
Placemaking 

Wat is placemaking? 

Placemaking is zowel een proces als een filosofie. Het draait om het observeren van -, luisteren naar 

- en het stellen van vragen aan de mensen die wonen, werken en spelen in een bepaald gebied. Om 

hun behoeften en ambities voor het gebied en voor hun gemeenschap als geheel te begrijpen.  

Daarmee gaat de transitie van een wijk verder dan alleen de energie-opgave. Met kennis over het 

gebruik en de gebruikers van een bepaald gebied kan een gezamenlijke visie voor een wijk worden 

gecreëerd. Zo’n visie kan snel evolueren naar een implementatiestrategie, waarbinnen gestart kan 

worden met kleinschalige interventies die onmiddellijke voordelen opleveren voor zowel de 

gebieden zelf als de mensen die ze gebruiken. 

Helaas zijn planningsprocessen vaak rigide, geïsoleerde en geïnstitutionaliseerd en krijgen 

belanghebbenden in een gebied zelden de kans om hun eigen ideeën en ambities over het gebied te 

uiten.  

Ontwikkelaars en planners besparen zichzelf veelvoorkomende problemen (bv. het telkens opnieuw 

openbreken van een straat of het te laat betrekken van bewoners) door het model van placemaking 

te omarmen en een gebied in zijn geheel te bekijken, in plaats van op losse componenten in te gaan. 

Daardoor kan naast een thema als energie ook worden gekeken naar veiligheid, duurzaamheid en 

groenvoorziening. 

Wat is het niet? 

Top-down, reactief, een algemene of snelle oplossing, statisch, wetmatig, gebaseerd op een kosten-

baten analyse. 

Hoe kan het mij helpen om bewoners te betrekken? 

Placemaking kan een springplank zijn voor de revitalisering van een gemeenschap. Een gedeelde 

visie omzetten in realiteit; in een écht geweldige plek om te wonen. Hierbij is het geduld nodig om 

kleine stappen te willen zetten, om echt te luisteren en te zien wat het beste werkt in een bepaalde 

context. 

De energietransitie wordt nog te vaak ingezet vanuit technologische standpunten,  financiële 

effecten en wetmatigheden. Te weinig wordt gekeken hoe de energietransitie aan kan sluiten bij 

andere processen die reeds lopen of nodig zijn in een wijk. De acceptatie van duurzame 

energieprojecten wordt vergroot door recht te doen aan het brede scala aan woon- en leefwensen 

van bewoners en deze gezamenlijk op te pakken. 

Community Mapping: samen de wijk in kaart brengen 

Een eerste stap die gezet kan worden, is door met actieve bewoners (de koplopers) gezamenlijk de 

wijk in kaart te brengen. Je zult al snel zien dat veel gedachtegoed binnen de projectgroep een 

aanname zal blijken te zijn. Zo kan de naam die de woonwijk draagt verschillen, of zullen bepaalde 

gebieden van een woonwijk gevoelsmatig geen onderdeel uitmaken terwijl dat technisch gezien wel 

zo is. Community Mapping 

(https://www.preston.gov.uk/GetAsset.aspx?id=fAAxADMAMQA2ADUAfAB8AFQAcgB1AGUAfAB8A

DAAfAA1), 

https://www.preston.gov.uk/GetAsset.aspx?id=fAAxADMAMQA2ADUAfAB8AFQAcgB1AGUAfAB8ADAAfAA1
https://www.preston.gov.uk/GetAsset.aspx?id=fAAxADMAMQA2ADUAfAB8AFQAcgB1AGUAfAB8ADAAfAA1


 soms ook wel ‘asset mapping’ genoemd, gaat over het betrekken van bewoners in het identificeren 

van de ‘bezittingen’ van een wijk. Gezamenlijk wordt gekeken naar de kansen. De projectgroep krijgt 

een gevoel van hoe het is om daar te wonen. De oefening is een waardevolle en effectieve methode 

voor het creëren van betrokkenheid van de gemeenschap, omdat kaarten visueel zijn en herkenbaar 

zijn: ze snijden dwars door eventuele communicatieproblemen heen. Gevoelens en ideeën worden 

onthuld die anders misschien moeilijk te uiten zijn en die zelfs tijdens losse interviews niet naar 

boven komen. 

Elke gemeenschap heeft bezittingen, zoals faciliteiten (bibliotheken, gemeenschapscentra, 

bedrijven), belangrijke routes of parken. Maar het belangrijkst zijn de mensen en hun capaciteiten: 

georganiseerde groepen of individuen met hun vaardigheden en talenten. Al deze bezittingen 

(assets) kunnen in kaart worden gebracht om een beeld van de gemeenschap te creëren dat de 

capaciteit en potentie laat zien. 

Community Mapping kan mensen aanmoedigen krachtige pleitbezorgers te worden voor de 

(energie)transitie van het gebied waarin ze leven, waardoor de processen niet alleen van bovenaf 

worden aangejaagd. Het geeft een gevoel van verantwoordelijkheid en bevordert het 

gemeenschapsgevoel van de bewoners. 

 

 


