin, Vierwindenstraat, Sint-Jans-Molenbeek   |   1/08 - 26/08/2022

Projecthouder:  Een project in eigen beheer van de VGC  
Partners:  Filter Café Filtré Atelier, GAG, Wijkcomité Jules Debecker, 
  Speelstraat De Keersmaekerstraat, Lokaal Cultuurbeleid 1060 
  + buren Square Charles Jordens, Rode Kruis HUB Oekraïne, 
  Cultuur- en Jeugddienst Anderlecht, Jeugddienst 
  Sint-Agatha-Berchem, Openbare Bibliotheek Ukkel, 
  GC De Kriekelaar, GC Essegem, GC De Platoo, GC Everna, 
  GC Pianofabriek, GC Nohva, GC De Kroon, GC De Maalbeek, 
  GC De Linde 
Budget:   • Jobstudenten: €9104,99
  • Materiaal: €2.919,97
 

De ambitie 
De hele zomer lang trokken twee enthousiaste spelbegeleiders erop 
uit om samen met kinderen, jongeren en hun ouders spelletjes 
uit de oude doos te spelen. Ze namen de kinderen op sleeptouw 
in Brusselse parken, op pleintjes en in speelstraten en leren 
verschillende toffe spelletjes aan die over de hele wereld buiten 
worden gespeeld: tikkertje, schaduw- en hinkelspelletjes, knikkeren 
en balletje klop. We maakten hiervoor een selectie uit de publicatie 
‘City Games, buiten spelen in de stad’ van ABC. Voor deze spelletjes 
heb je weinig of helemaal geen materiaal nodig.
De animatoren konden worden aangevraagd door lokale partners 
uit het N-netwerk met een initiatief in openbare ruimte. De hoop 
was dat kinderen het spel verder zouden spelen na vertrek van de 
animatoren. We vroegen partnerorganisaties hierop te letten.

De evaluatie

Evaluatie door animatoren
De animatoren werden op bijna alle locaties goed tot zeer goed 
ontvangen. De locaties waren voor het merendeel (zeer) geschikt 
om de spelletjes van vroeger te spelen. Hierbij was het belangrijk 
dat de locaties groen, veilig en afgesloten waren voor verkeer. 
De goede ondersteuning door de partners zorgde ook voor een 
vlot eerste contact met de kinderen van de buurt, vertellen de 
animatoren.

Op de helft van de locaties speelden gedurende de dag 11 tot 20 
kinderen mee, op een kwart van de bezochte locaties waren dat 
er 21 tot 30, en heel soms grotere groepen. Op bijna twee derde 
van de bezochte locaties speelden de kinderen langer dan een 
half uur actief mee, op iets minder dan een derde van de locaties 
een kwartier tot een half uur, en zeer uitzonderlijk speelden de 
kinderen minder lang mee.

8/10

Score:

‘Wij hebben met een stok op een cijfer gegooid en 
we mochten hinkelen, dat kende ik niet.’

Daan, 8 jaar
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Voor de helft van de bezochte locaties schatten de animatoren in 
dat de kinderen (zeer) veel nood hadden aan deze initiatie, dit had 
vooral te maken met het feit dat er in die buurten weinig andere 
activiteiten doorgingen. De nood was minder hoog op locaties 
waar er al (voldoende) andere animatie was, vaak ging het hier om 
(buurt)feesten met randanimatie – en dus minder het ‘vrije spel’ op 
een speelstraat, parkje of pleintje. 

Evaluatie door partners
De partners gaven aan dat dit project een succes was. 86% van 
de partners vonden het een meerwaarde voor hun organisatie. Ze 
vertelden dat het goed past binnen de speelstraten en al bestaand 
lokaal aanbod, het geeft een impuls voor kinderen om nieuwe 
spelletjes te leren, en komt tegemoet aan de nood aan gratis 
speelruimte en -aanbod. Het publiek kwam uit de buurt.

