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1. Inleiding  

 

Gent is een bruisende stad die befaamd is om haar feesten, festivals en culturele leven. Toch 

zijn er in de stad ook luwteplekken: rustige plekken die toelaten om even uit de dagelijkse 

drukte te stappen. De komende jaren wil de Stad Gent er werk van maken om die luwteplekken 

te beschermen én te versterken(1).  

Wat zijn luwteplekken? 

Onder luwteplekken verstaan we rustige, openbare plaatsen waar u afstand kunt nemen van 

het ritme van de stad. Een plek die u tot rust brengt of waar u uw gedachten de vrije loop kunt 

laten. Luwteplekken zijn vaak stiller dan de omgeving. Voorbeelden van luwteplekken zijn 

binnentuinen, pleinen en parken. Ook een plekje langs de waterkant of een begraafplaats kan 

een luwteplek zijn. Soms zijn die plekjes verborgen, soms ook niet. 

Waarom dit onderzoek?   

De Stad Gent wil de komende jaren alles in het werk stellen om de luwteplekken zoveel mogelijk 

te behouden en te versterken. Vooraleer we daarvoor de langetermijnstrategie kunnen 

uitwerken en concrete projecten kunnen opstarten peilden we als eerste stap naar de mening 

van de Gentenaars. Dit deden we door middel van een bevraging. Doel van de bevraging was: 

- zicht krijgen op de ligging en de beleving van de favoriete luwteplekken van de 

Gentenaars en Gentbezoekers 

- het opmaken van een inventaris van de luwteplekken voor stadsintern gebruik 

- een eerste idee krijgen van de algemene rustbeleving in Gent 

Dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer. Het gaat vooral om waardevolle 

informatie over de locatie en de kenmerken van de Gentse luwteplekken. Het is niet de 

bedoeling om alle bestaande luwteplekken zomaar te publiceren. Luwteplekken moeten immers 

luw blijven.  

Nauwe samenwerking met de grondleggers 

Het architectenduo Peymen-Jellema deed onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad, 

met Gent als studiegebied. Ze bedachten de term luwteplek en identificeerden een aantal 

ruimtelijke kwaliteiten die de beleving van een luwteplek bepalen. De studie van Peymen-

Jellema vormt de basis voor het onderzoek van Stad Gent naar de Gentse luwteplekken(2). 

                                                           
1
 Actie 19 uit het Stedelijk Actieplan Geluid (2014-2019) is daarom “Inzetten op het behoud en het versterken 

van luwteplekken in de stad”. 
2
 Peymen G. & Jellema P. (2017). De luwteplek: een ruimtelijk onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de 

stad. Uitgegeven door peymenjellema. 

 

http://www.peymenjellema.be/?p=734
http://www.peymenjellema.be/?p=734
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Het onderzoek is geïnspireerd door de sociaal-culturele beweging Waerbeke die al jaren het 

thema stilte, rust en ruimte in Vlaanderen maatschappelijk aan de orde stelt. Onder andere met 

de 'Dag van de stilte'. 

 

 

  

http://www.waerbeke.be/
http://www.dagvandestilte.be/
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2. Beschrijving van het onderzoek 

 

Het onderzoek bestond uit drie delen: (1) online bevraging luwteplekken, (2) terreinbevraging 

luwteplekken en (3) bevraging algemene rustbeleving. 

 

2.1. Online bevraging luwteplekken 

 

Van 21 juni 2017 tot 29 oktober 2017 konden Gentenaars en Gentbezoekers deelnemen aan een 

online bevraging. Tijdens deze periode gaven 295 mensen via een online kaart hun favoriete 

luwteplek op en vulden de vragenlijst in die peilde naar de beleving ervan.  

 

Wat maakt een plek tot een ‘luwteplek’?  

Er worden diverse begrippen gehanteerd om rustige plekken in een stad te benoemen. Zo spreekt 

men in Amsterdam over ‘stille gebieden’, in Utrecht over ‘stille plekken’, in Antwerpen over ‘stille 

stukjes stad’ en in het Engels spreekt men vaak over ‘quiet zones’ of ‘quiet areas’. Een stedelijke plek 

om tot rust te komen wordt echter niet louter gekenmerkt door haar ‘akoestische’ kwaliteit of 

meetbare stilte. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat het gemiddelde geluidsniveau alleen geen 

criterium is voor het definiëren van stille of rustige gebieden.  

Dat bleek ook uit het onderzoek van het architectenduo Peymen-Jellema. De voorbije twee jaar 

deden zij onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad met Gent als casestudie. Op basis van 

ervaringswandelingen langs stille plekken in Gent voerden ze een belevingsonderzoek uit bij de 

deelnemers. Uit al deze informatie distilleerden ze de belangrijkste (subjectieve) parameters die 

ervoor zorgen dat mensen een bepaalde plaats als ‘luwteplek’ ervaren.  

 

Parameters ter beoordeling van een luwteplek 

Deze zes parameters zijn: 

1) Omsloten 

De afbakening of omslotenheid van een luwteplek zorgt ervoor dat men even afstand kan 

nemen van het dagelijks ritme. De afbakening kan gebeuren door muren, hagen, bomenrijen, 

etc. 

2) Poreus 

Daar waar het omsloten zijn het mogelijk maakt om je even uit het dagelijkse ritme terug te 

trekken, is de poreusheid van een plek essentieel om een relatie met die realiteit te 

behouden. Ze maakt dat de afzondering niet los komt te staan van die dagelijkse realiteit. 

Poreusheid heeft in eerste te maken met fysieke openheid en de aanwezigheid van een 

drempel- of toegangszone. 

3) Betekenisvol 
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Elementen die een bepaalde betekenis hebben, kunnen mensen even stil doen staan als ze 

een bepaalde betekenis hebben voor hen. Het kan bijvoorbeeld gaan om symbolen 

(kerktoren, Mariabeeld,…), objecten (brug, graffiti,…), natuurlijke elementen (water, 

bomen,…) of erfgoed (monument, industrieel erfgoed,…). 

4) Contrastrijk 

Een contrast bestaat altijd uit minimaal twee afzonderlijk herkenbare elementen die met 

elkaar communiceren. Deze zintuiglijke ervaring kan zowel akoestisch, tastbaar of een 

combinatie van beide zijn. 

5) Relationeel 

De ruimtelijke inrichting van een plek speelt een belangrijke rol in de manier waarop de 

luwtezoeker zich kan positioneren ten opzichte van de ruimte, zichzelf en de andere 

bezoekers en beïnvloedt zo de individuele en collectieve ruimtebeleving 

 Individuele ruimtebeleving:  

De ruimtelijke inrichting van een luwteplek bepaalt of de bezoeker een plek kan 

innemen die zorgt voor een grote mate van rustbeleving. 

 Collectieve ruimtebeleving:  

De ruimtelijke inrichting van een luwteplek bepaalt eveneens of de bezoeker de 

aanwezigheid van andere bezoekers op de plek als storend zal ervaren voor de 

rustbeleving. 

6) Niet toegeëigend 

De niet toe-eigening is zo goed als onbestaand in de stedelijke context, waar in principe elke 

vierkante meter telt. Niettegenstaande het publieke karakter van de luwteplek kunnen er 

elementen aanwezig zijn die als storend ervaren worden voor de rustbeleving, bijvoorbeeld 

inkijk vanuit omliggende woningen, gebruik van de plek als doorgangsroute, de aanwezigheid 

van volkstuintjes, sportinfrastructuur, etc. 

