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3Voorwoord

Voorwoord

Vanuit de grondgebonden taakstellingen van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
streven de verschillende diensten samen naar ruimtelijke kwaliteit. 
De dienst Landbouw en Platteland is voor het buitengebied actief betrokken bij de  
uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, de landschappelijke inrichting 
en inplanting, de advisering en de financiering van plattelandsprojecten. 

Deze publicatie is de visualisatie van de Oost-Vlaamse uitvoering van het Europees 
Interreg IVB Noordzee Regio project SURF of Sustainable Urban Fringes. SURF werkt  
aan duurzame en competitieve gebieden door het creëren van aantrekkelijke plaatsen 
om te werken en te leven. Het project heeft tot doel het buitengebied aan de rand van 
de stad door analyse en concrete maatregelen te optimaliseren. Het SURF-project 
zorgt voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Provinciale Kwaliteitskamer  
voor Oost-Vlaanderen (PKvOVL).

Sinds de oprichting van de PKvOVL in 2008 hebben de leden onder begeleiding van  
de voorzitter en in de vakkundige handen van de secretarissen tal van infrastructuur-
projecten begeleid. Het proces is gegroeid van loutere advisering naar het begeleiden 
van het traject. 

De PKvOVL wil ondersteunend werken en de zoektocht van promotoren vervolledigen 
om tot een kwaliteitsvol, duurzaam en multifunctioneel infrastructuurproject in het  
buitengebied te komen. 

In deze publicatie bieden we u als lezer geen eenduidige tijdslijnen maar wel praktijk-
voorbeelden en handige informatie om van start naar aankomst te gaan in uw plannings-
proces. We reiken u stapstenen aan om het planningsproces van uw infrastructuur-
project kwaliteitsvol tot een goed einde te brengen. 

Alexander Vercamer
Gedeputeerde voor Landbouw & Platteland 

Mei 2012
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Doordacht planningstraject leidt  
naar beoogde ruimtelijke kwaliteit
Inleiding
Voor het platteland van de toekomst is zorg voor de kwaliteit van de ruimte zeer 
belangrijk. Ruimtelijke projecten zoals de heraanleg van straten en pleinen, het her-
bestemmen van historische publieke gebouwen, het ontwikkelen van recreatieve  
wandel- en fietsroutes … kunnen de publieke ruimte van het platteland aantrekkelijker 
maken en zo de uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen  
stimuleren. Hiervoor moeten uiteenlopende verwachtingen zoals verkeersveiligheid, 
klimaatvriendelijkheid, economische haalbaarheid … op elkaar afgestemd worden. 
Voor een goede ruimtelijke kwaliteit is het bovendien cruciaal dat er voldoende aan-
dacht uitgaat naar de belevingswaarde van de publieke ruimte en het landschap. Dit 
kan aanleiding geven tot genot en rijke, onuitputtelijke betekenisgeving en draagt bij 
tot de mentale ontwikkeling van mensen. Het herwaarderen van historische relicten, 
zowel in de open als bebouwde omgeving, het versterken van landschapskenmerken 
zoals reliëf, waterhuishouding en vegetatie, het waarneembaar maken van activiteiten, 
verhogen van de oriëntatiecapaciteit … kunnen hier een rol in spelen.

Bij kwaliteitsvolle projecten worden alle noodzakelijke invalshoeken geïntegreerd in 
een ontwerp. Essentieel hiervoor is het samen met actoren ontwikkelen van een visie 
op de ruimtelijke toekomst, een projectdefinitie en een goed georganiseerd proces  
met voldoende informatieuitwisseling tussen alle noodzakelijke betrokkenen, inclusief 
de burgers. Als promotor of projectuitvoerder op het platteland is dit niet gemakkelijk. 
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is zich bewust van deze problematiek en  
wil via procesbegeleiding projecten ondersteunen die kunnen bijdragen aan de 
omgevingskwaliteit. 
In de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen (PKvOVL) kunnen lokale acto-
ren met deskundigen, uit een brede waaier van disciplines, van gedachten wisselen. 
Er worden suggesties gegeven voor efficiëntere processen en hogere ontwerpkwaliteit. 
De PKvOVL wil de nodige aandacht aan voor bereidend studiewerk en goede en crea-
tieve co-productie-processen stimuleren. 
De discussies met een waaier van deskundigen (sociale en politieke wetenschappen, 
economie, erfgoeddeskundige, ontwerpers en andere) en de ontwerpers en multi-
disciplinaire stakeholders van projecten kunnen leiden tot interessante kruisbestui-
vingen en kunnen de projecten helpen om te evolueren naar win-win verhalen, waarin 
én beleving van de ruimte én ecologische, sociale en economische ruimtelijke kwali-
teiten geïntegreerd worden.
Het geheel van het planningstraject is resultaatbepalend. Ruimtelijke kwaliteit is niet 
zomaar van een grafisch uitvoeringsplan af te leiden. Het is veeleer tijdens een plan-
ningstraject dat de wenselijke duurzaamheidsaspecten en ruimtelijke kwaliteiten van 
een project besproken en afgesproken worden met alle betrokkenen. De ervaring  
van de PKvOVL is dat de concrete beelden die tijdens een ontwerpproces geproduceerd 
worden deze uitwisseling van waarden en wensen voor de ruimte effectiever en preciezer 
maakt. De PKvOVL wenst dan ook positief in te spelen op dit ontwerptraject door vanaf 
een vroege fase promotoren van plattelandsprojecten ondersteuning aan te bieden. 
In dit planningstraject kunnen we verschillende fases en aspecten onderscheiden.



Inleiding 5
Luchtfoto de Schelde te Oudenaarde. © Henderyckx



Duurzaamheid
▪ Normen
▪ Adviezen
▪ Bijzondere aspecten
▪ Materiaalgebruik
▪ … 

Goed opdrachtgeverschap
▪ Afgestemd programma
▪ Procedure

▪ Aanstelling
▪ …

▪ Referenties
▪ …

Geschikte ontwerper(s)
▪ Ruimtelijk aanvoelen
▪ Visie en creativiteit

Architectorale aanpak
▪ Ruimtelijke relevantie
▪ Omgevingsrelatie
▪ Geboden oplossingen
▪ Aanknopingspunten
▪ Budget
▪ …

Participatie
▪ Betrokken partijen
▪ Kwalitatieve communicatie
▪ Kwantitatieve communicatie
▪ Inspraak
▪ Responsvertaling
▪ …

Toegankelijkheid
▪ Andersvaliden
▪ Specifieke doelgroep
▪ Betrokkenheid
▪ Adviezen
▪ Specifieke financiering
▪ …

FASE I
Goede projectdefinitie

FASE II
Ontwerpopdracht en ontwerper

FASE III
Creatieve en gedragen ontwerpvertaling

FASE IV
Goede uitvoering, het gebruik en de instandhouding

Situering en context
▪ Geografisch
▪ Demografisch
▪ Socio-economisch
▪ Ecologisch
▪ Landschappelijk
▪ …

Beleid en juridisch
▪ Planologisch
▪ Erfgoedwaarde
▪ Visie mobiliteit
▪ Visie natuur
▪ Visie toerisme
▪ …

Doelstelling en ambitie
▪ Noden
▪ Oplossingen
▪ Streefbeelden
▪ Traject
▪ …

Initiatief en participatie
▪ Initiatiefnemer
▪ Partners
▪ Betrokkenheid
▪ Urgentie
▪ Financiering
▪ …
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Schematische voorstelling ‘planningstraject’ volgens de leden van  
de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen (workshop 2011). © Provincie Oost-Vlaanderen

Planningstraject
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Het planproces om te werken aan ruimtelijke kwaliteit is een dynamisch proces  
met vele interacties waarin verschillende fases te herkennen zijn met verschillende 
aspecten. Werken aan ruimtelijke kwaliteit is altijd integraal en multidisciplinair.
FASE I tot en met FASE III maken het eigenlijke planningsproces uit en komen uit-
gebreid aan bod in de volgende hoofdstukken.
In FASE I wordt rekening gehouden met de grotere context, waarin het gebied, de 
betrokkenheid en urgentie centraal staan, een onderzoek naar kracht en kansen.
FASE II brengt de juiste voorwaarden en betrekt de juiste partijen, essentieel om  
tot goede plannen te komen.
FASE III gaat over de vertaling; het fysieke resultaat dat tot stand kan komen met oog 
voor de eigenheid van de plek, de cultuurhistorie, de mentale en sociale betekenis,  
de dynamiek in de omgeving en het integreren van verschillende beleidsdoelstellingen. 
Belangrijk is dat er kwaliteit wordt aan toegevoegd.
FASE IV, in deze publicatie buiten beschouwing gelaten, is evenzeer heel belangrijk.  
De uitvoering van de werken en het gebruik en het beheer hebben een grote invloed  
op de uiteindelijk bekomen ruimtelijke kwaliteit. Deze elementen staan rechtstreeks  
in relatie met het ontwerp en de totstandkoming ervan. In het ontwerptraject kan best 
meteen hiernaar de nodige aandacht gaan. Het gebruik en de instandhouding kunnen 
best afgelijnd, afgeleid en mee bepaald worden in het ontwerptraject.
Vele aspecten die aan bod komen worden in het planningstraject, zoals in het schema 
gegroepeerd, aangehaald in verschillende hoofdstukken van de voorliggende publicatie. 
In de praktijk is het zeker niet allemaal strikt afgelijnd te benoemen en chronologisch 
te schikken. Een eenduidige tijdslijn met los van elkaar te onderscheiden punten is  
niet voorop te stellen. We dienen het als het ware eerder te aanzien als stapstenen naar 
ruimtelijke kwaliteit die de kans bieden richting te geven aan een ontwerp. Vandaar 
ook de titel van de publicatie. 
Alle verschillende aspecten komen in een min of meer belangrijke mate onder de aan-
dacht in een ontwerptraject. Niet alle zijn even belangrijk voor een bepaald project of 
zijn niet even zichtbaar aanwezig.

Leeswijzer
De verschillende aspecten in de hoofdstukken worden niet beschreven vanuit een the-
oretische of academische benadering. Dit valt buiten de doelstelling van deze publica-
tie. De publicatie wil vooral de praktische aanpak voor de promotoren onder steunen, 
voorbeelden tonen en de weg naar creatieve invalshoeken belichten. We vinden het 
voor U als promotor, architect of partner in een project belangrijk een antwoord te kun-
nen bieden binnen de verschillende handelingen van thematische aspecten. Bij elk 
hoofdstuk worden bij wijze van inleiding een aantal vragen gesteld die richting kunnen 
geven aan uw verder handelen en een bron kunnen zijn voor creatieve uitwerking. 
Vraagstelling is zeer belangrijk. Het helpt u op zoek te gaan naar de erkenning van het 
streven naar ruimtelijke kwaliteit binnen uw project. Vragen kunnen wel of niet betrek-
king hebben op uw project. U kunt er zeker en vast heel wat aan toevoegen.
Bij verschillende plattelandsprojecten is en was het streven naar ruimtelijke kwaliteit 
reeds ingeschreven. Ze hebben allen op hun eigen manier met de zoektocht naar ruimte-
lijke kwaliteit reeds te maken gekregen om er een antwoord op te geven. Promotoren, 
architecten, partners van plattelandsprojecten werden gepolst naar hun ervaring in  
het omgaan met de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit. Naast de projectschetsen  
worden ook getuigenissen, thematisch gelinkte visies of referenties opgenomen.
Een aantal plattelandsprojecten worden hierna uitvoeriger beschreven, op basis  
van interviews met projectpromotoren en/of architecten.
U leest onder meer hoe hun projectidee uitgebroed en geconcretiseerd werd. Ongetwijfeld 
ontdekt u een aantal zaken die u verder op weg zetten en inspireren om ruimtelijke 
kwaliteit alle aandacht te geven.
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Interreg IVB noordzee regIo project SUrF
tranSnatIonaal leerproceS

De Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland, is partner in  
het Europese Interreg IVB-project ‘Sustainable Urban Fringes’, kortweg SURF. 

