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2. Abstract
De doelstelling van deze verkennende studie is om het ruimtegebruik en de ruimtebeleving van tieners (12 tot 15
jaar) in kaart te brengen. Omwille van het gebrek aan dergelijke studies, vormt dit onderzoek een verkennende
casestudy, waarvoor de stad Mechelen als case gekozen werd. Hiervoor werden in deze stad een 250-tal tieners
bevraagd in de periode 2007-2008 met betrekking tot hun ruimtelijke noden en hoe de publieke ruimte hier beter
kan op worden afgestemd.

3. Trefwoorden
Thema(’s)
Trefwoord(en)

Vrije tijd, wonen
Ruimtegebruik, vrienden, buurttevredenheid, stedelijkheid
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/
Wouter Vanderstede
Onderzoekscentrum Kind & Samenleving vzw
Nieuwelaan 63
1860 Meise

5. Onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag
Hypothesen

Wat zijn de ruimtelijke noden van tieners? Hoe kan publieke ruimte beter op hun ‘noden’
worden afgestemd?
/

6. Methode
Onderzoeksmethode

Onderzochte

Qua methodologie is er geopteerd voor open straatinterviews en observaties. Tieners werden
enerzijds op straat aangesproken met behulp van een aantal basisvragen, die aanleiding gaven
tot een open gesprek. Anders werden tieners in de publieke ruimte geobserveerd, zowel
geïnterviewde als niet-geïnterviewde tieners, als aanvullende informatiebron om patronen in
ruimtegebruik te onderzoeken
Er werden ruim 80 gesprekken gedaan met in totaal een 250-tal tieners. Per interview namen
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groep

Bereik

2-5 tieners deel; deze gesprekken duurden 3 tot 20 minuten. Ongeveer de helft van de
respondenten was van een andere etnische oorsprong en jongens waren licht in de
meerderheid.
Mechelen (en andere centrumsteden)

7. Resultaten
Activiteiten van
tieners in de
publieke ruimte

Analyse van het
tienerweefsel in
Mechelen

Chillen en rondhangen. Deze termen werden door veel tieners genoemd, maar blijken
vooral containerbegrippen te zijn waaronder heel wat soorten activiteiten kunnen vallen.
Vaak hebben ze een sterke sociale dimensie.
Bij bepaalde groepen staat het verblijven in de publieke ruimte volledig in het teken van
één activiteit, waarbij vooral ‘voetbal’ en ‘skate’ genoemd worden. Maar ook hier vinden
vaak verschillende types van activiteiten plaats
In de binnenstad wordt ‘shoppen’ heel vaak als belangrijke activiteit genoemd, en neemt
vaak de vorm van windowshoppen aan. Ook hier valt echter weer een brede waaier aan
activiteiten, waardoor het eigenlijk neerkomt op chillen in het winkelgebied. Voor
allochtone meisjes blijken deze term te hanteren.
Ook spelen wordt vaak in de mond genomen, waaronder vaak sportachtige activiteiten
vallen.
Zingen en dansen wordt tot slot vooral door allochtone meisjes vermeld
1.

over het centrum van Mechelen

de betekenis van de ruimte verschilt sterk tussen de tieners. Er kunnen dus verschillende
types van ruimtegebruik onderscheiden worden.
- gelegenheidsshoppers: vaak zijn dit kleinere groepjes van meisjes uit de omgeving
van Mechelen; hun kennis blijft beperkt tot het Mechelen-dat-bijna-elke-tienerkent.
- Schoolpendelaars: hier zijn er twee soorten verplaatsings- en verblijfspatronen met
enerzijds ‘stationneren’, met de bus- en treinstation als interscolaire
ontmoetingsplaats waar vrienden van andere scholen ontmoet kunnen worden en
anderzijds het ‘afspreken en napraten langs invalswegen en passageplekken’, voor
diegenen die met de fiets naar school komen. De mental map van deze tieners
bestaat dus uit het station en de kruispunten en bruggen langs invalswegen
- Regelmatige school(s)hoppers: de secundaire school is een belangrijke factor in het
gebruik van de publieke ruimte bij tieners, waarbij een groot aantal tieners na
schooltijd in het centrum blijven hangen. De mental map van deze groep is veel
complexer en uitgebreider
- De centrum habitués: dit zijn de tieners die ook in de weekends en in de
vakantieperiode herhaaldelijk in de binnenstad zijn. Hierbij kunnen verschillende
patronen onderscheiden worden: meisjes/jongens kijken in de binnenstad; met
groepjes rondzwerven in de binnenstad; met je lief in de binnenstad
2.

over groen- en recreatiegebieden

er zijn een aantal stadsrandparken die door de Mechelse tieners vaak vernoemd bleken te
worden
- de Botaniek: dit park werd door de tieners geassocieerd met drie types van
activiteiten, namelijk ‘rustig praten en chillen’, ‘typische centrum-habitués
activiteiten’ en ‘sportachtig spel’. Door de ligging dicht bij het stadscentrum zijn
hier ook tieners uit de bredere omgeving van Mechelen. Maar opvallend is wel dat
een aantal tieners uit de buitenwijken dit park vermijden omdat ze zich er niet
veilig voelen
- vrijbroekpark: wordt vooral door de tieners uit de aanliggende buurt gebruikt,
vooral als bedoeling om meisjes/jongens te bekijken, rond te zwerven en om met je
lief naartoe te komen
- tivolipark: dit park werd minder vaak genoemd
- papenhof: dit park werd vooral genoemd door allochtone jongens, als een plek
waar ze kunnen voetballen
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-

buitengebied: akkers, velden of bossen worden zeer weinig door de tieners
vermeld.

Andere bovenlokale sport- en recreatiedomeinen die vaak genoemd worden zijn De
Nekker en het Blosodomein in Hofstade waar ze kunnen zwemmen en gebruik maken van
de sportvelden
3.
-

-

-

over hun eigen wijk
tieners die wonen in het centrum: zij maken dankbaar gebruik van deze stedelijke
ruimtes, maar sommigen zoeken soms ook andere plekken op aan de rand van de
stad. Voor allochtone jongens zijn vooral sportveldjes van groot belang
tieners die wonen in de dichte wijken dichtbij het centrum: in de wijk Nekkerspoel
werd aangegeven dat de publieke ruimte eerder beperkt was, wat ook bleek uit de
observatie dat er slechts zeer weinig jongeren op straat waren. vooral voetbal bleek
heel belangrijk te zijn voor de (allochtone) jongens. Aan de Leuvensesteenweg is
ook weer voetbal zeer belangrijk; diegenen die niet voetballen gaan vooral naar het
centrum. Allochtone meisjes uit deze buurt blijven vooral thuis of gaan naar de
binnenstad. De Bethaniënpolder kent heel wat publieke ruimte en dit wordt ook de
tieners als een troef vermeld. Hier valt ook op dat de publieke ruimte niet geclaimd
lijkt te zjn door bepaalde groepen
tieners die wonen in meer afgelegen wijken. De Mahatma Ghandiwijk ligt iets
meer afgelegen en hier zijn weinig tieners die buiten de eigen wijk gaan. Ook hier
zijn vooral tieners te vinden die sterk met voetbal bezig zijn. Ook zijn er op
sommige plaatsen conflicten met omwonenden. Weinig meisjes konden
aangetroffen worden in de publieke ruimte.

8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek
/
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