Alle partners vinden dat het project het publiek heeft aangezet tot 
ander gedrag. Vooral ‘een ander gebruik van ruimte’, ‘creatiever 
spelen’, ‘meer vrij spelen in de openbare ruimte’, ‘meer spelen of 
bewegen’ en ‘ontmoeting’ werden hierbij genoemd. Het bracht 
bewoners uit de wijk samen.

Nergens werden de spelletjes verder gespeeld na vertrek van de 
animatoren: ‘Om duurzaam nieuwe spelvormen te introduceren 
bieden we die beter herhaaldelijk aan. Eén spelinitiatie lijkt een 
fijne activiteit waar je aan kan ‘deelnemen’ maar volstaat niet om 
kinderen het spel in eigen handen te laten nemen.’ 

Het initiatief van de VGC-Sportdienst lijkt hier beloftevoller. De 
sportanimatoren in VGC-sportkampen kregen de spelfiches en 
uitleg mee in een initiatie. In alle VGC-sportkampen werd deze 
zomer elke dag een uur voorzien om de ‘Spelletjes van vroeger’ te 
spelen. 

Lessons learned
• Kleine interventies kunnen een grote meerwaarde hebben 

voor de lokale gemeenschappen (wijkcomités, speelstraten, 
lokale organisaties …).

• Alles staat of valt met de animatoren en de mate waarin zij 
kinderen aanspreken en op sleeptouw nemen.

• Om speelbagage volledig te integreren in het spelgedrag 
van kinderen moeten spelletjes verschillende keren worden 
herhaald. Een paar interventies volstaan niet.

‘Wij hebben met een stok op een cijfer gegooid en 
we mochten hinkelen, dat kende ik niet.’

Daan, 8 jaar
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COMMUNICATIE

Voor deze nuleditie van Playcation hebben we een merk ontwikkeld en uitgerold om naar volgende edities ook in te zetten: speels, modern 
en simpel, multi-inzetbaar. Het logo en de huisstijl werden in house ontwikkeld door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Buiten het logo zijn er ook enkele bijkomende steunelementen die toevoegen aan de speelsheid, zoals je kan zien in de fysieke dragers, 
zoals de poster en het postkaartje.

De Playcation Facebook haalde een magere 78 volgers, maar onze Facebook posts en stories kende een bereik van 1700 mensen. De 
Playcation Instagram kende meer populariteit met 286 volgers, maar een lager bereik met 716 mensen. In het vervolg kan er een bereik 
worden gehaald indien er ingezet wordt op Meta-advertenties specifiek gericht op ouders en hun kinderen in Brussel.

Op de website playcation.brussels konden geïnteresseerde spelers alle informatie voor de activiteiten en intiatieven verbonden aan 
Playcation vinden. Op de website konden geïnteresseerden snel activiteiten terugvinden om hun kinderen naartoe te sturen, alsook 
zomeractiviteiten terugvinden van partnerorganisaties en -instellingen in het Brusselse.

Playcation heeft zeker zich kenbaar gemaakt in het nieuws. Van regionaal tot nationaal nieuwskanalen, Nederlands-, Frans- en zelfs 
Engelstalige nieuwsmedia hebben een plaats gegeven aan de Playcation-experimenten. De experimenten in Koekelberg en Sint-Pieters-
Woluwe werden ook nog apart in het daglicht gezet door de verschillende nieuws-kanelen. De grote blikkenvanger was de gigantische 
Brusselse wafel op het sportveld van de Jacques Francksquare te Sint-Gilles. Deze werd zelfs opgepikt door de jongeren Instagram van VRT 
NWS, nws.nws.nws en behaalde net geen 26.000 likes.
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31Playcation 2022

‘We hebben geprobeerd om op een atypische manier na te denken 
over spel, enerzijds door radicaal in te zetten op het gegeven van de 

bouwspeelplaats: de kinderen vertrokken steeds van ruwe materialen. 
Als ze een bal wilden om mee te spelen, moesten ze een manier 

vinden om die zelf te maken. Anderzijds waakten we er ook over 
om geen toevlucht te nemen tot de typische ‘speelplaatsspellen’, die 
vaak competitief zijn, maar introduceerden we spelen die eerder op 

samenwerking gebaseerd zijn.’ 
Decoratelier
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WAT VONDEN ONZE PARTNERS VAN PLAYCATION

Playcation gebeurde in samenwerking met 14 organisaties. Aan het project ‘Spelletjes van vroeger’ namen nog eens 16 andere 
organisaties deel. Zij werden allemaal bevraagd over het resultaat. 52 personen vulden de bevraging in.