Daarnaast werd ook gepeild naar vier meer praktische aspecten van de luwteplekken die direct 

toepasbaar zijn voor het beleid, namelijk: 

 Veiligheid 

 Onderhoud 

 Toegankelijkheid 

 Inrichting  

 

Vertaling naar laagdrempelige vragenlijst 

In samenwerking met Peymen en Jellema werd een laagdrempelige vragenlijst opgemaakt. Door 

middel van een aantal stellingen zoals “Deze plek is goed omsloten/afgebakend”, “De stad is nog 

aanwezig (voelbaar, zichtbaar, hoorbaar) op deze plek”, “De aanwezigheid van andere mensen op 

deze plek zou mijn rust verstoren”,… konden de deelnemers van de online en terrreinbevraging hun 

luwteplek beoordelen voor de verschillende (sub)parameters. Er werd ook steeds gevraagd om aan 

te geven hoeveel innerlijke rust de plek de deelnemer geeft op een schaal van 1 tot 10.  
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De luwteplektool  

Peymen en Jellema ontwikkelden tevens de luwteplektool. Daarbij wordt de score voor elke 

parameter gevisualiseerd in een cirkelvormig diagram, waarbij de luwteplek in zijn kwaliteiten en 

tekortkomingen zichtbaar wordt (zie Figuur 1 en bijlage 3). Zo wordt het ook mogelijk om 

verschillende plekken met elkaar vanuit een gelijkvormige interpretatie te vergelijken.  

In dit rapport wordt een vereenvoudigde versie gebruikt van de luwteplektool. Figuur 1 toont het 

diagram voor het Groot Begijnhof. Op elke as van het diagram wordt de score voor de betreffende 

(sub)parameter uitgezet. Het Groot Begijnhof scoort bijvoorbeeld zeer sterk voor de (sub)parameters 

betekenisvol, omsloten, individuele ruimtebeleving en akoestisch contrast. Minder goed scoren de 

(sub)parameters collectieve ruimtebeleving, openheid, drempelzone en niet-toegeëigend. Ook wordt 

telkens de score voor de mate van rustbeleving meegegeven, in dit geval 8/10. Voor een verdere 

bespreking van de resultaten, zie hoofdstuk 3.3.3.  

 

Figuur 1: de luwteplektool, een manier om een luwteplek in zijn kwaliteiten en tekortkomingen te visualiseren. 

 

2.2. Terreinbevraging luwteplekken 

 

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een terreinbevraging die plaats vond in het najaar 

(september-oktober) van 2017. Stad Gent selecteerde daarvoor 25 luwteplekken op basis van type, 

locatie, beschikbaarheid van geluidsmetingen en planning van heraanleg. Enquêteurs namen in deze 

luwteplekken in totaal nog eens bij 385 bezoekers de bevraging af. Daarbij kregen de respondenten 

dezelfde vragenlijst voorgeschoteld als bij de online bevraging.  

2.3. Bevraging algemene rustbeleving 

 

De bevraging over de luwteplekken (zowel online als op het terrein) vormde de hoofdbrok van het 

onderzoek. We peilden echter (enkel online) ook nog naar de algemene rustbeleving in Gent. 260 

mensen namen hieraan deel in de periode juni - oktober 2017. We geven de resultaten van dit 

1
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onderzoek mee in hoofdstuk 3.4, met de kanttekening dat dit geen representatief beeld geeft van de 

mening van de Gentenaar. Daarvoor is het aantal deelnemers te klein.  

 

2.4. Profiel van de respondenten 

Hieronder wordt het profiel van de respondenten meegegeven die deelnamen aan de drie 

verschillende onderzoeksdelen. 

 

Online luwteplekkenbevraging  

Figuur 2 toont het profiel van de 285 deelnemers die de online vragenlijst over de luwteplekken 

hebben ingevuld. 

  

  

Figuur 2: Profiel van de respondenten van de online vragenlijst luwteplekken 
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Terreinbevraging 

Figuur 3 toont het profiel van de 385 bezoekers die bevraagd werden tijdens hun bezoek aan één van 

de 25 door Stad Gent geselecteerde luwteplekken. 

 

Figuur 3: Profiel van de bevraagde bezoekers op het terrein 
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Online bevraging algemene rustbeleving 

Figuur 4 toont het profiel van de 260 respondenten van de online vragenlijst over de algemene 

rustbeleving in Gent. 

 

Figuur 4: Profiel van de deelnemers aan de online vragenlijst over de algemene rustbeleving in Gent. 
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3. Resultaten van het onderzoek 

 

Het doel van het onderzoek was drieledig: 

1) een zicht krijgen op de ligging en de beleving van de favoriete luwteplekken van de 

Gentenaars en Gentbezoekers 

2) het opmaken van een inventaris van de luwteplekken voor stadsintern gebruik 

3) een eerste idee krijgen van de algemene rustbeleving in Gent 

De belangrijkste onderzoeksresultaten worden in dit hoofdstuk meegegeven. 

 

3.1. Locatie en type van de luwteplekken 

 

3.1.1. Methodologie 

Er werd gepeild naar de locatie van de luwteplekken door middel van de online 

luwteplekkenbevraging. Alle Gentenaars en Gentbezoekers konden hun favoriete luwteplek 

aanduiden via een online kaart. Elke deelnemer vulde daarna ook de online vragenlijst in die 

peilde naar de beleving van de opgegeven luwteplek. Daarnaast selecteerde Stad Gent zelf 25 

luwteplekken waar nog eens 385 bezoekers de vragenlijst voorgeschoteld kregen over de 

luwteplek in kwestie. Voor meer informatie over de methodologie, zie ook hoofdstuk 2. 

 

3.1.2. Aantal online opgegeven luwteplekken 

In totaal werd 295 keer een luwteplek opgegeven via de online kaart. Het betrof 107 

verschillende plekken. Eén plek is buiten Gent gelegen en wordt niet meegenomen in de 

analyse. Van de 106 in Gent gelegen plekken werden 46 plekken door meerdere mensen 

opgegeven. Dit zijn vooral bekendere plekken zoals onder andere: 

- Natuurgebied: Bourgoyen, Gentbrugse Meersen 

- Park: Citadelpark, Baudelopark, Muinkpark 

- Begraafplaats: Campo Santo, Westerbegraafplaats 

- Binnentuin: Hotel d'Hane Steenhuyse, Sint-Pietersabdij 

- Plek aan de waterkant: Lievekaai, DOK 

Daarnaast werden 60 van de 107 plekken slechts door één respondent opgegeven. Hier gaat het 

vaker om verrassende, minder voor de hand liggende of gekende luwteplekken. Om deze 
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luwteplekjes ook luw te houden, wordt de exacte locatie ervan niet meegegeven. Het gaat om 

diverse types luwteplekken waaronder plekjes aan de waterkant, kerken, fietswegels, pleintjes, 

rustige straten, publieke moestuinen, etc.  

 

3.1.3. Ligging van de online opgegeven luwteplekken 

Tabel 1 geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van de opgegeven luwteplekken. Van de 

106 luwteplekken bevindt 75% zich in Gent centrum. Dit stemt overeen met de verdeling van de 

woonplaats van de respondenten en wordt verklaard door het belang van de nabijheid van de 

luwteplek (zie hoofdstuk 3.2). Ook in alle andere deelgemeenten werd minstens 1 luwteplek 

opgegeven.  

 

Tabel 1: aantal en spreiding van de online opgegeven luwteplekken 

Deelgemeente 
Aantal opgegeven 

luwteplekken 

Oostakker 1 

Sint-Amandsberg 8 

Gentbrugge 3 

Ledeberg 1 

Zwijnaarde 2 

Afsnee 2 

Sint-Denijs-Westrem 3 

Gent centrum 79 

Drongen 4 

Wondelgem 2 

Mariakerke 1 

Totaal 106 
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3.1.4. Types online opgegeven luwteplekken 

De deelnemers gaven voornamelijk parken (46% van de deelnemers), plekjes aan de waterkant 

(15%) en natuurgebieden (12%) op als plaats waar ze rust opzoeken in Gent. Maar ook 

begraafplaatsen, pleinen, binnentuinen, publieke moestuinen, straten, kerken,… werden 

opgegeven als luwteplek (zie Tabel 2). 