Onder maatregel 4 van het Noordzee programma: ‘Duurzame en competitieve  
gebieden: creëren van aantrekkelijke plaatsen om te werken en te leven’ werd  
het SURF-project goedgekeurd. Het heeft tot doel de vage grenslijn tussen de stad  
en het platteland aan de hand van analyse en concrete maatregelen op een duurzame 
wijze te optimaliseren. De uitwerking wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds  
voor Regionale Ontwikkeling. 

Er wordt gewerkt rond vier thema’s, nl. economie en ondernemen, rol en waarde van 
groene ruimtes, ruimtelijke planning en betrokkenheid actoren én beleid van  
buitengebied aan de rand van de stad. 

De hoofdpartner is city of Aberdeen (UK) en de partners zijn de gemeenten Enschede, 
Hengelo en Almelo en Regio Twente (NL); Provinciebestuur West-Vlaanderen (B); 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (B); Provinciebestuur Antwerpen (B); Saxion 
Universities of Applied Sciences (NL); municipality of Härryda (SW); city of Bradford 
(UK); Leeds Metropolitan University / CUDEM (UK); Norfolk County Council (UK),  
city of Hamburg (D).

Concreet wordt in Oost-Vlaanderen de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied  
aan de rand van de stad versterkt. Vanuit de grondgebonden taakstellingen van het 
provinciebestuur streven de verschillende diensten naar ruimtelijke kwaliteit.  
Het SURF-project heeft deze zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied 
kunnen vervolledigen. 
De verdere ontwikkeling en uitbouw van de Provinciale Kwaliteitskamer voor  
Oost-Vlaanderen (PKvOVL) zijn hier een onderdeel van. 

Meer info over SURF www.sustainablefringes.eu

KanSen Voor de proVIncIale KwalIteItSKamer
Voor ooSt-Vlaanderen (pKvoVl)

Het buitengebied begint waar ruimtelijke planning het stedelijk gebied heeft afgebakend. 
In Vlaanderen zijn er geen planologisch zones tussen stad en buitengebied, waar een 
ander beleid wordt voor gevoerd. 
Maar deze zijn aanwezig. In verschillende studies wordt er dan ook gesproken over 
peri-urbaan, amorf-urbaan, verstedelijkt platteland, platteland onder druk van de 
stad … Deze gebieden zijn bijzondere en dynamische transitiezones met zowel  
stedelijke als landelijke kenmerken en uitdagingen. 

De verdere ontwikkeling en uitbouw van de PKvOVL werd deels gerealiseerd binnen  
het SURF-project. De PKvOVL is een middel en geen doel en de beoogde kwaliteit is het 
resultaat van het traject met daarin verschillende stapstenen. 
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De PKvOVL past binnen 3 van de 4 thema’s van het SURF-project. Een overheidsinstru-
ment dat via de advisering streeft naar goede ruimtelijke kwaliteit in het planningspro-
ces, met oog voor duurzaamheid en respect voor de open ruimte.
 
De sterkte van de PKvOVL ligt in haar flexibel inzetbare systeem door de samenstel-
ling en de kennis van de experten en dit zowel voor infrastructuurwerken op locaties 
met echte plattelandskenmerken als deze in het verstedelijkte buitengebied van 
Oost-Vlaanderen. 

Deze publicatie, bestaande uit een Nederlandstalige integrale versie en een Engels-
talige samenvatting, is de visualisatie van de Oost-Vlaamse uitvoering in SURF.

Het tranSnatIonaal leerproceS Van de 
SUrF-tHemagroep rUImtelIjKe plannIng 

Om de verschillende doelstellingen van het SURF-project tot een geïntegreerd geheel  
te benaderen wordt er gewerkt met de reeds bovenstaand vermelde ‘themagroepen’. 
Het totale project resultaat zal naast de nodige communicatiemiddelen ook een toolbox 
voor beleid in het buitengebied aan de rand van de stad en een beleidsaanbeveling zijn 
naar de Europese Commissie toe. 

Binnen de themagroep ‘ruimtelijke planning’ werden in de loop van het project ver-
schillende methodieken en instrumenten besproken. Deze werden naast de PKvOVL  
al dan niet opgenomen in de opgemaakte toolbox.

De hoofdpartner Aberdeen werkt aan ruimtelijke kwaliteit via het Design Review Panel. 
De academische partner Saxion Hogeschool is als voorzitter vanuit hun deskundigheid 
betrokken geweest in de Kwaliteitscommissie Ruimte voor de Rivier de IJsel in Deventer. 
Ook de andere Vlaamse partners de Provincie West-Vlaanderen en de Provincie 
Antwerpen werken voor buitengebied projecten met een kwaliteitskamer. 

Themaleider Drs. Ir. Bauke De Vries heeft bijkomende methodieken voor geïntegreerde 
omgevingsanalyse aangepast voor ‘sustainable urban fringes’. Deze konden onmid-
dellijk toegepast worden in de publicatie van de PKvOVL. De ‘Layer approach’ wordt 
gebruikt bij de stapsteen ‘Situering en Context’. Hierbij wordt de geschiedenis van  
de locatie, de maatschappelijke historiek maar ook de geografische, demografische, 
socio-economische, ecologische, landschappelijke en archeologische kenmerken 
geanalyseerd en geplaatst binnen de omgevingsfactoren. Voor de analyse van de 
actoren werden de ‘Power and interest grid’ en de ‘Circles of interest’ toegepast.  
Dit wordt ingezet bij de Fase I: Goede projectdefinitie. De stapsteen ‘Initiatiefnemers 
en Participatie’ wil komen tot een voldoende draagvlak van de actoren voor de project-
doelstelling en goede invalshoek van de initiatiefnemers en partners. Tevens worden 
deze ook ingezet bij fase III: de stapsteen ‘Participatie’. Het participatietraject waar-
bij kennis, gedragenheid en betrokkenheid van de juiste actoren het ontwerp ten 
goede komt. 

In deze publicatie wordt in verschillende tekststukjes verdere toelichting gegeven over 
de opgesomde methodieken en instrumenten.
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Atelier Overijssel : toewerKen naar KwalIteIt In projecten

Atelier Overijssel is een onafhankelijke werkplaats voor iedereen die wil leren, erva-
ring wil opdoen, nieuwe inzichten wil krijgen en geadviseerd wenst te worden over 
ruimtelijke opgaven. Het doel van Atelier Overijssel is om ruimtelijke kwaliteit een  
vanzelfsprekend onderdeel van het werken aan ruimtelijke opgaven te laten zijn. 
Enerzijds werkt Atelier Overijssel zelfstandig aan kennisontwikkeling en kennisdeling 
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, anderzijds werkt het in opdracht van partners 
zoals de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
aan concrete adviezen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Thema’s waar Atelier 
Overijssel onder andere mee bezig is geweest zijn bijvoorbeeld: stadsranden; energie-
landschappen; omgaan met krimp; ruimtelijke kwaliteit in stationsomgevingen. 
Atelier Overijssel definieert ruimtelijke kwaliteit als altijd integraal, multidisciplinair  
en interactief; altijd het gebied centraal; de opgave in zijn grotere context en altijd 
betrokken, urgent en gecommitteerd. Ruimtelijke Kwaliteit is een manier van kijken  
en handelen. Het planproces staat centraal om de juiste voorwaarden te creëren voor 
goede plannen: goed opdrachtgeverschap, een goed geformuleerde opgave, verbinden 
van de betrokken partijen, gezamenlijk onderkennen van de urgentie en het tot het einde 
vasthouden aan gedeelde ambities.

www.atelieroverijssel.nl

GiDs BUiteNKANs eNsCHeDe: traject en proceS doorlopen

De Gids Buitenkans is een document dat de gemeente Enschede ontwikkeld heeft  
om sturing te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied. Dat moet  
leiden tot economische activiteit en nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan ruimte-
lijke kwaliteit in het buitengebied en in de stadsrand. Zo biedt de Gids Buitenkans 
inspiratie, in de vorm van visualisaties voor verschillende deelthema’s van ruimtelijke 
kwaliteit. Daartoe is de ruimtelijke kwaliteit verbeeld in verschillende ‘ansichten’, 
foto’s en tekeningen van onder meer de gewenste kwaliteit van bestaande landschap-
pen (landgoederen, hoevenlandschap, ontginningslandschap) en van nieuw beoogde 
ontwikkelingen. De Gids Buitenkans is samen met stakeholders uit het buitengebied 
ontwikkeld en is na enkele jaren gebruik uitgebreid geëvalueerd. Dit heeft geleid tot 
een actualisatie in 2010, waarin onder meer expliciete ruimtelijke kwaliteitscriteria  
zijn geformuleerd voor de stadsrandzone. Die wordt gedefinieerd als een zone van 
ongeveer 500 meter rondom de bestaande bebouwing.

https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/themas/ruimtelijke_kwaliteit/
buitenkans_een_gids_voor_het_buitengebied

Bewerkt door Drs Bauke de Vries

Docent – onderzoeker Duurzame Ontwikkeling, Saxion Hogeschool in Deventer.
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FASE IGoede projectdefinitie
Een goede projectdefinitie bevat enerzijds zoveel mogelijk objectieve en noodzakelijke gegevens 
over de ruime context zoals ligging, omgeving, historiek, voorschriften  … en anderzijds worden  
de doelstellingen, behoeftes en noden van het project samengevat in een programma van eisen  
en verwachtingen. Deze moeten duidelijk zijn maar toch de nodige creatieve vrijheid laten, stimu
leren en uitlokken.
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Stapsteen 1
SITUERINg en CONTEXT
Kennis van de plek en het maatschappelijk gegeven zijn de basis voor een goede start. 
De situering en de context worden uitgediept in relatie met het projectidee.

In stapsteen 1 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Wat is de geschiedenis van de locatie en de maatschappelijke historiek ?
 · Wat zijn de kenmerkende gegevens van de plek : geografisch en demografisch, 

socio-economisch, ecologisch en landschappelijk, archeologisch, historisch  
cultureel, waterbeheer, mobiliteit … ?

 · Welke omgevingsfactoren zijn aanwezig (dit is ruimer dan de plek zelf) ?
 · Hoe situeert de plek zich ten opzichte van de omgeving ?
 · Welke evolutie is waar te nemen en te verwachten ?
 ·  …

Steendorp, O mijn duurbre grond
Temse – Steendorp is gelegen op de zuidelijke flank van de Wase 
cuesta en dankt het ontstaan aan de Rupeliaanse kleilaag die  
er sinds de zestiende eeuw werd gewonnen. Het huidige dorp 
behoorde lange tijd tot een naburige parochie en werd in 1881  
een zelfstandige gemeente. De steenbakkerij was het handels-
merk bij uitstek.

‘Steendorp, O mijn duurbre grond - Herwonnen cuestatrots’ 
staat voor de realisatie van een duurzaam landschapsherstel 
van enkele voormalige graverijen voor kleiontginning en het 
voor het publiek toegankelijk maken van de site door omvor-
ming van het domein tot een ecologisch en toeristisch waarde-
vol passief recreatiegebied.
Enerzijds bestond er een tekort aan kwaliteitsvolle open ruimte 
met mogelijkheden voor zachte recreatie, voor sport, voor jeugd, 
voor natuurbeleving … Anderzijds was er door de spontane ont-
wikkeling van het Gelaagpark en door de nabijheid van het Fort 
van Steendorp een uniek gebied ontstaan met hoge potentie 
voor natuur.

