
Stilte in vogelvlucht  

Stilte leeft en werkt: praktijken uit de Kempen en 
daarbuiten.  

Tijdens de coronatijd zijn mensen stilte, rust en ruimte meer gaan ervaren én waarderen. Dat had 
ook zo zijn invloed op de initiatieven en activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden: 

Stilte in de stad – burgerinitiatieven en burgerparticipatie  

Twee jonge Brusselaars vonden dat er in Brussel een stilteplek ontbrak. Zij namen dan maar zelf 
initiatief om een voorlopige pop-up te starten. Zij startten met stilte/ruimte vzw een 
crowdfunding-actie zodat er een permanente stilteplek komt.   

Mechelen Feest  ‘Stilte in de stad’ – nov ’21 – okt ’22. Het thema werd vastgelegd eind 2019 na 
aan traject vanuit de verschillende raadscommissies: Hoe zorgen we dat onze stad kan bruisen en 
tegelijk ook een plek voor rust en stilte kan zijn? En wat zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden 
voor onze stad? Een burgerpanel van 50 inwoners werd betrokken bij de samenstelling van het 
programma. Zie hier.  

 

Stilte,  gezondheid en ruimtelijke ordening  

UA Leerstoel: Zorg en natuurlijke leefomgeving. In het project kerngezond zoekt men naar een 
methode om gezondheidskennis te integreren in ruimtelijke ontwikkelingen. In het proefproject in 
Hulshout worden lokale gezondheidswerkers betrokken bij het planningsproces. Het project zal 
resulteren in richtlijnen voor ruimtelijk ontwerpers die willen inzetten op gezonde kernversterking. 
In september worden de resultaten voorgesteld.  

In het OPZ- Geel ijvert de werkgroep stilte en bezieling voor luwteplekken en stille ruimten. 
Momenteel is er een samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete in het 
kader van vergroening en zorginstellingen.  

 

Stilte en natuur  

Natuurcoaches bij Agentschap Natuur en Bos  werden ingeschakeld voor  loopbaanbegeleiding in 
het groen.  

 

https://www.bruzz.be/samenleving/brussel-krijgt-binnenkort-eerste-stilteruimte-stilte-heeft-wel-degelijk-een-functie
https://www.gva.be/cnt/dmf20210423_94608829
https://makers.mechelen.be/waarover-praat-het-burgerpanel
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/onderzoeksgroep-stadsontwikkeling/onderzoek/gezonde-stad/kerngezond/
https://www.opzgeel.be/nl
https://www.natuurenbos.be/coachenindenatuur


Stille plekken: troost bij rouw en verdriet, ademruimte  

Troostplekken, een campagne van Ferm, startte in het begin van de lockdown en kende een zeer 
groot succes in Vlaanderen. Avansa Kempen ging op bezoek in Lille, de eerste Troostplek in de 
provincie Antwerpen en maakte een filmpje.  

In Arendonk werkten verschillende organisaties aan 4 mijmerplekken. Een ervan ligt in het 
speelbos nabij de Wouwershoeve. 

De provincie Antwerpen heeft in het  Prinsenpark in Geel een plekje gegeven voor de eerste 
Ghongha of stiltecocon 

 

Dag van de stilte  

Dit jaar wordt de dag van de stilte in de kijker gezet op 31 oktober.  

In het De Merodegebied is het een jaarlijkse traditie dat gemeenten en organisaties hier aan mee 
doen. 

Op deze dag start het cultureel themajaar ‘Zinderende stilte’ van de stad Mechelen. 

Een warme oproep voor het organiseren van kleinschalige initiatieven in de Kempen.  

 

Waerbeke  

Waerbeke Conferentie 2021 ‘Van natuur beleven naar natuur zijn. Herbronnen na covid’ 
(werktitel) gaat dit jaar door op vrijdag 29 oktober (vanaf 12 uur) in Geraardsbergen (Natuur-en 
milieu-educatiefcentrum De Helix) i.s.m. ondermeer de Regionale Landschappen in Vlaanderen.  

Het Waerbeke-boek Over stilte van de Franse antropoloog verschijnt in oktober 2021. Waerbeke 
biedt ook aansluitende activiteiten aan: lezing, dialooggesprek. Meer info volgt later.  

Waerbeke Webinar #4: Dialoog in Transitie – maandag 28 juni. 

Met de Waerbeke nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de stiltebeweging in Vlaanderen. Via deze 
link kan je je inschrijven. Voor een overzicht van alle recente nieuwsbrieven: klik hier. 

 

 

 

https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken
https://avansa-kempen.be/een-troostplek-in-lille/
https://arendonk.be/leven-welzijn/welzijn-gezondheid/lokaal-dienstencentrum-durgebont/mijmerplek
https://waarjewerkelijkademt.be/ghongha/
http://dagvandestilte.be/
https://www.waerbekeconferentie.be/
https://www.standaardboekhandel.be/p/over-stilte-9789492494047
https://waerbekeconferentie.be/2021-waerbeke-webinar-home/
https://waerbekeconferentie.be/
https://waerbekeconferentie.be/
https://www.waerbeke.be/actueel/nieuwsbrieven
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