 

Tabel 2: Types online opgegeven luwteplekken 

 

(*) Onder ‘overig oppervlaktegroen’ worden stukjes groen verstaan die door Stad Gent onderhouden worden, maar geen 

park zijn. De categorie ‘overig openbaar domein’ bevat plekken die op openbaar domein gelegen zijn maar niet in een 

andere categorie ondergebracht kunnen worden. 
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3.1.5. Types door Stad Gent geselecteerde luwteplekken 

 

De Stad Gent selecteerde 25 luwteplekken op basis van type, locatie, beschikbaarheid van 

geluidsmetingen en planning van heraanleg. Tabel 3 toont het type en aantal bevraagde 

respondenten (minstens 15) op elke plek.  

 
Tabel 3: De 25 door Stad Gent geselecteerde luwteplekken  

 

 

3.2. Kenmerken van een luwteplekbezoek  

 

Wat betreft de kenmerken van een luwteplekbezoek werden de antwoorden van alle respondenten 

(online en terreinbevraging) samen geanalyseerd. Voor deze aspecten is het immers minder van 

belang of de luwteplek online opgegeven werd of de bezoeker op het terrein werd bevraagd. Dit 

hoofdstuk geeft dus de antwoorden weer van de in totaal 680 bevraagde respondenten. 

 

Luwteplek Type Aantal respondenten

Azaleapark (Sint-Amandsberg) Park 15

Bourgoyen-Ossenmeersen Natuurgebied 15

Campo Santo Begraafplaats 15

Citadelpark Park 15

Emile Braunplein Plein 15

Gentbrugse Meersen (Zuidelijk deel) Natuurgebied 15

Grand Noble (Parkbos) Park 15

Groenevalleipark Park 15

Groot begijnhof Park 15

Koning Albertpark Park 15

Lievekaai Plekje aan de waterkant 15

Lindeleiparkje Park 15

Meierij Park 15

Nieuw Gent Park 16

Rabotpark Park 15

Sint Antoniushof Park 15

Sint Laurentius (Oostakker) Park 16

Sint-Jacobskerk Kerk 15

Ter Durmenpark Park 16

Tuin Hotel d'Hane Steenhuyse Binnentuin 15

Tuin Sint-Pietersabdij Binnentuin 15

Veermanplein Plein 15

Voornstalledries (Wondelgem) Park 15

Westerbegraafplaats Begraafplaats 15

Wolterslaan-Denderlaan Park 18
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Frequentie van bezoek 

De meeste respondenten (22%) brengen dagelijks een bezoek aan hun favoriete luwteplek, gevolgd 

door meerdere keren per week (20%) en wekelijks (17%). 

 

Figuur 5: Frequentie van bezoek aan de luwteplek (online bevraging) 

 

Tijdstip van bezoek 

De namiddag is het populairste tijdstip voor een bezoekje aan de luwteplek (37%), gevolgd door de 

middag (20%) en vooravond (16%). 

 

Figuur 6: Tijdstip van bezoek aan de luwteplek 
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Reden van bezoek 

De helft van de bezoekers (51%) komt naar de luwteplek om ontspanning en rust te vinden.  

 

Figuur 7: Belangrijkste reden van bezoek aan de luwteplek 

 

Vervoer naar de luwteplek 

De meeste respondenten (60%) bereiken al wandelend hun luwteplek. Op de tweede plaats komt de 

fiets (26%), gevolgd door de auto (9%). 

 

Figuur 8: Vervoer naar de luwteplek 
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Afgelegde afstand tot de luwteplek 

De meeste bezoekers (84%) leggen minder dan 3 kilometer af tot de luwteplek. De overige 16% 

overbrugt meer dan 3 kilometer om de luwteplek te bereiken. 

 

Figuur 9: Afgelegde afstand tot de luwteplek 

 

Uit het feit dat luwteplekken heel frequent bezocht worden, mensen er vaak al wandelend heen 

gaan en ze meestal op minder dan 3 kilometer afstand liggen, kunnen we concluderen dat de 

deelnemers vooral luwte zoeken in hun eigen (woon)omgeving. De nabijheid en bijgevolg een goede 

spreiding van de luwteplekken speelt dus een belangrijke rol. 

 

3.3. Beleving van de luwteplekken 

 

3.3.1. Methodologie 

 

Niet alleen de ligging van de favoriete Gentse luwteplekken is van belang voor de Stad Gent, maar 

ook de beleving van deze luwteplekken. Om de beleving in kaart te brengen kreeg elke deelnemer 

van de online bevraging en de terreinbevraging een vragenlijst voorgeschoteld die peilde naar de 

beleving van de luwteplek in kwestie.  

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 werd deze vragenlijst opgemaakt in samenwerking met het 

architectenduo Peymen en Jellema. Hun onderzoek van de voorbije jaren bracht namelijk zes 

belangrijke parameters aan het licht die bepalen of mensen een bepaalde plaats als ‘luwteplek’ 

ervaren. Deze parameters werden beschreven in hoofdstuk 2.1. 
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Aangezien we de exacte locatie van de online opgegeven luwteplekken niet vrij geven, worden de 

resultaten van de bevraging geaggregeerd per type plek (hoofdstuk 3.3.2). Voor de 25 door Stad Gent 

geselecteerde luwteplekken worden de resultaten wel op niveau van de individuele luwteplek 

gegeven (hoofdstuk 3.3.3).  

Het uiteindelijk doel van dit onderzoeksdeel was om voor elke online opgegeven luwteplek en elke 

door de Stad Gent geselecteerde luwteplek een diagram samen te stellen dat een beeld geeft van de 

beleving en de beoordeling van de plek door de bezoekers (zie ook hoofdstuk 2.1). Deze diagrammen 

geven inzicht in de sterke en minder sterke punten van elke luwteplek. De diagrammen van de 25 

door Stad Gent geselecteerde luwteplekken zijn opgenomen in bijlage 3. De diagrammen van de 106 

online opgegeven luwteplekken zijn enkel bedoeld voor stadsintern gebruik en worden daarom ook 

niet opgenomen in dit rapport. Ze worden verder stadsintern gebruikt om op termijn de kwaliteit van 

de luwteplekken verder te versterken waar mogelijk. 

 

3.3.2. Beleving van de online opgegeven luwteplekken 

 

Figuur 20 geeft voor elk type luwteplek (van de online opgegeven luwteplekken) de gemiddelde 

beoordeling weer per parameter.   

 

Rustbeleving in de luwteplekken 

De deelnemers werden gevraagd om door middel van een cijfer van 1 tot 10 een antwoord te geven 

op de vraag “In hoeverre laat deze plek je toe om tot rust te komen, even uit de dagelijkse drukte te 

stappen en afstand te nemen van het ritme van de stad?”. 

Hieruit blijkt dat de deelnemers over het algemeen goed tot rust komen in hun zelf opgegeven 

luwteplek met scores tussen 7 en 10. Men komt het makkelijkst tot rust in de stiltekamer, kerken en 

natuurgebieden, het moeilijkst in de bibliotheek en het museum. 

 

Beoordeling van de luwteplekken per type plek 

Door middel van een aantal stellingen zoals “Deze plek is goed omsloten/afgebakend”, “De stad is 

nog aanwezig (voelbaar, zichtbaar, hoorbaar) op deze plek”, “De aanwezigheid van andere mensen 

op deze plek zou mijn rust verstoren”,… gaven de deelnemers hun luwteplek een score voor elke 

(sub)parameter die beschreven werd in hoofdstuk 2.1. 