Schepen Hugo Maes en medewerkster 
Magda Bonaris vertellen honderduit : 

“Het gebied komt uit een moeilijke  
situatie, maar het had veel potentie.  
Het bestuur was er van overtuigd dat  
een kwalitatief hoogstaande ruimtelijke 
invulling van de Roomkouter voor de 
lokale gemeenschap, voor Steendorp  
en bij uitbreiding voor de hele gemeente 
een bijzondere kans bood. Zo’n ambitieus 
project kon echter enkel op die schaal  
verwezenlijkt worden mits financiële 
ondersteuning. Het plattelandsproject 
heeft de gemeente de mogelijkheid  
geboden om de kansen om te zetten  
in sterke troeven.”

‘‘
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Een kleiontginning in een cuestalandschap
Klei en een snuifje zout

De eerste steenbakker hield in Steendorp in 1528 al een gelaag. In oorsprong werden 
de handstenen vervaardigd voor gebruik in de streek maar de Schelde vormde een 
dankbare transportweg en de nijverheid breidde gestadig uit. In het begin van de  
twintigste eeuw werden jaarlijks ongeveer 90 miljoen stenen gebakken. Het dorp telde 
meerdere steenbakkerijen met tussen de 1.000 en 1.200 werknemers. De tweede 
belangrijke bedrijfstak was de zoutbereiding. De nabijheid van de rivier en de eco-
nomische activiteiten vormden het landschap en bepaalde in belangrijke mate de  
rijke biodiversiteit.

De kleiontginning veroorzaakte ernstige littekens in het kenmerkende Wase cuesta-
landschap. In de Roomkoutergroeve is de uitbating het langste doorgegaan en na  
de ontginning bleef de groeve jarenlang het onderwerp van een lokale maatschappe-
lijke controverse. Er werden meerdere pogingen ondernomen om de groeve te dempen 
met restmateriaal of afval maar zowel de lokale gemeenschap als het gemeentebestuur 
boden hiertegen weerwerk. In 2006 en 2007 werd de groeve opgevuld met specie 
afkomstig van de aanleg van het Deurganckdok in het kader van de havenexploitatie  
op de linker Scheldeoever. De maatschappelijk discussie kon hiermee worden afge-
sloten en voor het gebied boden zich nieuwe ontwikkelingskansen aan.
Aansluitend bij de Roomkouter ligt het Gelaagpark, de oudste ontginningszone.  
Deze groeve werd nooit volledig opgevuld en veranderde in de loop der jaren spontaan 
in een complex van bos, vijvers, graslanden en ruigtes.

Streven naar landschapsherstel
De oorspronkelijk private gronden, de voormalige kleigroeves van de nabijgelegen 
steenbakkerij, werden aangekocht door de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit 

Zicht op de Roomkoutergroeve. © Temse
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en Openbare Werken, met de intentie om de Roomkoutergroeve op te vullen met  
gronden uit het Deurganckdok en nadien een definitief landschapsherstel te creëren. 
Het finale doel was de vorming van een aaneengesloten gebied met aanzienlijke  
potentiële ecologische waarde.

Door middel van beheersovereenkomsten 
kwamen de terreinen van de Vlaamse over-
heid in het beheer van het gemeentebe-
stuur en van het Agentschap voor Natuur  
en Bos die beiden gezamenlijk instaan voor 
het openstellen en het onderhouden van 
het gebied. De gemeente zette daarbij 
vooral in op een ruime toegankelijkheid en 
putte de troeven van het gebied voor zachte 
recreatie en natuurbeleving ten volle uit. 
Het beheer door het agentschap, goed voor 
ongeveer drie kwart van de oppervlakte  
van het terrein, staat in functie van het aan-
grenzende Fort van Steendorp waar zich 
sinds 1945 spontaan een bos ontwikkelde 
en waar een rijke fauna en flora huist.

Het laden van dumpers met zand van het Deurganckdok. © Temse

Schepen Hugo Maes en  
medewerkster Magda Bonaris :

“De gemeente heeft dit project uitgevoerd 
in eigen beheer. We hadden heel weinig 
ervaring met projectmatige werking en 
hebben ons daarom goed geïnformeerd. 
De lokale heemkundige kring heeft de  
historiek van het gebied minutieus in 
woord en beeld gebracht. Er werd een 
intern projectteam opgestart en er werd 
deskundigheid van buitenaf aangetrok
ken. Het projectteam vergaderde tijdens 
de voorbereiding en de uitvoering twee 
keer per maand ; na de realisatie nog een 
keer per kwartaal. Dat is nodig omdat het 
gebied erg dynamisch is en er tal van acti
viteiten georganiseerd worden, waaronder 
een jaarlijkse grootse manifestatie.”

’’
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‘Landschap als groene draad’

Het gebied is goed ontsloten via meerdere ingangen. Het is vrij toegankelijk van  
zonsopgang tot zonsondergang. Er werd in het project een fietsenstalling aangelegd.  
In de spontaan ontwikkelde vegetatie werden onderhoud- en beheerwerken uitgevoerd 
waardoor het tragewegennetwerk werd opgewaardeerd. De wandel- en fietspaden kregen 
een ‘groot onderhoud’ en er werd een voetgangersbrug geplaatst over een beek.  
Je komt er ook zonder problemen met het openbaar vervoer. De bus op de drukke as 
Sint-Niklaas – Antwerpen doet de domeinen aan en vanuit de buurgemeenten Hamme, 
Beveren en Kruibeke kan je met de bus of belbus vlak voor de ingang afstappen.

In het opgemaakte beheersplan wordt de gebiedsvisie uiteen gezet. Aanplantingen 
werden hersteld en bijkomende groenvoorzieningen werden aangelegd. In het 
Gelaagpark werd een insectenhotel geplaatst. Om de belevingswaarde te verhogen 
werden in het project een aantal elementen op vlak van toerisme en recreatie opge-
nomen. Zo werden weidelijke viszones (her)aangelegd ; werd een looppiste aangelegd 
en een speelbos ingericht ; werd het ravotterrein uitgerust met speeltuigen, picknick-
tafels en rustbanken. Het bestaande speelterrein in de noordelijke zone werd voorzien 
van nieuwe, duurzame speeltoestellen vervaardigd binnen een opleidingstraject en  
de volledige site werd voorzien van zitbanken. Ten slotte werd ook veel aandacht 
besteed aan het didactische aspect. Zo werden publicaties, brochures en infoborden 
ontwikkeld en geleide wandelingen uitgestippeld.

Betrokkenheid boven
Het is een lange lijst geworden van partners die, elk vanuit hun eigen perspectief  
en betrokkenheid, samen hun schouders onder het project voor landschapsherstel 
gezet hebben.

Vandaag vormt het landschap de groene draad. © Provincie Oost-Vlaanderen
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De communicatie met de buurt wordt als zeer belangrijk ervaren. Zo moesten in de aan-
loop naar het project een aantal lokale tuintjes, die doorheen de jaren op het terrein 
werden aangelegd, verdwijnen. Als tegenprestatie werd, met instemming van de 
omwonenden voorzien in een ontsluiting van de aanpalende achtertuinen.
Die betrokkenheid komt ook tot uiting in de verdere uitbouw van de site. Zo groeide 
een vrijwilligerswerking voor onderhoud en educatie en houdt de buurt er een oogje  
in het zeil. De realisatie kan terecht ‘geïntegreerd’ worden genoemd ; het plattelands-
project heeft hiertoe een wezenlijke bijdrage geleverd.
Er werd gestreefd naar een maximale betrokkenheid van de lokale gemeenschap zowel 
via organisaties en verenigingen als via actieve bewonersparticipatie, nl. :
 · Vlaamse overheid (als eigenaar of terreinbeheerder) ;
 · Toerisme Oost-Vlaanderen (als ontwikkelaar van het fietsknooppuntennetwerk) ;
 · Gemeentelijke adviesraden (waaronder de milieu- en natuurraad en de jeugdraad) ;
 · Gemeentelijke werkgroepen (zoals de werkgroep Trage wegen en de werkgroep 

Amfibieënpoelen) ;
 · Lokale verenigingen (met onder meer de lokale leefmilieuvereniging) ;
 · Keramisch bedrijf Wienerberger Brick nv (de huidige eigenaar van de 

steenbakkerij) ;
 · Buurtbewoners werden betrokken via inspraakvergaderingen.

Dit brede partnerschap is organisch gegroeid en levert een innovatief 
samenwerkingsverband.

Ruimte voor toerisme en recreatie. © Provincie Oost-Vlaanderen
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lagenBenaderIng

De lagenbenadering is een werkwijze voor gebiedsanalyse die helpt om integraal naar 
de fysiek-ruimtelijke aspecten van een gebied te kijken. In een gebied kunnen de vol-
gende drie lagen onderscheiden worden : de fysieke ondergrond als basis, met daarin 
geologie, archeologie, bodem, water, topografie en geomorfologie. De netwerklaag  
als tweede laag met alle infrastructuur en netwerken : wegen, fiets- en wandelpaden, 
spoorwegen, rivieren en kanalen maar ook pijpleidingen, energie- en communicatie-
netwerken en infrastructuur voor dataverkeer. De occupatielaag als opvulling van de  
vlakken in de netwerklaag, waar alle ‘statische’ functies plaatsvinden : woongebieden, 
bedrijventerreinen, landbouwgrond, parken, winkelgebieden, recreatiegebieden.

Het inventariseren en analyseren van deze gebiedskenmerken op een systematische 
manier kan helpen om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen bij gebieds-
ontwikkeling. Het helpt om oog te hebben voor de wijze waarop de verschillende lagen 
elkaar kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld het draagvermogen van de ondergrond dat 
bepaalt waar het beste gebouwd kan worden of welke maatregelen genomen moeten 
worden om gebouwen constructief veilig te maken. Grondsoorten en waterhuishouding 
bepalen de mogelijkheden voor begroeiing en landschappelijke vormgeving.

Gebiedsontwikkeling vraagt om een 4-dimensionale benadering. Naast het inventariseren 
van de verticale lagen en de wijze waarop die elkaar beïnvloeden is het van belang om 
oog te hebben voor interactie tussen een gebied en omliggende gebieden op verschil-
lende schaalniveaus : de relatie tussen hier en elders. Ten slotte is het van belang om 
oog te hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden en effecten van ingrepen op de lange 
termijn : de relatie tussen nu en later. Naast de fysiek-ruimtelijke componenten zijn 
daarbij ook de sociale componenten van belang. Dat vraagt om veel aandacht voor  
stakeholders en hun rollen, belangen en kennis.

Bewerkt door Drs Bauke de Vries 

Docent – onderzoeker Duurzame Ontwikkeling, Saxion Hogeschool in Deventer.
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BELEID en JURIDISCHE VERANKERINg
Ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld in aansluiting met de juridische verankering  
van de plek en de beleidsvisies. De formele randvoorwaarden worden getoetst.

In stapsteen 2 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Wat zijn de planologische mogelijkheden/beperkingen bijvoorbeeld in  

het kader van structuur-, beleids- en ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 · Is het een beschermd monument/landschap, waardevol gebouw … ?  

