
   bureau voor stadsactivatie



  

Placemaking in coronatijd
In tijden van corona epidemie en bijpassende maatregelen 
is de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Placemaking is 

een beproefde methode om lokaal te werken aan een 
leefbare stad.

Hoe kun je in deze tijd onderzoek doen en ontmoeting 
stimuleren, juist offline en op afstand? 

Lees onze tips voor veilige en creatieve 
placemaking met bewoners. 



● 5 manieren om op 1,5 meter afstand buurtonderzoek te doen 
en zo de ideeën en wensen van bewoners te horen. 

● Deze offline onderzoeksmethoden zijn binnen de corona 
maatregelen mogelijk (d.d. juni 2020).

● Check altijd de actuele maatregelen in jouw (deel)gemeente!  

5 x veldwerk



Onderzoeksstation
Maak je onderzoek zichtbaar en aanlokkelijk! 

Maak en plaats een bord waar passanten op 
eigen gelegenheid hun kennis, meningen en 
ideeën op kwijt kunnen. 

Eventueel kun je (op 1,5 meter afstand) bij 
het bord staan om uitleg te geven.  



Straatfotografie
Bekijk een gebied - letterlijk - door de 
ogen van bewoners. 

Verzamel de foto’s voor analyse en 
een (online) expositie. 

Geef de deelnemers hun mooiste 
foto als bedankje mee naar huis. 



Ansichtkaart
Gooi een kaartje door de bus als 
stembiljet of enquêteformulier.

Communiceer wanneer je de 
ansichtkaarten op komt halen, en 
wat je ermee gaat doen. 



Walk-along
Zoek bewoners op in hun dagelijkse 
route, ritme en activiteiten. 

Spreek iemand aan en vraag of je een 
aantal vragen kunt stellen terwijl je op 
1,5 meter een stukje meeloopt.

Respondenten wijzen aan wat hun 
(minder) favoriete plekken en ideeën 
voor verbetering zijn. 

..of: bike-along!

<<<< >>>>



Balkonstemming
Laat je inspireren door de mooie beelden 
van balkonsport, -spel en -communicatie. 

Verzamel de meningen van bewoners 
van een gebouw, rond een plein of 
hofje. 

Goed te combineren met bingo :-) 



Veel succes! Ook wij gaan in onze projecten met een 
aantal van deze methodes aan de slag. 

Wil je er meer over horen of heb je zelf ideeën?
We denken graag mee. Om zo samen, juist nu, en juist 

lokaal, een fijne stad te maken. Neem contact op:

Placemaking in coronatijd

info@placemakers.nl

www.placemakers.nl 
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● Placemaking gaat in de kern om het organiseren van 
ontmoeting. Helaas is dat op dit moment beperkt mogelijk. 
Hoe kun je toch fijne verblijfsplekken creëren in de stad?

● Hier een selectie van interventies in de openbare ruimte die 
binnen de corona maatregelen mogelijk zijn.

● Check altijd de actuele maatregelen en specifieke 
voorwaarden in jouw (deel)gemeente!   

5 x interventie



1,5 meter meubilair
Creëer een plek voor ontmoeting op veilige 
afstand. Denk aan meubilair als stoelen, 
bankjes, tafels, boomstammen, kleine 
glazen kassen en schommels. 

Doe eerst locatieonderzoek voor de meest 
geschikte plek(ken). Of plaats het op de 
stoep voor je huis!

Soms is hier een objectvergunning voor 
nodig, controleer dit bij je gemeente.



Vergroen de buurt
Een groene omgeving nodigt uit om naar 
buiten te gaan.

Maak van het vergroenen van de buurt 
een collectief project. Deel bijvoorbeeld 
zaadbommetjes uit, organiseer een 
wedstrijd voor de groenste straat of start 
een pluktuin voor de buurt. 

Denk aan beheer en onderhoud!



Sport en speelplekken
Stimuleer sport en spel met simpele ingrepen in 
de openbare ruimte.

Teken bijvoorbeeld een hardlooproute, twister of 
sportveld. Plaats goals of een volleybalnet, of 
leen materiaal als hoepels, ballen en frisbees uit.

Kies een passende plek, maak afspraken met 
omwonenden en denk aan veiligheid. 



Straatcinema 
Kijk samen met je buren vanaf 
je balkon of bankje voor de 
deur naar je favoriete film.

Je hebt alleen een muur en een 
projector nodig. Kijk op peerby 
of je er één kan huren.

Wacht tot de zon onder gaat… 
En vergeet de popcorn niet!



Kinderprogramma
Voor kinderen t/m 18 jaar zijn 
georganiseerde activiteiten in de 
buitenlucht toegestaan. In de 
zomervakantie is hier veel behoefte aan.

Denk aan theater, hutten bouwen, 
schatzoeken, schilderen, etc. 

Verken welke lokale organisaties of 
bewoners activiteiten willen uitvoeren. 
Benader je gemeente voor financiering.
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