Per type luwteplek werd de gemiddelde score berekend over alle parameters heen. De tijdelijke 

stiltekamer in de oude bibliotheek, publieke moestuinen en kerken kregen de hoogste gemiddelde 

score. Ze scoren met een gemiddelde score van resp. 4,7, 4,0 en 3,9 op 5 dus het hoogst op de 

verschillende onderzochte parameters.  
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De plekken van het type ‘andere plekken op openbaar domein, ‘plekje aan de waterkant’ en ‘privé-

eigendom toegankelijk voor publiek’ krijgen de laagste gemiddelde beoordeling. Deze plekken scoren 

met een gemiddelde score van resp. 3,1, 3,4 en 3,4 op 5 dus het laagst op de verschillende 

onderzochte parameters. Hoewel plekken aan de waterkant dus niet de hoogste score behalen, 

hebben ze wel een grote aantrekkingskracht. Ongeveer 1 op 6 deelnemers gaf immers een plek aan 

de waterkant op als favoriete luwteplek. 

 

Beoordeling van de luwteplekken per onderzochte parameter 

Over alle luwteplekken heen kregen de (sub)parameters ‘individuele ruimtebeleving’, ‘betekenisvol’, 

‘akoestisch contrast’ en ‘veiligheid’ gemiddeld gezien de hoogste score. 

 Individuele ruimtebeleving: 4,3/5 

De ruimtelijke inrichting van de luwteplekken laat de bezoeker meestal toe om een plek in te 

nemen die zorgt voor een grote mate van rustbeleving.  

 Betekenisvol: 4,2/5 

In de meeste luwteplekken zijn elementen aanwezig die een bepaalde betekenis hebben 

voor de bezoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om symbolen (kerktoren, Mariabeeld,…), of 

natuurlijke elementen (water, bomen,…). 

 Akoestisch contrast: 4,2/5 

De luwteplekken worden vaak als een stuk stiller ervaren dan de omgeving. 

 Veiligheid: 4,2/5 

De bezoekers voelen zich meestal zeer veilig tijdens een bezoek aan de luwteplek. 

 

De (sub)parameters ‘collectieve ruimtebeleving’ en ‘niet-toegeëigend’ kregen over alle plekken heen 

de laagste gemiddelde score: 

 Collectieve ruimtebeleving: 2,4/5 

Deze parameter geeft aan dat de respondenten de aanwezigheid van andere mensen in de 

luwteplek vaak storend vinden voor hun rustbeleving. De ruimtelijke inrichting van de plek 

laat in dat geval niet toe om de ruimte met meerdere bezoekers tegelijk te gebruiken zonder 

dat dit als storend ervaren wordt voor de rustbeleving. 

 Niet toegeëigend: 2,2/5 

De lagere tevredenheid m.b.t. de toe-eigening van de plek geeft aan dat er regelmatig 

elementen aanwezig zijn die als storend ervaren worden voor de rustbeleving, zoals het 

gebruik van de plek als doorgangsroute, hondenpoep, de aanwezigheid van 

sportinfrastructuur, etc. 
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Bepalende parameters voor de rustbeleving 

Op basis van de correlatie tussen de mate van rustbeleving en de beoordeling van de individuele 

(sub)parameters blijkt dat ‘individuele ruimtebeleving’ het meest bepalend is voor de mate van 

rustbeleving. Hieronder verstaan we het feit of de ruimtelijke inrichting van de luwteplek, de 

individuele bezoeker toelaat om een plek in te nemen die zorgt voor een grote mate van 

rustbeleving.  

Daarna volgen de aspecten ‘veiligheid’, ‘onderhoud’, ‘inrichting’, ‘toe-eigening, ‘akoestisch contrast’ 

en ‘betekenisvol’ (voor een verklaring van de termen, zie hoofdstuk 2.1). 

 

Akoestische kwaliteit 

De akoestische kwaliteit van een bepaalde plek bepaalt deels mee hoe de plek ervaren wordt door 

de bezoekers. Om het gemiddelde geluidsniveau van de opgegeven luwteplekken te bepalen werd 

gebruik gemaakt van de geluidsbelastingskaarten voor de agglomeratie Gent (referentiejaar 2016). 

Deze kaarten worden om de 5 jaar opgemaakt in het kader van de Europese richtlijn 

Omgevingslawaai. Voor de opmaak van deze kaarten wordt de geluidsbelasting van de industrie, 

spoorwegen, gewestwegen en vliegverkeer berekend door middel van geluidsmodellering(3).  

Figuur 10 toont dat het berekende gemiddelde geluidsniveau(4) in bijna de helft (46%) van de online 

opgegeven luwteplekken lager ligt  dan 55 decibel. Maar ook plekken met een geluidsniveau van 55 

tot 60 decibel (25%) en 60 tot 65 decibel (20%) werden opgegeven als luwteplek. Op 8 van de 106 

plekken (7%) bedraagt het gemiddelde geluidsniveau zelfs 65 tot 70 decibel. Dit geeft aan dat 

mensen ook op minder stille plekken tot rust kunnen komen, op voorwaarde dat deze plekken voor 

andere parameters goed scoren.  

  

Figuur 10: Berekend gemiddeld geluidsniveau van de online opgegeven luwteplekken, uitgedrukt in Lden (dB) (Bron: 

geluidsbelastingskaart voor de agglomeratie Gent, 2016) 

                                                           
3
 Voor meer informatie: https://www.lne.be/geluidsbelastingkaarten 

4
 Uitgedrukt in Lden (Engels: Level day-evening-night): Dit is een maat om de geluidsbelasting door 

omgevingslawaai uit te drukken, zoals nader omschreven in Bijlage 1 van de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 
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3.3.3. Beleving van de door Stad Gent geselecteerde luwteplekken 

Naast de online bevraging stuurde Stad Gent in het najaar van 2017 ook enquêteurs op pad om 

bezoekers te interviewen in 25 verschillende luwteplekken. Zo werden nog eens 385 mensen 

bevraagd. Dit hoofdstuk geeft weer hoe de luwteplekken ervaren en beoordeeld worden door de 

respondenten. Figuur 21 geeft voor elke luwteplek van de terreinbevraging de gemiddelde 

beoordeling weer voor elke parameter. Bijlage 3 geeft de scores van de individuele luwteplekken 

weer in diagramvorm. 

 

Rustbeleving in de luwteplekken 

De bezoekers komen vrij goed tot rust in de 25 luwteplekken, met scores voor de algemene 

rustbeleving van 6,8 tot 8,7 op 10. De deelnemers komen het makkelijkst tot rust op de 

begraafplaatsen Campo Santo en Westerbegraafplaats, de Sint-Jacobskerk, de Vroonstalledries en de 

Bourgoyen-Ossenmeersen. In de parken Wolterslaan-Denderlaan, Meierij, Nieuw Gent en 

Azaleapark(5) komen de bezoekers het moeilijkst tot rust. 

 

Beoordeling van de luwteplekken per plek 

Het Sint-Antoniushof behaalt met 4,1/5  de hoogste gemiddelde score over alle parameters heen, het 

Azaleapark met 3,2/5 de laagste. De parken waar de mensen het moeilijkst tot rust komen 

(Wolterslaan-Denderlaan, Meierij, Nieuw Gent en Azaleapark) hebben tevens de laagste gemiddelde 

score over alle parameters heen. 

 

Beoordeling van de luwteplekken per onderzochte parameter 

Over alle 25 luwteplekken heen kregen de (sub)parameters ‘toegankelijkheid’, ‘veiligheid’ en 

‘individuele ruimtebeleving’ gemiddeld gezien de hoogste score. 

 Toegankelijkheid: 4,5/5 

De bezoekers zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over de toegankelijkheid van de 

luwteplekken. 