Zijn er voorwaarden ?
 · Zijn de gegevens nagetrokken bij de gemeente of de provincie ?
 · Wat is bindend, richtinggevend of informeel ?
 · Past het idee binnen de algemeen aanvaarde visies op het buitengebied ? 

Verdichting of verdrukking – zal het buitengebied open blijven ?
 · Hoe staat het projectidee tegenover de beleidsvisie (mobiliteit, cultuur,  

natuur, toerisme …) ?
 · Is de functie-invulling in de lijn van de beleidsopties ?
 · Welke is de regelgeving rond toegankelijkheid, duurzaamheid, energie  

en waterberging… ? Kan deze gemakkelijk nageleefd worden ?
 ·  …

Herbestemde historische  
pastorie bindt buurt
Munte – In het centrum van het landelijke dorpje Munte, de schakel tussen de 
Merelbeekse Scheldemeersen en de achterliggende Vlaamse Ardennen, herleeft  
de oude Pastorie. De duurzame renovatie van de pastorie met bijbehorende tuin  
en de omvorming tot een nieuwe ontmoetings- en belevingsruimte maken van Munte  
een meer leef- en beleefbaar platteland.

Het integraal karakter om in de dorpskern één van de belangrijkste gebouwen in  
haar glorie te herstellen én zowel een binnen- als buitenruimte te creëren betekent 
voor de gemeente Merelbeke, meer bepaald voor het landelijk dorpje Munte, een  
bijzondere meerwaarde !

Stapsteen 2
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Beschermd dorpsgezicht

Munte is de meest landelijke en zuidelijk 
gelegen deelgemeente van Merelbeke.  
Een groot deel van de 513 ha bestaat uit bos 
(Makenbos) op de grens van zandig en zand-
lemig Vlaanderen. Het landschap is er  
golvend. De kerk, de pastorie met achter-
liggende tuin, het klooster en de vroegere 
school vormen het kloppende hart van de 
lokale gemeenschap. Het dorpsgezicht is  
er officieel beschermd en de kerk, het 
klooster en de dorpsschool zijn beschermd 
als monument.
De pastorie, oorspronkelijk uit 1783,  
werd in 1856 met een verdieping verhoogd  
en in 1976 zorgde een nieuwe bakstenen 
voor gevel voor het huidige uitzicht. 
Paradepaardje in het gebouw is de  
18de-eeuwse marmeren schouwmantel  
en het prachtig stucwerk in Lodewijk XVI-
stijl. De ommuurde pastorietuin kenmerkt 
zich door een brevierpad en een aantal 
waardevolle hoogstambomen. De laatste 
jaren vonden in het gebouw en in de tuin 
regelmatig kleinschalige culturele activi-
teiten plaats.

Ontmoetingsruimte in de lijn van beleidsopties
Over de herbestemming van de verschillende gebouwen op de site van het dorpsplein 
werd binnen de gemeente, samen met de lokale bevolking, meermaals gebrainstormd. 
In een conceptnota van eind 2003 werd voor het geheel, waartoe toen ook het voormalig 
kloostergebouw behoorde, de naam ‘gemeentelijk erfgoedcentrum Visitatieklooster’ 
gelanceerd. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om in het kloostergebouw de Landelijke 
Steinerschool te huisvesten en werd het concept voor de voormalige pastorie uitge-
breid. De site moet een ontmoetingsplek worden waar zachte recreatie, zoals fietsen 
en wandelen, in het middelpunt van natuur en kunst staan. Diverse invullingen van 
gemeenschapsvormende, culturele en toeristisch-recreatieve aard kunnen er tot uiting 
gebracht worden.

In maart 2005 werd een bouwkundige studie gemaakt voor de pastorie en het naast-
liggende klooster, waarin nu een Steinerschool gevestigd is, en het vlakbij gelegen 
gemeentelijke ontmoetingscentrum. De studie, bestaande uit een bouwfysisch- en  
stabiliteitsonderzoek, toonde aan dat het klooster en de pastorie de voorbije jaren 
slechts een beperkte opknapbeurt hebben ondergaan zonder respect voor het oor-
spronkelijk karakter van het gebouw. En dat was niet het juiste uitgangspunt.

Oude foto pastorie © Merelbeke

Blik op het verleden. © Provincie Oost-Vlaanderen
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Uitgerijpte visie loont

De uitgewerkte beleidsvisie voor de inrichting van de dorpskern van Munte beoogde 
meer ambitieuze resultaten. De site moest herleven als centrale ontmoetingsplaats  
in het dorp.

Centrale thema’s zijn :
 · De duurzame renovatie van de oude pastorie en omvorming 

tot ontmoetings- en belevingsruimte die een plek biedt aan 
bewoners en lokale verenigingen voor vergaderingen, ten-
toonstellingen en andere activiteiten.

 · Het herinrichten van de pastorietuin als groen rustpunt in de 
dorpskern voor de lokale bevolking en de toerist.

 · Het herstel van de pastorievoorgevel in de oude glorie.
 · De ambitie om een toeristisch onthaal- en informatiepunt op de strategische  

plaats tussen De Vlaamse Ardennen en het Scheldeland in te richten.

De visie
De opdracht werd uitgeschreven en via een onderhandelingsprocedure aan een archi-
tectenbureau toegewezen.
De context, de oriëntatie en de eigenschappen van de locatie, de stedenbouwkundige 
voorschriften, het bouwbudget, de duurzaamheid, het concept en de organisatie  
van het gebouw, het gebruik en de functionaliteit, de bouwwijze en constructie,  
de flexi biliteit, de technieken, het materiaalgebruik, het programma, de lichtinval  
en ruimtelijkheid, compositie en esthetiek bepaalden mee het ontwerp. En dat bleek  
een hele boterham.
De architect en zijn team zorgen voor verdere begeleiding en advisering gedurende  
het hele bouwproces. Het gemeentebestuur van Merelbeke vertrouwt daarbij sterk  
op de deskundigheid van de architect. Het bureau krijgt ruime vrijheid binnen  
de ontwerpopdracht om van de oude pastorie iets mooi te maken in uitvoering  
van de specifieke wensen van de gemeente Merelbeke.

Dorpskern Munte. © Merelbeke

Cultuurbeleidscoördinator Liesbet  
Groffils en Patrimoniumconsulent  
Dieter Van Durme vertellen hoe het  
allemaal is verlopen:

“Deze visie werd in eigen beheer door 
deskundigen van de gemeente Merelbeke 
uitgewerkt. In het gemeentelijk cultuur
beleidsplan 20082013 werd uitdruk
kelijk opgenomen dat bij het verbouwen 
van de site in Munte rekening gehouden 
wordt met de link naar erfgoed, lokale  
initiatieven en toerisme. De beleidsvisie 
werd ook afgestemd op de doelstellingen 
van het Provinciaal Plattelandsbeleids
plan ‘Buitengoed, goed buiten’.” 

‘‘
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Het architectenbureau vond een veelheid aan functies binnenin het gebouw welke  
in een participatief gebruik met elkaar verweven zitten. Er werd gekozen voor een 
nieuwbouwvleugel achteraan. Deze sluit passend aan, oud en nieuw vullen elkaar aan. 
De locatie wordt vlot toegankelijk gemaakt voor iedereen ; een lift wordt voorzien.  
Ook het sanitair gedeelte en de tuinverharding hebben bijzondere aandacht voor  
mensen met beperkingen. Voor de toegankelijkheid werd er raad ingewonnen bij  
het Adviesbureau Toegankelijke Omgeving, ATO vzw.

Voorgevel pastorij. © Luc Jacobs

Interieur nieuwbouwvleugel. © Luc Jacobs Nieuwbouwvleugel. © Luc Jacobs
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Kwaliteitsvol advies

Het plattelandsproject ‘Oude pastorie Munte herleeft’ kwam voor tijdens twee zittingen 
van de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen. Er werd gevolg gegeven aan 
de aandachtspunten die de leden aanstipten. De oorspronkelijke typologie van het 
hoofdgebouw als pastorie wordt in zijn ruimtelijke dimensie hersteld. De voorgevel 
wordt gereconstrueerd naar het oorspronkelijk beeld. Zowel de bijgebouwen als de  
tuin worden in relatie gebracht met hun omgeving. Het achterliggend zicht op het  
landschap wordt opengetrokken. Gemeente Merelbeke voorziet extra financiering in  
de meerkost voor het plaatsen van de lift en de aanpak van de voorgevel. De verbou-
wing zou anders eerder beperkt gebleven zijn tot instandhouding en opfrissingswerken.
De aanbevelingen vanuit de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen zorgen 
ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit in de dorpskern aangesterkt wordt.

omgeVIngSVISIe oVerIjSSel

De Omgevingsvisie Overijssel is een integrale visie op ruimtelijke kwaliteit en duur-
zaamheid voor de provincie Overijssel. Thema’s als wonen, werken, mobiliteit, natuur 
en economie zijn verwerkt tot een totaalvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van  
de provincie. De twee belangrijkste kwaliteitsaspecten in de Omgevingsvisie zijn  
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Ruimtelijke kwaliteit wordt omschreven als  
het realiseren van de goede functie op de goede plek, die op de goede manier inge-
past wordt in de omgeving. Duurzaamheid wordt omschreven als een ontwikkeling die 
voorziet in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties 
de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Deze 
twee kwaliteitsaspecten zijn geconcretiseerd in de thema’s Welzijn (woonomgeving, 
steden en landschap, veiligheid en gezondheid), Welvaart (economie en vestigings-
klimaat, bereikbaarheid, energie) en Natuurlijke voorwaarden (natuur, watersysteem 
en klimaat, ondergrond). De omgevingsvisie zelf dient vooral als inspiratiebron en  
integratiekader voor gemeenten en bedrijven. Juridisch bindende consequenties  
zijn beschreven in de provinciale Omgevingsverordening.

http ://www.overijssel.nl/thema’s/ruimte-wonen/omgevingsvisie-0/omgevingsvisie/

Bewerkt door Drs Bauke de Vries

Docent – onderzoeker Duurzame Ontwikkeling, Saxion Hogeschool in Deventer.
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PROJECTDOELSTELLINg en PROJECTAmBITIES
De projectdoelstelling en -ambities versterken het projectidee en koppelen het  
met de ruime context in functie van de ruimtelijke kwaliteit.

In stapsteen 3 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen:
 · Aan welke noden wenst het project tegemoet te komen? Hoe worden oplossingen  

in het vooruitzicht gesteld?
 · Wat zijn de mogelijkheden naar de toekomst toe? Welke toekomstvisie?
 · Welke kwalitatieve referentiebeelden worden hierbij voor ogen gehouden?
 · Welke conceptuele kwaliteit/vormgeving (architectuur, landschap) en maat-

schappelijke doelstellingen worden nagestreefd?
 · Is er zowel een vormelijk, materiële benadering als immateriële benadering  

in de projectdoelstelling?
 · Wordt een realistisch ontwerptraject voor ogen gehouden? Zijn verhoudingsgewijs 

voldoende beschikbare middelen, budget & zicht op realisatie?
 · Wordt zowel korte als lange termijndenken beschouwd – beheer, opvolging om  

de ruimtelijke kwaliteit te continueren.
 · Welk middelen, structuren worden aangewend om de doelstellingen te bereiken 

(beheersstructuur, communicatie, publicatie …)? Waarom wordt een bepaald  
middel gekozen?