Het enthousiasme blijkt groot: 97% van de respondenten zou terug meewerken aan een Playcationproject. Een derde van de 
respondenten zag een nieuw publiek opdagen, een derde zag het publiek voor het Playcationproject terugkomen. Met deze projecten werd 
vooral een publiek uit de buurt, de eigen gemeente of de werking van de partner bereikt. Het percentage mensen dat speciaal afkwam uit 
het Gewest voor een Playcationproject was minimaal (2%). 

87% vond de locatie goed gekozen. Logisch, meestal hadden deze partners zelf de locatie voorgesteld. De goede locaties scoorden 
zeer hoog op vlak van verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor alle leeftijden en sociale controle. Omgekeerd geldt: de minder goede 
locaties scoorden slecht op bereikbaarheid en verblijfsmogelijkheden maar toch vooral op sociale controle. Slechts 16% vond dat het 
Playcationproject had bijgedragen aan meer sociale controle en meer verblijf. Een Playcationproject kan van een ongeschikte locatie op 
vlak van sociale controle geen geschikte locatie maken. 

De helft van de Playcationprojecten hebben aangezet tot een ander gebruik van de ruimte en tot meer vrij spelen in 
openbare ruimte. De ‘Spelletjes van vroeger’ wegen goed door in deze evaluatie. Hier werden begeleiders voor ingezet. Initiaties die 
werden georganiseerd zoals voor het skatepark of de beweegbanken scoorden over het algemeen goed tot zeer goed, maar het vrij sporten 
of spelen werd meestal niet verder gezet als de begeleider weg was.

Alle partners die tijdelijke installaties kregen, waren daarover tevreden. Zij willen die graag terug voor de deur in de zomer, of 
anders permanent.

De communicatie van elk project apart scoort minder goed. 24% vindt dat het project voldoende zichtbaar of bekend was. De 
timing was hier de grote boosdoener. De meeste partners geven aan dat ze zelf meer inspanningen hadden kunnen doen als de projecten 
eerder waren gestart.

SUCCESFACTOREN EN FAALFACTOREN VAN PROJECTEN

Eigenaarschap
Engagement gemeente

Verblijfsvoorzieningen: zitten, water, 
schaduw/beschutting, WC

Sociale controle
Tijdelijkheid

Expertise

Budget
Tijd

Kennis doelpubliek
Passageplek

Passageplek
Animatoren zonder expertise

Tijd voor toestemming en
 lokale communicatie

Andere luide animatie

Outreachend werken inbouwen
Verblijfsvoorzieningen

Expertise 
Herhaling – lang verblijf

Engagement gemeente of partners
Dichtbevolkte, bereikbare wijk

Vloerschilderingen: tijdelijkheid of verblijfsplek 

Omkadering en enthousiasme
Herhaling 

SPEELRUIMTE

SUCCESFACTOR FAALFACTOR

SPELPRIKKELS

SPEELBAGAGE
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Speelzone Dapperenstraat/Brontëplein €20.000

Grondelstraat Anderlecht €25.000

Building out loud €25.000

Bamboe-atelier €12.612

Beweegbanken €3.146

Klauterparcours €4.887

Brussel pop-up skatepark €12.000

Alice van Innis €8.330

Katrien Vanderlinden: Hypecourt Jacques Francksquare €16.120

The City is Our Playground: Less walls, more bridges €4.600

Spelletjes van vroeger €12.515

Communicatie €7.284

Catering €1.460

Participatie en evaluatie kinderen €666

TOTAAL €183.620

UITGAVEN

Uitgaven per project
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Foto’s: VGC, Kenzo Van Cotthem, Maryan Sayd, Katrien Vanderlinden, Nanouk Vets
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