 Veiligheid: 4,2/5 

De bezoekers voelen zich meestal zeer veilig tijdens een bezoek aan de luwteplek. 

 Individuele ruimtebeleving: 4,1/5 

De ruimtelijke inrichting van de luwteplekken laat de bezoeker meestal toe om een plek in te 

nemen die zorgt voor een grote mate van rustbeleving. 

 

                                                           
5
 Een overzicht van alle Gentse parken is te vinden op https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/buiten-

genieten/lijst  

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/buiten-genieten/lijst
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/buiten-genieten/lijst
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De (sub)parameters ‘collectieve ruimtebeleving’ en ‘niet-toegeëigend’ kregen over alle plekken heen 

de laagste gemiddelde score: 

 Collectieve ruimtebeleving: 3,2/5 

Deze parameter geeft aan dat de respondenten de aanwezigheid van andere mensen in de 

luwteplek vaak storend vinden voor hun rustbeleving. De ruimtelijke inrichting van de plek 

laat in dat geval niet toe om de ruimte met meerdere bezoekers tegelijk te gebruiken zonder 

dat dit als storend ervaren wordt voor de rustbeleving. 

 Niet toegeëigend: 2,7/5 

De lagere tevredenheid m.b.t. de toe-eigening van de plek geeft aan dat er regelmatig 

elementen aanwezig zijn die als storend ervaren worden voor de rustbeleving, zoals het 

gebruik van de plek als doorgangsroute, hondenpoep, de aanwezigheid van 

sportinfrastructuur, etc. 

 

Bepalende parameters voor de rustbeleving 

Op basis van de correlatie tussen de mate van rustbeleving en de beoordeling van de individuele 

(sub)parameters blijkt dat ‘individuele ruimtebeleving’ het meest bepalend is voor de mate van 

rustbeleving. Hieronder verstaan we de ruimtelijke inrichting van de luwteplekken die de individuele 

bezoeker toelaat om een plek in te nemen die zorgt voor een grote mate van rustbeleving.  

Daarna volgen de aspecten ‘omsloten’, ‘akoestisch contrast’, ‘niet toegeëigend’, ‘betekenisvol’, 

‘veiligheid’, ‘inrichting’ en ‘onderhoud’ (voor een verklaring van de termen, zie hoofdstuk 2.1). 

 

Akoestische kwaliteit 

Figuur 11 toont de berekende gemiddelde geluidsniveaus(6) in de geselecteerde luwteplekken. Op 11 

van de 25 plekken (44%) ligt het gemiddelde geluidsniveau lager dan 55 decibel. Maar ook hier blijkt 

dat mensen luwte zoeken op minder stille plekken die goed scoren op andere parameters. De 

beleving van een luwteplek wordt door veel meer bepaald dan enkel de akoestische kwaliteit.  

                                                           
6
 Lden (Engels: Level day-evening-night): Dit is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te 

drukken, zoals nader omschreven in Bijlage 1 van de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 
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Figuur 11: Berekend gemiddeld geluidsniveau van de 25 door Stad Gent geselecteerde luwteplekken, uitgedrukt in Lden 

(dB) (Bron: geluidsbelastingskaart voor de agglomeratie Gent, 2016) 

 

3.4. Eerste inzichten in de algemene rustbeleving in Gent 

 

Naast de luwteplekkenbevraging werd ook nog gepeild naar de algemene rustbeleving in Gent via 

een online vragenlijst.  

 

Methodologie 

Een vragenlijst werd online geplaatst van 21 juni tot 29 oktober 2017 en werd ingevuld door 260 

Gentenaars. Een overzicht van het profiel van de deelnemers is opgenomen in hoofdstuk 2.4. Doel 

was om een eerste beeld krijgen van de algemene rustbeleving in Gent. We geven in dit hoofdstuk de 

resultaten van dit onderzoek mee, met de kanttekening dat dit geen representatief beeld geeft van 

de mening van de Gentenaar.   
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Mate van geluidshinder thuis 

Verkeersdrukte is de grootste bron van geluidshinder bij de deelnemers (voornamelijk auto’s, 

brommers, zware voertuigen en bussen). 32% van de respondenten ondervindt grote tot heel grote 

hinder van autoverkeer, 28% van brommers en 24% van zware voertuigen. 

 

Figuur 12: Mate van geluidshinder thuis 

 

Mate van rustbeleving per locatie 

Het centrum van Gent blijkt de plek waar mensen het moeilijkst tot rust kunnen komen. In de eigen 

woning komt men dan weer het beste tot rust. Vooral mensen die in het centrum van Gent wonen 

geven aan moeilijk tot rust te kunnen komen in de buurt en de directe omgeving rond de woning, 

maar ook in de eigen woning. 

 

Figuur 13: Mate van rustbeleving per locatie 
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Belang van stilte 

De deelnemers vinden stilte belangrijk op de meeste locaties, enkel in het centrum van Gent vindt 

men stilte iets minder belangrijk. De vrouwelijke respondenten geven aan dat ze stilte belangrijker 

vinden in de buitenruimte van de eigen woning, op rustige openbare plaatsen en in de buurt waar 

men woont. Voor de respondenten met kinderen is stilte in de buurt waar men woont ook 

belangrijker.  

 

Figuur 14: Belang van stilte 

 

Favoriet type luwteplek om tot rust te komen 

Voor 1 op 4 van de respondenten is een park de ideale plaats om tot rust te komen, gevolgd door 

plekken buiten Gent en eigen tuin, terras of balkon. Inwoners van centrum Gent kiezen voor het park 

als favoriete plek om tot rust te komen. Voor inwoners in de rand is dit de buitenruimte van de eigen 

woning. Het aantal keer dat men een luwteplek bezoekt is gerelateerd aan de afstand tot die plek- 

hoe dichter de luwteplek, hoe vaker men de plek bezoekt.  

 

Figuur 15: Favoriet type luwteplek om tot rust te komen 
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Belangrijkste redenen voor een bezoek aan een luwteplek 

Voor meer dan 3 op 5 deelnemers zijn de belangrijkste redenen om een luwteplek te bezoeken 

ontspanning en rust vinden, genieten van de natuur en een wandeling maken. Ongeacht de activiteit 

bezoekt 1 op 3 deelnemers meerdere keren per week een luwteplek.  

 

Figuur 16: Belangrijkste redenen voor een bezoek aan een luwteplek 

 

Rustbeleving in Gent 

Slechts 1 op 4 deelnemers geeft aan gemakkelijk openbare plekken te vinden in de directe omgeving 

om tot rust te komen. In het centrum van Gent is dit 1 op 5. Slechts 3 op 10 respondenten vinden dat 

er in Gent voldoende plekken zijn om tot rust te komen. Iets meer dan 4 op 10 kan tot rust komen 

wanneer men dit nodig heeft. Jongeren (tot 35 jaar) komen meer tot rust in Gent en gaan meer 

akkoord met de uitspraak dat Gent voldoende rustplekjes heeft.  

 

Figuur 17: Rustbeleving in Gent 
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Elementen die zorgen voor rust en betekenis 

Bijna alle respondenten geven aan dat natuurlijke elementen de luwteplek meer betekenisvol maken 

voor hen. In mindere mate ook erfgoed. Meer dan 9 op 10 is het eens dat de aanwezigheid van groen 

het meest belangrijke element is om tot rust te kunnen komen. 

 

Figuur 18: Elementen die zorgen voor een betekenisvolle luwteplek 

 

 

Figuur 19: Elementen die zorgen voor rustbeleving in een luwteplek 
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De suggesties die gemaakt worden omtrent de luwteplekken, focussen zich voornamelijk op de 

geluidshinder en de infrastructuur van de stad. Er zijn echter ook een aantal concrete suggesties 

omtrent het verkeer, de documentatie van luwteplekken, evenementen en afval. Een greep uit de 

inzendingen: 

 “Voor mij is de afwezigheid van rumoer = geluid van verkeer, roepende mensen, radio's, luide 

brommers, belangrijk” 

 “Meer aandacht voor afvalverwerking en -preventie. Een rustplek kan hier snel helemaal door 

verstoord worden.”  