 · Hoe kan een visie op dit ogenblik (kort en krachtig) worden geformuleerd?
 · …

Kunstdorp langs de stroom
Machelen – Langs een afgesloten pittoreske oude Leie-arm ligt Machelendorp ;  
een compacte dorpskern met aaneengesloten kleinschalige bebouwing langsheen een 
nauw stratenpatroon. De kern bevat vele waardevolle cultuurhistorische gebouwen waar-
onder de Heiligen Michiel, Cornelius en Ghislenuskerk en de oude pastorie ; het ommuurde  
kerkhof ; het oude klooster en Hostens molen, een graan- en oliewindmolen uit 1840.  
Het dorp is ook de thuis van Roger Raveel, een van de belangrijkste Belgische naoorlogse 
kunstenaars, met het Roger Raveelmuseum en met het werk van de meester ‘De muur  
van de verbeelding’ op het plein ‘De nieuwe visie’. Troeven bij de vleet.

Stapsteen 3
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Ambitie uitbouw tot cultuurhistorische  
site en verblijfsgebied
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zulte voorziet voor de dorpskern van 
Machelen een belangrijke potentie in de toeristische en recreatieve sfeer. Het platte-
landsproject vormt de eerste fase van een ruimer inrichtingsproject waarbij het hart 
van het dorp aangelegd wordt als een verkeersluwe publieke ruimte en de aanliggende 
straten heraangelegd worden als wegen met beperkt doorgaand verkeer. 

Samenhangende keuze

De ganse regio heeft sterke toeristisch-
recreatieve troeven. Het Leielandschap 
is authentiek; de oude Leie-armen  
vormen een oase van rust en zijn uit-
stekend geschikt voor recreatie. Je treft 
er imposante kasteelsites, grootse ker-
ken en authentieke hoeves. En met het 
museum, de kapel en de kunstwerken 
van Roger Raveel heeft Machelen net 
dat beetje extra. Het dorp is centraal 
gelegen tussen een aantal grote cultuur-
steden en kan uitstekend dienen als  
uitvalsbasis. Kunstdorpen langs de  
Leie vormen inspirerende voorbeelden.

Zicht op Machelen. © Jasmijn Decuyper

Raveelmuseum en paal Raveel. © Pol De Frene
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Het gemeentebestuur trekt de kaart van het 
toerisme en zet zowel in op dagrecreatie 
als op verblijfsrecreatie. Kunst en cultuur 
worden daarbij gebruikt als bindmiddel.  
De herinrichting kadert in die keuze.

Toekomstvisie voor het dorpsplein?
Aan het einde van de weg, waar het dorp en de oude Leie elkaar ontmoeten, ligt  
het Leieplein. Vóór de Eerste Wereldoorlog vormde het plein een strategische plek.  
Er was een aanlegplek en loskade voor het transport via de Leie en er was een over-
zetboot die Machelen verbond met de ‘andere’ kant. Met Gottem, met Grammene,  
met Oeselgem… Het was ook de plek van foorkramers en marktventers. De statige  
kerkhofmuur en het historisch gegroeide veevoederbedrijf bepaalden de aanblik  
van het plein. Sinds de rechttrekking van de Leie is de oude meander geïsoleerd.  
Het groen tiert er welig en de oude Leiearm, gemeenzaam bekend als Machelen put, 
werd een pleisterplaats voor vissers en wandelaars. Het historische karakter,  
de markante bebouwing en het meanderende water vervaagden echter en het 
Leieplein werd een weinig aantrekkelijke parkeerplaats. 

Van het dorpsplein … tot het Leieplein

De functie van het plein werd grondig herbekeken. Door het herschikken van de parkeer-
plaatsen en het aanpassen van het parkeerregime; door het inbrengen van groene  
elementen; door het oordeelkundig kiezen van het materiaal wordt een kwalitatieve 
publieke ruimte gecreëerd. Het water en het plein ontmoeten elkaar door de aanleg  
van een houten vlonder die via trappen opgebouwd als een amfitheater bereikbaar is. 
Op termijn kan het openstellen van de afgesneden Leiemeanders in het kader van het 
project rivierherstel Leie-Schelde nog extra mogelijkheden bieden voor de pleziervaart.

Raveelmuseum. © Jasmijn Decuyper

Ludwig Vanluchene, diensthoofd ruimtelijke ordening,  
en Carine De Jans, administratief hoofdmedewerker  
dienst Openbare Werken, begeleidden het plattelands
project ‘Herinrichting Machelendorp’ vanuit de gemeente 
en kennen haarfijn de historie van het eerste idee tot  
de oplevering van de werken.

“De aanwezigheid van al deze cultuur historische ele
menten vormt zonder enige twijfel een belangrijke troef 
voor de gemeente. De potentie van toerisme en recreatie 
wordt uitvoerig beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan en het bestuur vatte het plan op om de  
volledige as vanaf de gewestweg N43 tot Machelendorp 
functioneel in te richten. Al snel kwam de vaststelling  
dat er te weinig samenhang tussen de delen was en dat  
de aandacht voor de belevingswaarde onvoldoende bleef. 
Het plattelandsproject bood een uitgelezen kans om meer 
te doen; om te werken aan kwaliteit. Naast de verkeers
veilige herinrichting van de wegen kon het openbare 
domein op een integrale wijze worden aangepakt en  
kwaliteitsvol worden ingevuld met een aangepaste  
infrastructuur en met veel aandacht voor kunst.  
Hierdoor wordt de ruimtelijke samenhang tussen  
alle troeven geaccentueerd.”

’’
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Door een aangepaste materiaalkeuze en door het herprofileren, afgestemd op  
traag verkeer, wordt de kern ingericht als verblijfsgebied en uitgebouwd als cultuur-
historische site.
Finaal moet het project leiden tot kernversterking waarvan de handelaars mee  
de vruchten kunnen plukken. Meer handelaars en horeca; met ruimere mogelijkheden, 
waaronder terrassen, samen met een uitgebreide lijst van activiteiten versterken  
de lokale economie. Op de pleinen zijn tal van activiteiten voorzien zoals Machelen 
Gulde, Ommegang rond de kerk, Leie Leude maar ook tobbedansen en vuurwerk. 
Drijvende kunst op het water linkt de Leie, het dorp en het museum nog meer. Het  
verblijfskarakter wordt benadrukt door een uniforme bestrating in mozaïekkasseien 
van gevel tot gevel. De centrale goot in blauwe hardsteen zorgt voor de afvoer van 
hemelwater en vormt een strak lineair verbindend element. Het dorpspleintje krijgt  
een fontein met een centrale toevoergoot en een aantal groenelementen. Door het 
inrichten van een aantal parkeerplaatsen in de belendende straten kan het pleintje 
autovrij worden.

Kade met zitgelegenheid. © Zulte

Uniforme bestrating in mozaïekkasseien. © Zulte Fontein met centrale toevoergoot. © Zulte
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Trappenstructuur. © Zulte

De gemeente koos nadrukkelijk voor een duurzame en kwaliteitsvolle invulling van  
het openbare domein. Per definitie is het openbare domein voor elke burger even  
toegankelijk. Door bij de herinrichting de zwakke weggebruiker centraal te plaatsen 

blijven er slechts minimale drempels waar-
door personen met een fysieke beperking 
een betere toegankelijkheid van het centrum 
gegarandeerd wordt. De multifunctionele 
invulling vrijwaart de open ruimte. Met een 
knipoog naar de geschiedenis wordt het 
groene karakter versterkt door de aan-
planting van stevig uitgegroeide vrucht-
bomen – in het wapenschild van Machelen 
prijken drie moerbeziebladeren – en  
kleinere groenelementen. En er wordt  
uiteraard gelabeld hout gebruikt.

Creatieve communicatie

Door de aard en de omvang van de werken zijn heel diverse partners betrokken  
en was een doorgedreven communicatie nodig.

 · Overleg met de middenstandsorganisatie om handel en toerisme versterkend  
te laten samen sporen. Om de eventuele hinder voor de handelaars te beperking 
werd ook de aanpak en fasering van de werken in overleg beslist. 

 · Overleg met kunstschilder Roger Raveel om te kijken op welke manier zijn kunst  
kon worden betrokken in het project.

 · Voorstelling van het concept tijdens de plaatselijke kermis, Machelen Gulde,  
aan de plaatselijke bewoners. 

 · Organisatie van een hoorzitting.

 
Ludwig Vanluchene en Carine De Jans:

“Het aanbrengen van een waterelement 
op het dorpsplein en het aanleggen van  
de aanlegstijger en kade met zitgelegen
heid op het Leieplein, het straatmeubilair 
en de groenelementen zorgen voor een 
meer uitgesproken beleving. Zonder finan
ciële steun zou gekozen worden voor een 
verkeersveilige maar sobere en functio
nele heraanleg zonder deze elementen.”‘‘
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 · Openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw-
werken. Informatie over de vordering van de werken aan de bevolking via de  
website en via geschreven communicatie.

 · Openbare maandelijkse werfvergaderingen en de omwonenden kregen het  
schriftelijke verslag van deze vergaderingen in de brievenbus.

KUnSten en cUltUUrSpreIdIng

Zorg voor ruimtelijke kwaliteit kan onmogelijk tot de verwachte en verhoopte resultaten 
leiden indien niet ook de zorg voor ‘de mensen in die ruimte’ wordt geïntegreerd. 
Kunst en cultuur is het cement van de opbouw van de lokale gemeenschap en zorgt er 
voor dat verschillende groepen op sommige momenten en in wisselende vormen écht 
één zijn. 
Kwaliteitsvolle plattelandsprojecten zullen - zoals alle beleidsplannen - in ruime mate 
in verschillende stadia getoetst worden aan de noden en verzuchtingen van hen die in 
het buitengebied of de kernen wonen en werken. Maar het integreren van een 
inspraakronde over bestemming en uitzicht maakt van een planningstraject nog geen 
goed project.
De aantrekkelijkheid en leefbaarheid op langere termijn vergroten zal pas gebeuren als 
een gemeente inspeelt op opportuniteiten vanuit een zorg voor de versterking van de 
sociale cohesie, de ontmoeting en het samen-leven van de verschillende groepen. 
Overal zijn er jeugdverenigingen, koren, fanfares, toneelverenigingen, service-clubs, 
vrouwenverenigingen, bonden van gezinnen en senioren, postzegelverzamelaars, wan-
delaars of hondenliefhebbers… Honderden verenigingen in onze provincie geven dage-
lijks kleur aan het veelbesproken Vlaamse ‘middenveld’.
Allen hebben nood aan een aangename, aangepaste, toegankelijke en veilige, liefst 
ook nette en mooie plek om hun ding te doen. Een ‘voorwaardenscheppende’ lokale 
overheid speelt in op die nood en zorgt voor kwalitatieve nieuwe plekken waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten of herbestemt erfgoed in die zin. Zo komen oude schooltjes, 
pastorieën, caféetjes met zaaltjes achter… weer tot leven ten behoeve van het veelvor-
mige en veelkleurige culturele leven in de gemeente. 
Daarnaast is het evident dat iedereen graag geconfronteerd wordt met schoonheid in 
zijn leefomgeving. De beleving van de schoonheid van de natuur en het landschap kan 
hand in hand gaan met de prikkelende aanwezigheid van veellagige hedendaagse 
kunst in de publieke ruimte. Dit kan een echt beeld zijn dat een thuis vond in de 
gemeente, of een fontein, of een ingenieus ontworpen zitbank of zelfs de visuele weer-
gave van de gedichten van de plattelandsdichter…

Carine Stevens

Directie Cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen

dienst Kunsten en Cultuurspreiding

http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/index.cfm
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Stapsteen 4
INITIATIEFNEmERS en PARTICIPATIE
Voldoende draagvlak voor een projectdoelstelling en een goede invalshoek van de initi-
atiefnemers en partners werken bevorderend in het streven naar ruimtelijke kwaliteit.

