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special: lokaal meer sociaal 

Buurtweb: warm samenleven  
in Leuvense buurten
Een warm en hecht buurtleven creëer je niet door van bovenuit verbindende projecten te organiseren, maar 
door informele contacten te stimuleren en initiatieven van onderuit te ondersteunen. Dat is de filosofie van 
het Leuvense Buurtweb, dat vorig jaar voor het eerst in de praktijk werd gebracht in de wijk Heuvelhof. Een 
belangrijke rol was weggelegd voor de buurt zelf en voor het lokaal dienstencentrum en zijn vrijwilligers.
tekst joke vandewalle en elke verlinden beeld annelies mertens

De wijkmanagers van de stad Leu-
ven stimuleren warm en hecht 
samenleven in Leuvense buurten. 

Dat gebeurt onder de noemer ‘Buurt-
web’. Huisbezoeken zijn een eerste stap 
om de behoeften van de bewoners op 
te sporen. Omdat senioren een grotere 
zorgvraag hebben en meer dan jongere 
inwoners risico op sociaal isolement lo-
pen, gaat Leuven met alle senioren van 
een geselecteerde buurt individueel pra-
ten. Vervolgens komen op buurtgerichte 
activiteiten ook de -65-jarigen aan bod. 
De resultaten van de bevraging bieden 
een houvast en een eerste indicatie voor 
mogelijke stappen om meer verbonden-
heid in de buurt te creëren. Ieder project 
wordt op maat van en vooral ook door 
de buurt zelf gemaakt. 

Op huisbezoek
Heuvelhof is opgebouwd rond de seni-
orenwijk van socialehuisvestingsmaat-
schappij Dijledal, die uit 77 seniorenwo-
ningen en 14 gezinswoningen bestaat. 
Net omwille van het hoge aantal 65-plus-
sers en vanwege de aanwezigheid van 

een lokaal dienstencentrum als sterke 
partner in de wijk, werd Heuvelhof als 
pilotproject gekozen. In eerste instan-
tie werden de voorzieningen en de be-
staande netwerken in de buurt in kaart 

gebracht. Al snel bleek vooral het lokaal 
dienstencentrum Ter Vlierbeke een niet 
te onderschatten sterk punt. Als lokale 
initiatiefnemer wil het niet alleen een ba-
ken van activiteiten en zorg voor de ei-
gen bewoners van het woonzorgcentrum 
en de serviceflats zijn, maar ook voor de 

buurtbewoners in de omliggende stra-
ten. Samen met zijn vrijwilligers ging het 
dienstencentrum mee aan de slag. 

Hoe goed kent u uw buren? Met die 
vraag trokken vrijwilligers van Ter 

De koffiekar stimuleerde de sociale contacten 
in de wijk: bewoners kwamen naar buiten, 
sloegen een praatje, leerden elkaar kennen.
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Vlierbeke en de wijkmanagers van de 
stad Leuven naar de wijk Heuvelhof. Ze 
gingen bij zeventig bewoners van Heu-
velhof, de Kortrijksestraat en de Bor-
stelsstraat langs om te weten te komen 
hoe de 65-plussers hun buurt ervaren. 
Uit de huisbezoeken bleek dat het me-
rendeel van de bewoners wel contact 
heeft met zijn rechtstreekse buren, maar 
dat de sociale samenhang in de wijk niet 
erg groot is. Door de hoge leeftijd van 
de bewoners was ook mobiliteit een hei-
kel punt. Hoewel de straten van Heuvel-
hof als woonerf zijn ingericht en dus de 
nodige infrastructuur voor ontmoeting 
bieden, maken slechts weinig bevraag-
den daar gebruik van. 