 “Laat niet toe dat elke vrije ruimte moet benut worden voor sociale evenementen.”  

 “Meer aanleg van parken en binnentuinen voor publiek. Kenbaar maken van deze plekken.” 

 “Voorzie meer bankjes en zitplaatsen langs waterwegen, wandelpaden, tragels... “ 

 “Bestaande luwteplekken rustig houden en potentiële luwteplekken goed inrichten. Er hoeft 

niet in elk park een speelplein te zijn. Goede balans proberen vinden tussen spelende kinderen 

(lawaai) en rustzoekers. Meer groen!“ 

 

4. Wat gebeurt er met de resultaten? 

Door middel van dit verkennend onderzoek werd heel wat waardevolle informatie verzameld over de 

luwteplekken in Gent. De deelnemers hebben ervoor gezorgd dat de Stad Gent nu beschikt over een 

basisinventaris van luwteplekken én hun waardering ervan. Dit is de basis om die luwteplekken de 

komende jaren verder te beschermen en te versterken waar mogelijk. Bij de herinrichting van 

bestaande plekken zullen we op zoek gaan naar manieren om de parameters die vandaag minder 

goed beoordeeld worden, te verbeteren. 

Bij de vele suggesties die de deelnemers deden ter verbetering van de luwteplekken zijn ook zaken 

die op korte termijn aangepakt kunnen worden, denk maar aan de plaatsing van extra zitmeubilair. 

De praktische haalbaarheid van de suggesties zal onderzocht en waar mogelijk uitgevoerd worden.   

Daarnaast houden we bij de verdere stadsontwikkeling rekening met ‘zoekzones’ voor luwteplekken, 

plekken waar de dag van vandaag nog te weinig luwteplekken te vinden zijn.  

De bevindingen omtrent de algemene rustbeleving in Gent worden verder onderzocht waar nodig en 

meegenomen als beleidsaanbevelingen naar de komende legislatuur. 
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Besluit 

De Stad Gent wil de komende jaren alles in het werk stellen om haar luwteplekken zoveel 

mogelijk te behouden en te versterken. Luwteplekken zijn rustige plekken die toelaten om even 

uit de dagelijkse drukte te stappen. Vooraleer er een strategie wordt uitgewerkt, peilden we 

naar de mening van de Gentenaars. Dit deden we door middel van een verkennend onderzoek 

op basis van drie vormen van bevraging. Dit rapport bevat de resultaten van de bevragingen. 

Wat maakt een plek tot ‘luwteplek’? 

Onderzoek van het architectenduo Peymen en Jellema bracht zes belangrijke parameters aan het 

licht die ervoor zorgen dat mensen een bepaalde plaats als ‘luwteplek’ ervaren: omsloten, poreus, 

betekenisvol, contrastrijk, relationeel en niet-toegeëigend. Deze paramaters werden meegenomen in 

onze bevraging. Daarnaast peilden we ook naar de aspecten veiligheid, onderhoud, toegankelijkheid 

en inrichting, en de mate van rustbeleving. 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek was drieledig: 

1) een zicht krijgen op de ligging en de beleving van de favoriete luwteplekken van de 

Gentenaars en Gentbezoekers, 

2) het opmaken van een inventaris van de luwteplekken voor stadsintern gebruik, 

3) een eerste idee krijgen van de algemene rustbeleving in Gent. 

Methodologie 

Het onderzoek bestond uit drie delen:  

1) Online bevraging luwteplekken 

Van juni 2017 tot oktober 2017 konden Gentenaars en Gentbezoekers een luwteplek 

opgeven via een online kaart en een vragenlijst invullen die peilde naar de beleving ervan.  

2) Terreinbevraging luwteplekken 

Daarnaast selecteerde Stad Gent ook 25 luwteplekken waar de bezoekers op het terrein 

bevraagd werden in september en oktober 2017. 

3) Bevraging algemene rustbeleving 

Ten slotte werd gepeild naar de algemene rustbeleving in Gent via een online bevraging, van 

juni 2017 tot oktober 2017. 

Locatie en type van de online opgegeven luwteplekken 

In totaal werd 295 keer een luwteplek opgegeven via de online kaart. Het betrof 107 

verschillende plekken. De meeste deelnemers gaven parken (46%), plekjes aan de waterkant 

(15%) en natuurgebieden (12%) op als favoriete luwteplek. Eén plek is buiten Gent gelegen en 

werd niet meegenomen in de analyse.  
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Bij de 106 in Gent gelegen plekken werden vele bekende plekken door meerdere respondenten 

opgegeven, zoals de Bourgoyen, het Citadelpark, de begraafplaats Campo Santo, de binnentuin 

van de Sint-Pietersabdij, de Lievekaai, etc.  

Daarnaast werden 60 van de 106 plekken slechts door één respondent opgegeven. Hierbij gaat 

het vaker om verrassende, minder voor de hand liggende of gekende luwteplekken, waaronder 

diverse plekjes aan de waterkant, kerken, fietswegels, pleintjes, rustige straten, publieke 

moestuinen, etc. Om deze luwteplekken ook luw te houden wordt de exacte locatie ervan niet 

bekend gemaakt. 

Kenmerken van een luwteplekbezoek 

Uit de online en terreinbevraging bleek dat de meeste respondenten: 

 dagelijks tot wekelijks een bezoek aan hun favoriete luwteplek brengen en bij voorkeur in de 

namiddag 

 al wandelend hun luwteplek bereiken 

 minder dan 3 kilometer afleggen tot de luwteplek 

 naar de luwteplek komen om ontspanning en rust te vinden 

Hieruit kunnen we concluderen dat de deelnemers vooral luwte zoeken in hun eigen 

(woon)omgeving. De nabijheid en bijgevolg een goede spreiding van de luwteplekken speelt dus een 

belangrijke rol. 

Mate van rustbeleving in de luwteplek 

De deelnemers van het online onderzoek en de terreinbevraging werd gevraagd om door middel van 

een cijfer van 1 tot 10 een antwoord te geven op de vraag “In hoeverre laat deze plek je toe om tot 

rust te komen, even uit de dagelijkse drukte te stappen en afstand te nemen van het ritme van de 

stad?”. Hieruit blijkt dat de meeste respondenten goed tot rust komen in hun luwteplek met scores 

van 7 tot 10. De deelnemers komen het makkelijkst tot rust in de tijdelijke stiltekamer in de oude 

bibliotheek(7), kerken en begraafplaatsen. 

Beoordeling van de luwteplekken 

Door middel van een aantal stellingen zoals “Deze plek is goed omsloten/afgebakend”, “De stad is 

nog aanwezig (voelbaar, zichtbaar, hoorbaar) op deze plek”, “De aanwezigheid van andere mensen 

op deze plek zou mijn rust verstoren”,… gaven de deelnemers van het online en terreinonderzoek hun 

luwteplek op een laagdrempelige manier een score voor de zes luwteplekparameters omsloten, 

poreus, betekenisvol, contrastrijk (akoestisch of visueel), relationeel (met subparameters individuele 

en collectieve ruimtebeleving) en niet-toegeëigend en voor de vier praktische aspecten veiligheid, 

inrichting, onderhoud en toegankelijkheid. Uit deze beoordeling blijkt dat: 

 De ‘individuele ruimtebeleving’ (onderdeel van de parameter ‘relationeel’) het meest 

bepalend is voor de mate van rustbeleving. Hieronder verstaan we het feit of de ruimtelijke 

                                                           
7
 De oude bibliotheek aan het Woodrow Wilsonplein in Gent kreeg na de verhuis naar De Krook een tijdelijke 

invulling, waaronder de ‘stiltekamer’. 
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inrichting van de luwteplek de individuele bezoeker toelaat, om een plek in te nemen die 

zorgt voor een grote mate van rustbeleving. 