In stapsteen 4 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Ben ik als promotor de geschikte initiatiefnemer ? Neem ik de geschikte invalshoek ?
 · Is er een gezamenlijk onderkennen van de urgentie ? Is er voldoende maatschappe-

lijk draagvlak ?
 · Wat is de mogelijke betrokkenheid van andere organisaties als partner ?  

Welke partners (medevennoot in realisatie) is nodig om je project te realiseren ?
 · Op welke wijze gaan participanten (medevennoot in gebruik) betrokken worden : 

gebruikers, beheerders …  ? Zijn er er voldoende en de juiste ? Is er onderscheid  
tussen partners en participanten ?

 · Is overleg met gemeente, provincie voorzien ? Van wie kan steun worden verwacht ?
 · Is er een voldoende stakeholderanalyse (advies, steun …) ?
 ·  …

Een masterplan  
voor de publieke ruimte
Wachtebeke – Tegen de grens met Nederland en op een steenworp van het kanaal  
Gent – Terneuzen, ligt de gemeente Wachtebeke. Het centrum en het grensgehucht Overslag 
vormen de belangrijkste kernen. De totale oppervlakte beslaat bijna 35 vierkante kilometer 
en de open ruimte wordt bepaald door landbouw, natuur en bos. Door de nabijheid van  
de industrie evolueerde de gemeente naar een residentieel woongebied. Het is de ambi-
tie van het bestuur om het centrum van de gemeente uit te bouwen tot een sterke kern.  
De Vlaamse Bouwmeester en de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen hiel-
pen mee.

Wachtebeke ligt op de overgang tussen industriegebied en de noordelijk gelegen  
open ruimte van Oost-Vlaanderen. Het gebied ten westen wordt gekenmerkt door  
een sterke industrialisering, in het bijzonder langs het kanaal Gent – Terneuzen.  
De waterwegen Moervaart en de Langelede vormen een sterke landschappelijke  
structuur ten westen en ten zuiden en hebben potenties voor langzaam verkeer.  
Een belangrijk deel van het grondgebied in het zuiden wordt ingenomen door het 
Provinciaal domein Puyenbroeck. Industrie, landbouw, natuur en bos; al deze  
functies ontmoeten elkaar hier en maken dat Wachtebeke tot een aangename plek  
kan zijn om te wonen, te werken, te (be)leven …
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gemeentebestuur bundelt  
het maatschappelijk draagvlak
De dorpskern wordt echter doorsneden door de N449, een gewestweg met geschei-
den rijrichtingen en een parkeerstrook langs beide zijden, meer dan zestig jaar  
geleden ingericht. 

Verouderde infrastructuur en parkeerruimte nemen het volledige publieke domein in.  
Je vindt er hooguit een enkele boom op de middenberm van de weg; Niet erg aantrek-
kelijk en al helemaal niet meer van deze tijd. 

Het gemeentebestuur wil actief inspelen op de evoluties die zich op stedenbouw-
kundig vlak in de kern aandienen. Een aantal projecten werden reeds gerealiseerd.  
Zo bijvoorbeeld de uitbreiding van het gemeentehuis; de oprichting van nieuwbouw-
appartementen, de bouw van individuele en meergezinswoningen en de bijkomende 
locaties voor kleine handelszaken in het centrum. Het functioneren en beleven van  
de openbare ruimte kreeg daardoor een nieuwe impuls. 

Luchtfoto dorpskern Wachtebeke. © Wachtebeke
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Vlaamse Bouwmeester roept op

Voor het zover was ging het bestuur te rade bij de Vlaamse Bouwmeester en zijn team. 
Het gemeentebestuur had van bij het begin immers de intentie om te streven naar  
een zo optimaal mogelijke kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling. 
De bouwmeester heeft als opdracht om vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg 
met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen 
tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturale beleid van 
de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving 
(gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen…) in Vlaanderen te helpen creëren. 
Vanaf de beginfase, optreden als gesprekspartner voor de ontwerpen van overheids-
gebouwen van de andere (lees in dit geval gemeentelijke) overheden is een praktisch 
voorbeeld. Om te komen tot een kwaliteitsvol masterplan voor de publieke ruimte in 
het centrum van Wachtebeke organiseerde de Vlaamse Bouwmeester een open oproep.

Bestaande toestand dorpskern. © BUUR
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De gemeente wilde een globaal masterplan 
voor de (her)inrichting van de openbare 
ruimte; een masterplan dat in verschillende 
fases kan worden gerealiseerd, wat de haal-
baarheid moet garanderen.

mobiliteit en groen centraal

De uit te voeren werken omvatten een inte-
grale herinrichting met inbegrip van de ver-
vanging van het gemengde rioleringsstelsel  
en verouderde verlichting en zijn zodoende 
ingrijpend. 
De pleinfunctie krijgt alle ruimte, wat de  
sociale cohesie zal versterken. In het ontwerp 
wordt de gewestweg N449 ingericht als door-
tocht. De verkeersstroom wordt geconcen-
treerd door een bundeling van de beide rij-
richtingen langsheen de zuidzijde van de 
huidige middenberm. Hierdoor wordt extra 
ruimte vrijgemaakt voor de pleinfunctie en 
wordt de conische vorm van het noordelijke 
gedeelte zichtbaar. De inrichting maakt de 
combinatie van een gegarandeerde maar  
vertraagde doorgang en een kwalitatieve  
verblijfsruimte mogelijk. Omdat de verkeers-
tromen van Dorp en N449 zo goed als dezelfde 
zijn, krijgen beide een gelijk profiel. 

Schepen Lucien De Block en  
steden bouwkundige Rony Apers  
geven uitleg bij de zoektocht naar  
het gepaste ontwerp:

“In het concept worden drie aaneen
gesloten eenheden onderscheiden:  
Dorp, Kerkplein en dr. Persynplein.  
De verblijfskwaliteit staat voorop in  
het volledige centrumgebied dat inte
graal wordt ingericht op maat van 
zwakke weggebruikers.”

‘‘
Overzichtsmaquette toekomstig dorp. © BUUR

Collage van het dorp. © BUUR
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Dorp wordt van gevel tot gevel heraangelegd  
als een open plein in betonsteen met een natuur-
steen granulaat deklaag. De inrichting van de 
publieke ruimte houdt rekening met het historisch 
patrimonium. Door het gebruik van groenelementen 
worden bijzondere accenten onder de aandacht 
gebracht. Zo worden solitaire moeraseiken geplant 
voor het oude gemeentehuis en wordt de beplan-
ting van de kerktuin doorgetrokken aan de zijde 
van Dorp.

De ruimte voor de kerk wordt open gemaakt  
en vormt de centrale toegang tot de belendende 
gebouwen, waaronder het klooster, de school  
en het kinderdagverblijf. Ook de trage verbinding 
naar het Kloosterpark en de verderop gelegen 
Moervaart zijn denkpistes (maar nog niet  
concreet, want privaat domein) en sluiten aan  
op het autoluwe plein. Doorsteken voor lang-
zaam verkeer naar de ruimere omgeving worden 
op meerdere plaatsen geïntegreerd en nabij  
de school wordt een speelruimte aangelegd. 

Maquette van de omgeving kerk. © BUUR

Schepen Lucien De Block en steden
bouwkundige Rony Apers:

“De Provinciale Kwaliteitskamer voor 
OostVlaanderen gaf aan de ontwerper 
nog een aantal aanbevelingen mee maar 
toonde zich erg opgetogen over de aanpak 
van het totale concept, de duidelijke visie 
op het programma en de zin voor het  
definiëren van de verschillende entiteiten 
binnen de eenheid. Ter versterking van  
de ruimtelijke en functionele aspecten van 
het voorliggende ontwerp werd gevraagd 
een lichtplan toe te voegen. Verder werd 
bijzondere aandacht gevraagd voor de 
communicatie met de bevolking; een taak 
die geïntegreerd werd in de opdracht van 
de ontwerper.”

’’
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Het Persynplein wordt multifunctioneel waarbij beton- en grasvlakken worden verwe-
ven tot een samenhangend geheel. Er is ruimte om te parkeren en om te spelen, maar 
evenzeer voor evenementen en voor de wekelijkse markt. Door een slimme vormgeving 
van ondergrond en groenstructuur wordt het klassieke beeld van parkeren doorbroken 
en kunnen de parkeervelden multifunctioneel worden gebruikt. Een strakke lijnvormige 
zitbank zorgt voor eenheid en continuïteit doorheen de publieke ruimte. Verspreide 
obstakels worden vermeden. En met moerbei, beuk en esdoorn wordt gekozen voor 
streekeigen bomen.

Collage van het Persynplein. © BUUR
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Alle stakeholders aan het woord
De milieuadvies- en cultuurraad, de ouderenadviesraad, de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening, de middenstandorganisatie, de vakbond, de verkeerscom-
missie, de bibliotheek, tal van andere verenigingen en een heel aantal bewoners wik-
ten en wogen het plan. 
Dat resulteerde in bijna 200 adviezen verdeeld over de thema’s: inrichting, openbaar 
vervoer, verkeer en parkeren, water, groen, verlichting en communicatie. Deze adviezen 
werden waar mogelijk geïntegreerd en er werd een communicatietraject opgezet, waar-
bij werd gemotiveerd waarom een suggestie wel of niet werd weerhouden. Daarmee 
kwam de ontwerper in belangrijke mate tegemoet aan een zorg van de Provinciale kwa-
liteitskamer voor Oost-Vlaanderen.

BeïnVloedIngScIrKel

Beïnvloeders Beslissers

VoorzienersGebruikers

Fase betrokkenheid :
1. Medebeslissers
2. Medeproducent
3. Voorzien in ideeën
4. Geïnformeerden

Cirkel van betrokkenheid: taak en plaats van actoren in projectgebied in 
verhouding tot gewenste graad van betrokkenheid in uitvoering project. 





FASE IIOntwerpopdracht  
en ontwerper
Komen tot een toepasselijke ontwerpopdracht en aanstellen van een geschikte ontwerper.
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gOED OPDRACHTgEVERSCHAP
Als zelfkritische promotor een goed opdrachtgeverschap opnemen, leidt naar  
het gepaste ontwerptraject.

In stapsteen 5 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Is de projectdefinitie volledig genoeg als kader om een projectopdracht te 

definiëren ?
 · Laat je als bouwheer voldoende begeleiden bij de opmaak van een ontwerp-

opdracht en het maken van keuzes (bijv. Kwaliteitskamer, Vlaams bouwmeester …)
 · Wordt de juiste procedure gekozen ? Gerelateerd aan omvang van het project,  

is er passend ereloon voorzien ?
 · Is er zicht op de noodzakelijke deskundigheid ? Welke knowhow heb ik in huis  

en welke niet ? Indien niet, wat wordt er extern gezocht ?
 · Welk profiel moet de ontwerper hebben ? Combinatie van verschillende capaciteiten/

competenties ? Kunnen verschillende capaciteiten disciplines in één persoon of 
meerdere personen verzameld worden of is er nog extra advies nodig ?

 · Wordt er voldoende vrijheid gelaten aan de ontwerper/het team om zelf antwoord  
te geven en creativiteit te stimuleren.

 · Wordt in de ontwerpopdracht verwezen naar doelstellingen in verband met  
realisatie en instandhouding ?

 · Is het omgaan met de participatieve, toegankelijkheid- en duurzaamheidsaspecten 
opgenomen in de ontwerpopdracht ?