Informele contacten aan de koffiekar
Op basis van de resultaten beslisten het 
lokaal dienstencentrum en de wijkma-
nagers tijdens de zomer van 2015 met 
een mobiele koffiekar de straten in te 
trekken (zie inzet). Doordat ze mensen 
op een laagdrempelige manier bij elkaar 
brengt, komt de koffiekar tegemoet aan 
het mobiliteitsprobleem en aan het be-
perkte gebruik van de openbare ruim-
te. De informele verbanden die zo ont-
staan, dragen op hun beurt bij aan de 
versterking van de sociale samenhang 
in de buurt. De koffiekar stimuleerde de 
sociale contacten in de wijk: bewoners 
kwamen naar buiten, sloegen een praat-
je, leerden elkaar kennen. Dat mondde 
later, in het najaar, uit in andere activi-
teiten zoals een Halloweenborrel en een 
nieuwjaarsreceptie, waar nieuwe kie-
men werden gelegd voor verder contact 
en verbinding. Het project bleek ook de 
drempel naar het lokaal dienstencen-
trum te verlagen, een mooie bijkomen-
de troef.

Elke wijk is anders
Het idee achter ‘Buurtweb’ is niet van 
bovenuit verbindende projecten op te 
zetten, maar initiatieven te ondersteu-
nen en ze uit informele contacten in de 
buurt te laten ontspruiten. Na Heuvelhof 
komen andere Leuvense wijken aan bod. 
Momenteel gaan vrijwilligers op huis-
bezoek in de wijk Terbank. Terwijl de 

senioren in Heuvelhof veeleer gecentra-
liseerd wonen, vlak bij het lokaal dien-
stencentrum, wonen in Terbank senio-
ren en jonge gezinnen in verschillende 
straten door elkaar. Het lokaal diensten-
centrum Ruelenspark dat hier meewerkt, 
ligt verder van de wijk af dan in Heuvel-
hof. Op basis van de eigenheid van de 
buurt en de resultaten van de enquête zal 

hier in ieder geval een andere, maatge-
richte aanpak uit voortvloeien.   
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De koffiekar: een kast op wielen met een dakje

Een houten kastje op wielen, met een dakje erboven en gemakkelijk verplaatsbaar: 
zo simpel moest het zijn. De Leuvense vzw Wonen en Werken, die onder meer werkt 
aan sociale tewerkstelling, maakte in de zomer van 2014 een mobiele koffiekar ter 
gelegenheid van Leuven in Scène. De kar bleek ideaal om een zomer later in te zetten 
in de straten van Heuvelhof. Het kastje was de perfecte bergruimte voor twee ther‑
moskannen met koffie, de lades werden gevuld met cake, speculaas en servetten. 
Voor het jonge volkje was er water en fruitsap. We namen ook vouwstoelen mee, zodat 
iedereen kon zitten. Het dak van de kar werd versierd met grote mokken, pollepels en 
blikken kommen, zodat de buren de kar van ver hoorden aankomen. 
Omdat mobiliteit voor veel oudere bewoners een struikelblok was, bakenden we vier 
centrale plaatsen af in de wijk. Op die manier moesten bewoners maar gewoon hun 
voordeur uit komen om deel te nemen. Ze brachten zelf hun kopje mee, dat gevuld 
werd aan de kar. Na verloop van tijd brachten sommigen ook wat lekkers mee, wat 
steeds op veel enthousiasme werd onthaald. 
Op elke locatie bleven we een uurtje staan. Sommige bewoners kwamen even langs, 
anderen bleven hangen, nog anderen verhuisden mee naar de volgende locatie. De 
meeste deelnemers kenden elkaar alleen van zien, een minderheid had onderling al 
contact, een enkeling kende niemand. 
In juni 2015 trokken we elke donderdag de straten in. Na verloop van tijd zaten de 
bewoners al op de kar te wachten. Een viertal vrijwilligers van het lokaal diensten‑
centrum bemande de kar. Enkelen waren mee op huisbezoek gegaan en waren dus 
al een bekend gezicht voor de bewoners. De laatste donderdag van juli, augustus en 
september herhaalden we het parcours. Voor de zomer van 2016 laat lokaal diensten‑
centrum Ter Vlierbeke momenteel zijn eigen koffiekar ontwerpen. Ook buurtcomités 
uit de omliggende straten zullen deze kunnen lenen. 