 In meer dan de helft van de online opgegeven luwteplekken het berekende gemiddelde 

geluidsniveau hoger ligt dan 50 decibel. Er werden zelfs plekken opgegeven met 

geluidsniveaus tot 70 dB. In een stedelijke omgeving blijkt het akoestisch contrast tussen de 

plek en de omgeving vaak belangrijker dan het geluidsniveau op zich. Een luwteplek hoeft 

dus niet altijd helemaal stil te zijn. Ook op minder stille plekken kunnen mensen tot rust 

komen, op voorwaarde dat andere parameters (zoals omslotenheid, contrastrijk, 

betekenisvol,…) goed scoren. 

 Over alle luwteplekken heen de (sub)parameters ‘individuele ruimtebeleving’, ‘betekenisvol’, 

‘akoestisch contrast’, ‘toegankelijkheid’ en ‘veiligheid’ gemiddeld gezien de hoogste score 

kregen. Hieruit kunnen we besluiten dat: 

o De ruimtelijke inrichting van de luwteplekken de bezoeker meestal toelaat om een 

plek in te nemen die zorgt voor een grote mate van rustbeleving.  

o In de meeste luwteplekken elementen aanwezig zijn die een bepaalde betekenis 

hebben voor de bezoekers. Het gaat dan voornamelijk om de aanwezigheid van 

groen. 

o De luwteplekken vaak als een stuk stiller ervaren worden dan de omgeving. 

o De luwteplekken vaak als goed toegankelijk beschouwd worden. 

o De bezoekers zich meestal zeer veilig voelen tijdens een bezoek aan de luwteplek. 

 De (sub)parameters ‘collectieve ruimtebeleving’ en ‘niet-toegeëigend’ over alle plekken heen 

de laagste gemiddelde score kregen. Dit wil zeggen dat:  

o De respondenten de aanwezigheid van andere mensen in de luwteplek vaak storend 

vinden voor hun rustbeleving.  

o Er regelmatig elementen aanwezig zijn die als storend ervaren worden voor de 

rustbeleving, zoals het gebruik van de plek als doorgangsroute, hondenpoep, de 

aanwezigheid van sportinfrastructuur, etc. 

 Over alle parameters heen de respondenten de tijdelijke stiltekamer in de oude bibliotheek, 

publieke moestuinen en kerken de hoogste gemiddelde score gaven. De verschillende 

parameters zijn bij deze plekken dus het best ontwikkeld.  

 Over alle parameters heen zowel plekjes aan de waterkant als publiek toegankelijke privé-

domeinen de laagste gemiddelde score kregen. Hoewel plekken aan de waterkant dus niet 

de hoogste score behalen, hebben ze wel een grote aantrekkingskracht. Ongeveer 1 op 6 

deelnemers gaf immers een plek aan de waterkant op als favoriete luwteplek. 

Eerste inzichten in de algemene rustbeleving in Gent 

Naast de luwteplekkenbevraging werd ook gepeild naar de algemene rustbeleving in Gent via een 

online vragenlijst. Uit de antwoorden van de 260 Gentenaars die hieraan deelnamen (niet 

representatief voor de gemiddelde Gentenaar) blijkt dat: 

 Verkeersdrukte de grootste bron van geluidshinder is bij de respondenten 

 Het centrum van Gent de plek blijkt waar mensen het moeilijkst tot rust kunnen komen. In 

de eigen woning komt men dan weer het beste tot rust.  

 De respondenten stilte belangrijk vinden op de meeste locaties, maar iets minder in het 

centrum van Gent.  
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 Inwoners van centrum Gent voor een park kiezen als favoriete plek om tot rust te komen. 

Voor inwoners in de rand is dit de buitenruimte van de eigen woning.  

 Het aantal keer dat men een luwteplek bezoekt gerelateerd is aan de afstand tot die plek- 

hoe dichter de luwteplek, hoe vaker men de plek bezoekt.  

 Voor 1 op 4 van de respondenten een park de ideale plaats is om tot rust te komen 

 Slechts 1 op 4 van de respondenten aangeeft gemakkelijk openbare plekken te vinden in de 

directe omgeving om tot rust te komen.  

 Meer dan 9 op 10 het eens is dat de aanwezigheid van groen het belangrijkste element is om 

tot rust te kunnen komen in een luwteplek. 

Wat gebeurt er met de resultaten van dit onderzoek? 

Door middel van dit verkennende onderzoek werd heel wat waardevolle informatie verzameld over 

de luwteplekken in Gent. Daardoor beschikt Stad Gent nu over een basisinventaris van luwteplekken 

én hun waardering. De ideale basis om die luwteplekken de komende jaren verder te beschermen en 

te versterken waar mogelijk. De bevindingen, ook omtrent de algemene rustbeleving in Gent, 

worden verder onderzocht waar nodig en meegenomen als beleidsaanbevelingen naar de komende 

legislatuur.   
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Bijlage 1: Beoordeling per parameter per type luwteplek (online bevraging) 

 

Figuur 20: Gemiddelde beoordeling per parameter per type luwteplek (score op 5, enkel de mate van rustbeleving score op 10) 

 

Type plek
Aantal 

plekken

Aantal 

mensen

Veilig-

heid

Onder-

houd

Inrich-

ting

Toegan-

kelijkheid
Omsloten

Niet

toe-

geëigend

Betekenis

vol

Mate van 

rust (op 10)

Individuele 

ruimte-

beleving

Collectieve 

ruimte-

beleving

Akoestisch 

contrast

Visueel 

contrast

Open-

heid

Drempel-

zone

Begraafplaats 3 12 4.2 4.6 3.9 3.9 4.2 4.2 1.7 4.5 3.7 3.8 3.0 2.6 3.9 3.7 7.6

Bibliotheek 1 2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.5 1.5 3.5 3.5 7.0

Binnentuin 5 20 4.1 4.1 4.1 3.8 4.3 4.5 2.5 4.2 3.9 3.2 3.7 2.1 4.2 3.7 8.2

Fietswegel 3 3 4.3 3.7 2.3 4.3 3.0 4.3 2.7 4.3 3.0 3.3 3.7 2.7 4.7 3.6 8.3

Kerk 2 3 4.8 4.3 4.3 4.8 4.5 4.8 2.5 4.5 3.3 3.5 3.3 2.5 4.5 3.9 9.5

Museum 1 1 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 1.0 4.0 3.0 3.0 3.6 7.0

Natuurgebied 4 36 4.3 4.1 4.3 4.0 4.2 4.4 1.6 4.2 3.7 2.6 3.1 1.8 4.6 3.6 8.4

Overig openbaar domein 2 2 3.5 2.5 2.5 3.0 3.0 4.5 2.0 4.5 3.5 3.0 2.5 2.5 3.5 3.1 8.0

Overig oppervlaktegroen 4 7 4.2 2.9 4.2 4.2 3.7 3.8 1.8 3.6 3.5 3.8 3.3 2.0 4.6 3.5 7.7

Park 43 137 4.0 3.8 3.7 4.3 3.7 4.0 2.3 3.8 3.4 3.4 3.5 2.1 4.1 3.5 7.6

Plein 5 6 4.4 3.5 3.4 4.8 3.7 4.1 2.4 4.2 3.2 2.9 3.1 1.5 4.5 3.5 8.3

Plekje aan de Waterkant 21 44 4.0 3.6 3.2 4.2 2.9 4.1 2.0 3.6 3.7 3.5 3.2 2.0 3.9 3.4 7.6