 ·  …

Een nieuwe inrichting voor het dorp
Balgerhoeke – De dorpskernvernieuwing van Balgerhoeke is ontstaan door een eerder  
toevallige samenloop van factoren. Eerst was er de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoerings 
Plan (RUP) Balgerhoeke voor het bedrijventerrein en het dorp. Hierbij was de vrees en 
bezorgdheid voor behoud van het landelijk karakter van Balgerhoeke tot uiting gekomen. 
Tevens bestond de vraag van de buurtschool om een oplossing te bieden aan de gebrekkige 
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Daarop volgend bracht een dorpswerkgroep, 
‘Balgerhoeke in zicht’ via rondleidingen een aantal problemen aan het licht. Het werd niet 
zo onmiddellijk benoemd maar eigenlijk ging het om een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit.

Stapsteen 5
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Langzaamaan gegroeid

Het College van Burgemeester en Schepenen van Eeklo heeft na ‘Balgerhoeke in  
zicht’ het initiatief genomen om een aantal problemen, in het bijzonder het verkeers-
probleem op het plein aansluitend met de school, aan te pakken. Maar eigenlijk was 
het nog niet de doelstelling om er een mooi plein van te maken vanuit een totaal-
aanpak. Er werd overleg gestart vanuit de administratie met mogelijk betrokken  
diensten zoals technische dienst, politie, mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, 
groen … en de bewoners van Balgerhoeke ; bevoorrechte getuigen en de werkgroep.  
Op die wijze werd een analyse gemaakt van het plein ; welke zijn de gebreken of uit-
gerekend de kwaliteiten, wat zijn de mogelijkheden en de kansen ?

Beeld vooraf. © Eeklo

Verkeerschaos nabij de schoolpoort. © BURO 4D
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Deskundigheid binnen de opdracht 
‘dorpskernvernieuwing’
Ruimtelijke insteek primeert

Traditioneel gezien is dit een technische opdracht die wordt uitgevoerd door een studie-
bureau, een ingenieursbureau dat instaat voor het uittekenen en voor het opmaken van 
een bestek en dat zich daarbij ook laat ondersteunen door bijvoorbeeld een landschaps-
architect, architect of een ruimtelijke vormgever, die eerder in de schaduw staat en op 
de achtergrond werkt. Het stadbestuur koos voor een andere aanpak. Er werd uitdruk-
kelijk opgenomen dat de trekker van het project een ruimtelijke vormgever moest zijn.
De verschillende aandachtspunten – vanuit een ruim perspectief bekeken – werden  
in een verslag en een schema vastgelegd. Aspecten vanuit de middenstand, de kerk, 
het oorlogsverleden, de aanwezige spoorweg, het kanaal werden opgenomen. Het 
geheel van al die elementen hebben we gebruikt bij het opstellen van de opdracht voor 
het aanstellen van een ontwerper .Het financiële plaatje was minder doorslaggevend 
bij de toewijzing van de opdracht. Het is vaak beter iets meer te besteden aan het  
planningsproces, waarvan ook budgetbewaking en werfopvolging deel uitmaakt.

Twee criteria waren belangrijk bij de beoordeling van de inzen-
dingen. Vooreerst de bevestiging dat de ruimtelijke ontwerper 
inderdaad projectleider zou zijn. Verder een kritische bespreking 
van de door het bestuur gemaakte analyse, waarbij dieper wordt 
ingegaan op de aangekaarte problemen en waarbij zo nodig  
nieuwe gegevens worden aangebracht.
Bij de inzending kwamen al snel twee bureaus naar voren,  
die verder uitgenodigd werden voor een gesprek. Eén bureau  
bestudeerde ter plaatse de problemen en beschikte over een  
goede collectie foto’s die de analyse ondersteunde. Zo werd  
duidelijk dat bijvoorbeeld de auto’s aan de schoolpoort zelf de  
oorzaak waren van de chaos en er in feite geen gebrek aan  
parkeerplaatsen was maar eerder parkeerplaatsen op de  
verkeerde plaats. Het parkeren zou beter anders georganiseerd 
worden en het plein kort bij de school zou moeten omgevormd  
worden tot ontmoetingsruimte.

In Vlaanderen bestaat misschien minder de gewoonte om ruimte-
lijke ontwerpers  
van buitenruimte voor de projectleiding aan te stellen. In het bui-
tenland, waar het ruimtelijke denken meer overkoepelend wordt 
gezien, is dit meer het geval. Eens in  
de opdrachten meer en meer de nadruk gelegd wordt op ruimtelijke 
kwaliteit spelen ook studiebureaus daar op in. De ontwerper moet 
de opdrachtgever kunnen inspireren en motiveren waarom bijvoor-
beeld bomen op een bepaalde plaats staan, en niet ergens anders.

Stedenbouwkundig ambtenaar  
Dirk Waelput :

“Ruimtelijke kwaliteit moet mee 
opgenomen worden in een goede 
ontwerpopdracht en in het bestek  
en zal ook mee bepalend zijn voor  
de keuze van de geschikte project
leider. De ontwerper moet bij machte 
zijn om ruimtelijke kwaliteit in te 
bouwen. In het inrichtingsproject  
Balgerhoeke kwam dit tot uiting door 
het meteen opnemen van een ruimte
planner als trekker voor een ontwerp. 
Uiteraard was deze ruimtelijke ont
werper ook aanwezig bij de opvol
ging van de werken en woonde hij  
de werfvergaderingen bij om de cor
recte uitvoering in functie ruimtelijke 
kwaliteit te bewaken.”

‘‘
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Op zoek naar inspiratie

Tijdens de voorstelling haalde de landschapsarchitect ook referentiebeelden  
aan. Deze referentiebeelden waren niet noodzakelijk van de hand van de ontwerper 
maar bedoeld om het inlevingsvermogen  
te bevorderen van het ideeëngoed en het na te streven beeld. De inzichten en aantrek-
kelijke studie die de ontwerper bood konden ook al snel het bestuur en ook  
de dorpsgroep overtuigen en het inzicht delen :Het plein loopt vol, zet zichzelf vast en 
er blijft niets over als ontmoetingsruimte of voor andere functies.

Groenstructuur

Groene ruimte

Voetgangers / fietsers

"Kerkplein" en relict

Ruimtelijke Eenheid

Kiss & Ride

Nieuwe Wand
Knooppunt fietsers / bus / toeristische trein

L a n g   p a r k e r e n

Groene ruimte

DW2008
0 25 50

meter

fietsstelplaats

sporthal

relatie plein-kanaal ?

Concept herwaardering dorpskern Balgerhoeke

ontwerpzone

Structuurplan Eeklo. © Eeklo
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Na herhaaldelijk overleg en voorstelling  
van het project aan de Provinciale 
Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen 
werd gekomen tot een gedragen ontwerp 
dat technisch verder kon uitgewerkt  
worden. Tijdens het planningsproces  
werd doorheen het vele overleg met  
ontwerper veelvuldig over het streven  
naar ruimtelijke kwaliteit gesproken  
en ook steeds gecommuniceerd met  
de betrokkenen.

Referentiebeeld, bomenplein Brugge. © Eeklo Referentiebeeld, lange tafel Berlijn. © Eeklo

Zicht op realisatie. © Provincie Oost-Vlaanderen Het plein als ontmoetingsruimte. © Provincie Oost-Vlaanderen

Stedenbouwkundig ambtenaar  
Dirk Waelput :

“De term ruimtelijke kwaliteit is een 
begrip geworden in het ontwerp van  
de dorpskernvernieuwing van Balger
hoeke. En dat heeft niets te maken met 
een duur ontwerp of dure materialen, 
maar met de juiste dingen op de juiste 
plaats in zijn omgevingscontext. Ook  
met sobere materialen kan een goede 
ruimtelijke kwaliteit nagestreefd worden. 
Voor de uitvoering van het project is 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
materialen die op het stedelijke depot 
beschikbaar waren.”

’’
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Stapsteen 6
ONTWERPER ; VISIE en REFERENTIES
De geschikte ontwerper is in de mogelijkheid met veel creativiteit en inlevings-
vermogen de projectvisie vorm te geven.

In stapsteen 6 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen:
 · Beschikt de ontwerper of het bureau over de nodige deskundigheid, aanleunende 

interesse of uitdaging voor het project? 
 · Getuigt de kandidatuur van een goed inlevingsvermogen t.o.v. de ontwerpopdracht? 
 · Doet de ontwerper reeds concrete voorstellingen naar ontwerpaanpak en -strategie…? 

Via een schetsontwerp? 
 · Verwijzen externe voorbeelden, denkkader naar vergelijkbare een projectdefinitie?
 · Is conceptuele-visionaire visie in ruimte/tijd/geld tegenover het specifieke project 

tegelijkertijd aanwezig?
 · …

Uit landarbeid kreek geworden …
Sint-Jan-in-Eremo – Het onooglijk kleine dorpje Sint-Jan-in-Eremo ligt ingebed in het 
vlakke krekengebied dat de noordelijke polders afsluit. De grootste kreek is de Boerekreek. 
Kortbij liggen nog de Oostpolderkreek, de Roeselarekreek, de Mazurekreek en de Bentille-
kreek. Toponomisch schuilt in de deelgemeentenaam een verwijzing naar het historisch 
door turfwinning aangetaste terrein. De Provincie Oost-Vlaanderen nam alhier in 1999  
het bestaande Bloso-sportcentrum over, dat als water- en ruitersportcentrum een belang-
rijke uitstraling had, en hernoemde het tot ‘De Boerekreek’. Er werd naar uitgekeken  
om het centrum in het kader van het strategisch plan ‘Sportend Vlaanderen’ optimaal  
te gebruiken en uit te bouwen. 

Het project ‘De Boerekreek‘ is een opmerkelijk bouwproject dat reeds verschillende 
keren in de prijzen viel. De gedreven en visievolle aanpak van de architecten die  
sterk steunt op de situering en context van het project, heeft hierin in belangrijke  
mate bijgedragen. 
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De site is gelegen in de Meetjeslandse polders, een prachtig buitengebied met dijken, 
landerijen, kleine dorpen en kreken. Het biedt een waaier aan mogelijkheden van 
sportkampen, pony-, zeil- en surflessen, sport- en plattelandsklassen, schoolsport-
dagen en weekendverblijf, maar het grenst ook aan natuurgebied waar de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijnen van toepassing zijn. Dan is het zaak om al deze troeven 
samen te brengen. 

Zicht op de site Boerekreek. © Maarten Marchau

Zeillessen op de kreek. © Marc Bauwens
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Passie voor de ontwerplocatie
De architecten Ralf Coussée en Klaas Goris waren meteen 
sterk aangesproken door de opdracht die uitgeschreven 
werd via de ‘Open Oproep – procedure‘ van de Vlaamse 
Bouwmeester. Ze kenden de streek, voelden zich aange-
sproken door de buurt maar waren ook wel een beetje 
bevreesd wat de opdrachtgever er zou gaan doen. 
Op basis van de ideeën koos de jury in samenspraak met  
de provincie, het opdrachtgevende bestuur, Coussée en 
Goris architecten als laureaat. De opdracht werd dan niet 
alleen gezien als een uitdaging maar werd met veel  
enthousiasme en toewijding aangegaan.

Krijtlijnen in mER toepassen
In samenspraak met de afdeling Natuur van de Vlaamse 
Gemeenschap werd vooraf een milieueffectenrapport  
(MER-rapport) opgemaakt om de verenigbaarheid van  
een nieuwbouwproject met natuur en landschap af te 
wegen. In de studie werden de randvoorwaarden bepaald 
en aanbevelingen gedaan naar de ontwerpers; zo bijvoor-
beeld beperking van geluids- en lichthinder, richtlijnen 
omtrent duurzaamheid en ecologisch bouwen, gebruik  
van materialen. Deze aanbevelingen werden ter harte  
genomen en niet als beperkingen aanzien maar eerder  
als bevestiging van eigen aanvoelen.