Publiek toegankelijk privé eigendom 5 5 4.4 3.2 3.2 2.6 3.6 4.2 3.2 4.4 3.6 2.2 3.8 2.0 4.2 3.4 7.8

Publieke moestuin 2 2 4.5 4.5 4.0 4.0 4.5 4.0 3.0 5.0 3.5 4.0 3.0 3.0 4.5 4.0 7.5

Recreatiedomein 1 7 4.0 3.6 3.7 4.4 3.7 4.7 2.4 3.3 3.0 3.4 3.6 2.3 4.3 3.6 7.7

Stiltekamer 1 1 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.7 10.0

Straat 3 4 4.2 4.0 4.0 4.7 3.5 4.7 1.3 4.8 4.2 3.3 3.0 1.2 4.7 3.7 8.3

Totaal/Gemiddelde 106 292 4.2 3.8 3.8 4.1 3.9 4.3 2.4 4.2 3.7 3.3 3.4 2.2 4.2 3.6 8.0

PoreusContrastrijkRelationeel Gemiddelde 

score 

(alle 

parameters)
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Bijlage 2: Beoordeling per parameter per luwteplek (terreinbevraging) 

 

Figuur 21: Gemiddelde beoordeling per parameter per luwteplek (score op 5, enkel de mate van rustbeleving score op 10)

Luwteplek Type plek
Veilig-
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Visueel 

contrast

Open-

heid

Drempel-

zone

Azaleapark (Sint Amandsberg) Park 3.7 3.3 3.0 4.5 3.0 3.3 3.3 3.9 2.5 2.5 2.8 2.9 3.3 3.2 7.0

Bourgoyen-Ossenmeersen Natuurgebied 4.3 4.5 4.7 4.7 4.4 4.9 2.7 4.6 4.1 2.7 3.1 3.3 4.5 4.0 8.4

Campo Santo Begraafplaats 4.6 3.7 3.9 4.4 4.6 4.7 3.3 4.5 3.9 2.7 2.5 3.2 4.1 3.8 8.4

Citadelpark Park 3.8 4.3 4.0 4.6 2.9 3.8 3.3 4.0 3.9 3.7 2.8 2.9 3.3 3.6 7.4

Emile Braunplein Plein 4.4 4.4 4.4 4.7 4.1 4.0 3.1 3.1 4.3 4.6 3.1 3.0 3.9 3.9 7.7

Gentbrugse Meersen Natuurgebied 4.7 4.4 4.4 4.8 4.1 4.5 3.3 2.9 3.5 2.9 3.3 2.1 4.2 3.8 7.8

Grand Noble (Parkbos) Park 4.1 4.6 4.4 4.6 3.9 4.5 3.3 4.0 3.3 3.1 2.8 2.6 4.0 3.8 8.1

Groenevalleipark Park 3.5 4.0 4.4 4.8 3.9 3.9 3.6 3.5 3.5 3.8 2.9 2.5 4.0 3.7 7.7

Groot begijnhof Park 4.2 3.9 4.1 4.4 4.7 4.3 3.0 4.7 2.7 2.4 3.1 3.1 4.3 3.8 8.0

Koning Albertpark (Zuidpark) Park 4.2 4.5 4.3 4.5 2.5 4.3 3.6 3.1 3.4 4.5 2.9 2.9 3.9 3.7 7.4

Lievekaai Plekje aan de waterkant 4.5 3.8 4.2 4.6 3.5 3.9 3.1 4.1 3.8 4.3 3.7 2.2 3.8 3.8 7.8

Lindeleiparkje Park 3.9 3.3 3.4 4.4 3.6 3.7 3.6 3.3 4.0 4.5 2.4 1.9 3.7 3.5 7.1

Meierij Park 4.1 4.0 3.6 4.2 3.6 3.6 3.4 2.9 3.2 3.1 2.5 1.6 3.5 3.3 6.9

Nieuw Gent Park 2.9 3.4 3.8 4.4 3.3 3.6 3.3 3.4 2.9 3.1 3.3 2.3 3.6 3.3 6.9

Rabotpark Park 4.3 4.1 3.7 4.5 2.9 4.1 2.8 3.2 4.4 3.8 3.7 2.3 3.9 3.7 7.0

Sint Antoniushof Park 4.5 4.5 4.7 4.3 4.4 4.5 3.6 4.3 4.1 3.5 4.3 2.6 4.1 4.1 7.9

Sint Laurentius (Oostakker) Park 3.5 2.6 4.1 4.5 3.4 4.0 2.9 3.3 3.5 3.1 3.0 2.4 3.8 3.4 7.8

Sint-Jacobskerk Kerk 4.7 4.8 4.5 3.7 4.5 4.7 3.3 4.8 3.9 3.1 2.6 3.3 4.4 4.0 8.4

Ter Durmenpark Park 4.3 3.9 3.8 4.4 3.6 4.4 3.8 3.4 3.3 2.8 3.6 2.6 4.3 3.7 8.1

Tuin Hotel d'Hane Steenhuyse Binnentuin 4.6 4.3 3.6 3.9 4.6 4.5 2.9 4.5 3.4 3.3 4.1 3.1 4.0 3.9 8.3

Tuin Sint-Pietersabdij Binnentuin 4.9 4.7 4.1 4.1 4.3 4.5 2.7 4.3 3.7 3.5 4.0 3.1 3.4 3.9 8.1

Veermanplein Plein 4.0 3.8 3.6 4.7 3.3 3.5 3.1 3.6 3.5 3.8 3.7 2.8 3.5 3.6 6.9

Voornstalledries (Wondelgem) Park 4.5 3.9 4.1 4.7 3.9 4.4 3.4 4.1 3.1 3.7 3.7 3.4 3.9 3.9 8.4

Westerbegraafplaats Begraafplaats 4.1 4.5 4.2 4.5 4.4 4.2 3.3 4.3 3.9 2.1 4.0 3.1 3.7 3.9 8.7

Wolterslaan-Denderlaan Park 3.5 3.8 3.7 4.6 3.6 3.6 2.4 3.3 3.7 3.2 3.4 2.1 2.9 3.4 6.8

Gemiddelde 4.2 4.0 4.0 4.5 3.8 4.1 3.2 3.8 3.6 3.4 3.3 2.7 3.8 3.7 7.7

Relationeel Contrastrijk Poreus Gemiddelde 

score 

(alle 

parameters)
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Bijlage 3: Luwteplekdiagrammen 

 

Hieronder zijn de luwteplekdiagrammen opgenomen van de 25 luwteplekken waar 

terreinbevragingen werden afgenomen bij bezoekers. Voor uitleg over de verschillende parameters 

en de interpretatie van de diagrammen, zie hoofdstuk 2.1. Bij elk diagram staat tevens de score voor 

de mate van rustbeleving vermeld van de luwteplek.  
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1

2

3

4

5
omsloten

individuele
ruimtebeleving

collectieve
ruimtebeleving

akoestisch contrast

visueel contrastopenheid

drempelzone

niet-toegeëigend

betekenisvol

Sint-Jacobskerk 

8,4/10 

8,4/10 

8,4/10 



 

 
45 

 

1

2

3

4

5
omsloten

individuele
ruimtebeleving

collectieve
ruimtebeleving

akoestisch contrast

visueel contrastopenheid

drempelzone

niet-toegeëigend

betekenisvol

Vroonstalledries (Wondelgem) 

1

2

3

4

5
omsloten

individuele
ruimtebeleving

collectieve
ruimtebeleving

akoestisch contrast

visueel contrastopenheid

drempelzone

niet-toegeëigend

betekenisvol

Westerbegraafplaats 

8,4/10 

8,7/10 