Ruimte, tijd en geld beheersen
Het nieuwe project zou voorzien in een verblijfsruimte voor een 80-tal personen; een 
keuken, een polyvalente ruimte; een overdekte manege en stalling voor achttien  
paarden of pony’s, een buitenmanege; een polyvalent sportterrein; een loods voor 
sportmateriaal, sanitaire voorzieningen en kleedruimtes.
Dit alles moest binnen een beperkt ruimtegebruik en in sterke relatie met de buiten-
omgeving. Bovenop dit programma moest rekening gehouden worden met een te  
respecteren budget wat aanleiding gegeven heeft tot een andere manier van denken  
in het ontwerp. Zo werd bijvoorbeeld gewerkt met constructies die herhaald konden 
worden, een soort seriewerk. 

 
Architect Klaas Goris heeft  

zijn jeugd heel veel in landbouw
omgeving doorgebracht en vertelt:

“Landbouwers zijn heel logisch en 
praktisch denkend, ze vereenvoudigen 
om tot efficiëntie te komen. Zo zijn de 
typologie van de boerderijen en hoeve
complexen ontstaan en zo zijn wij ook 
gaan denken voor de uitwerking. 
Om een voorbeeld te geven: de boot
jes liggen zo dicht mogelijk bij het 
water, de mesthoop is zover mogelijk 
van de verblijven, bij de organisatie 
van activiteiten kan een logische weg 
afgelegd worden, wat men nodig heeft 
komt men zo tegen. Als men gaat sur
fen gaat men vanuit de kamers, via de 
verwarmde kleedkamers en neemt 
men verder de surfplank; bij terugke
ren zet men de surfplank af, laat natte 
pakken achter in droogplaats, loopt 
men via douche naar de warme kleed
kamers. Logische looplijnen zijn overal 
op de boerderij aanwezig.

‘‘
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Voor bepaalde circulaties werd gekozen om deze in de buitenruimte in te richten, waar-
door er kon bespaard worden op de binneninrichting. Ook in de materiaalkeuze heeft 
dit meegespeeld door bijvoorbeeld te werken met gepolierde betonvloeren in de plaats 
van met tegels. Al deze keuzes hebben eveneens aansluiting met de vertaling van het 
landschappelijke gegeven en de omgeving waarin gewerkt wordt. 

Herhaling en ritme in de gaanderij. © Marc Bauwens

Poëtisch houten gebintestructuur. © Provincie Oost-Vlaanderen
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Creatieve insteken
Bij het begin van de opdracht werden – naast de informatie uit de opdracht, de 
beschikbare landschapskennis en eigen waarnemingen – heel wat gesprekken aan-
gegaan met de verschillende diensten met betrekking tot natuur, mobiliteit, sport,  
toerisme, waterbeheer en andere. Hierdoor kwamen aanbevelingen en randvoorwaar-
den meer helder in beeld. De inleving in de geomorfologie en de maatschappelijke 
context van de locatie, het agrarische landschap van het gebied namen de architecten 
als vanzelfsprekend ter harte en vertaalde zich in de zoektocht naar en het begrijpen 
van hoe er gedacht en omgegaan wordt met de omgeving. 

Eenvoud (ver)siert / concept ontwerp

Naast de kennismaking met – lees maar de aanvaarding van – het landschap was het 
voor de architecten heel belangrijk om het programma op een eenvoudige manier om te 
zetten. Analyse van programma en gebruikers interesseerde hen en gaf de kans om naar 
een soort logica te gaan. De boerderijen in de streek zijn groepen van gebouwen bij 
elkaar, bijna kleine nederzettingen. Ook de kleine gehuchtjes, zijn daar voorbeelden 
van. Eén of meerdere belangrijke gebouwen en daar rond kleinere gebouwtjes maar 
steeds in eenvoudige en logische relatie met elkaar veelal rond een centraal plein dat 
bescherming biedt in dit wijdse landschap, bijvoorbeeld tegen de wind. Zo is ook de 
structuur van de gehele site opgebouwd.

De drie hoofdelementen (de polyvalente zaal,  
de verblijfsruimten en de manege) worden in 
U-vorm tegenover elkaar geplaatst rond een  
centraal plein, als verzamelplaats of ontmoetings-
plaats, voor teamvorming of andere activiteiten.  
In onderlinge relatie en de relatie met zijn omge-
ving krijgt alles zijn plaats, doordacht gekozen.
De landschapselementen zijn er velerlei. De 
dijken, de bomen, de kreken, de weilanden,  
de akkers, de toegangswegen, allen zijn duidelijk 
leesbaar maar spelen ook vooral op elkaar in, 
staan in relatie met elkaar en vormen op deze 
wijze het alles omvattende landschap. Zo ook  
zijn de vormelementen in het gebouw. 
De open galerij wordt strak geritmeerd door het 
houten portiek en de polyvalente ruimte die is 
opgevat als een transparant volume, volledig 
opgebouwd uit glas en hout. Vanuit de binnentuin 
kijk je door naar het open landschap. Een belang-
rijke eenheid is de manege met binnenpiste en 
stallingen met een immens maar poëtisch  
houten gebintestructuur. 

Transparant volume. © Provincie Oost-Vlaanderen
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De groene daken worden verweven met de dijken. Ook de buiteninrichting maakt daar 
deel van uit en is eigenlijk niet begrensd door perceelsgrenzen. Deze grenzen worden 
dan ook heel bewust niet gemarkeerd. 
Een landschap kent amper grenzen; alles loopt steeds verder over in elkaar. Het centrum 
staat dan ook in het landschap en niet op dat bepaald perceel. Het wordt niet afgesloten 
maar maakt deel uit van het open landschap. Het betekent niet dat dan geen omgevings-
aanpassingen nodig zijn. Het is van het grootste belang dat in dezelfde geest van het bouw-
project aandacht gaat naar de aanleg en beheer van terrein en omgeving door een juiste 
keuze van parking, verschillende toegangen, solitaire bomen, terras en vele andere.

VlaamSe BoUwmeeSter

De open oproep is een selectieprocedure gebaseerd op het principe van een archi-
tectuurwedstrijd. De procedure is in overeenstemming met de wet op de overheids-
opdrachten en met de Europese mededingingsregels. Het is een van de instrumenten 
die de Vlaamse Bouwmeester en zijn team kunnen inzetten bij de zoektocht naar  
kwaliteit bij overheidsprojecten. De werkwijze is transparant. Twee keer per jaar wordt 
een lijst met projecten gepubliceerd. Ontwerpbureaus die mee willen dingen sturen 
een projectdefinitie en een portfolio in. De Vlaamse Bouwmeester stelt tien ontwerp-
bureaus voor aan de opdrachtgever; vijf ervan wordt een beperkte studieopdracht 
gegund. De ontwerpbureaus ontwikkelen een visievoorstel dat anoniem door een jury 
wordt beoordeeld. De jury bestaat uit de opdrachtgever, de Vlaamse Bouwmeester  
en een extern deskundige. De ontwerpers worden daarna uitgenodigd voor een monde-
linge toelichting en het antwoord op bijkomende vragen. Tenslotte zullen de opdracht-
gever en de Vlaamse Bouwmeester na overleg een ontwerper voordragen, die na het 
doorlopen van de onderhandelingsprocedure, kan worden aangesteld.

http://www.vlaamsbouwmeester.be/instrumenten/open_oproep/Open_Oproep.aspx
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Verhaal langs een stroom
Oudenaarde – Het stadsbestuur wilde een landelijke, toeristische route in de Schelde-
vallei uitbouwen met een permanente fiets- en wandelroute en een occasionele bootroute. 
De centrale doelstelling is zowel de historische kernen als de natuurlijke en landelijke 
gebieden langsheen de Schelde aan elkaar te linken en historisch te duiden door info-
borden en GPS-technologie. De meerwaarde van dit parcours is immers dat er een duide-
lijke verband wordt gelegd tussen de verschillende kernen, zowel de dorpen als het 
omliggende landschap. De verschillende deelgemeenten hebben allen een andere ont-
wikkeling gekend, maar zijn verbonden door de stroom, de Schelde. Daarnaast wordt  
het parcours van infrastructuur, waaronder zitbanken op de uitzichtpunten, voorzien  
en de staat van de voet- en fietspaden geoptimaliseerd. 

Analyse en inlevings
vermogen leidt naar  
een beeldkwaliteitsplan
Voor het eerder aangevatte stadvernieuwings-
project Scheldeboorden-kop was al een beeld-
kwaliteitsplan van het centrum gemaakt. De 
methodiek van verkennen, analyseren, referen-
ties zoek en dan inzoomen op de eigenlijke site, 
blijft behouden.
De opmaak van een beeldkwaliteitsplan is geen 
eenvoudige opdracht. Er moet voldoende tijd  
gereserveerd worden om als ontwerper volledig 
ondergedompeld te worden in de omgeving.  
 

Sfeerbeeld Walburgatoren. © Lies Vanhee Sfeerbeeld Schelde. © Lies Vanhee

Sfeerbeeld bos ’t Ename. © Lies Vanhee
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Binnen het beeldkwaliteitsplan worden 
keuzes gemaakt en per zone is er een tool-
box met daarin de verschillende opties qua 
vormgeving, zichten, materiaalgebruik,… 
Dit zijn de grenzen die bepaald worden om 
tot een algemene uniformiteit te komen. 

Het beeldkwaliteitsplan vormt een goede 
leidraad. Het ontwerpen gebeurt zowel 
intern als door externe bureaus en zo heeft 
iedereen een tastbare houvast. De opge-
legde grenzen worden dan als een uitda-
ging gezien. Bijkomend voordeel is dat een 
beeldkwaliteitsplan veel ruimer gaat dan de 
concrete site. Er wordt nagedacht over het 
grote geheel daarna wordt ingezoomd op 
de specifieke site zonder het geheel te ver-
liezen. Het beeldkwaliteitsplan bepleit uni-
formiteit in vormgeving, eenheid in materi-
alengebruik zonder overal hetzelfde 
ontwerp te realiseren. Elke plek is anders 
van karakter. Het is niet goed overal 
dezelfde bank en hetzelfde paneel neer te 
zetten, wel om een soort huisstijl ontwik-
kelen. Dat begint bij kijken naar de omge-
ving en eindigt bij integreren in de 
omgeving. 

Streefbeelden ontwikkeling huisstijl. © Oudenaarde

Stadsarchitecten Lies Vanhee en Gudrun 
Verschueren waren de drijvende krachten 
achter het beeldkwaliteitsplan:

“Om een duidelijk zicht te krijgen op de 
beperkingen en de mogelijkheden werd 
de ganse route gedetailleerd in beeld 
gebracht. Van de fietsroute werd een  
fotografisch verslag opgemaakt. Naast  
de Schelde werden alle dorpskernen in 
beeld gebracht. De bekomen beelden  
werden ingedeeld in zones met verschil
lende sferen: compacte dorpskernen  
versus openheid van de rivier; natuur
gebied Petegemse Meersen versus  
industriegebied. Door de opdeling, de 
analyse in positief en negatief kunnen  
de plekken gedestilleerd worden. Dit  
zijn plaatsen waar een rustplaats, bank  
of info paneel kan ingericht worden. Er 
moet natuurlijk ook rekening gehouden 
worden met de afstand tussen de rust
plaatsen en met de interessante zichten.”

’’
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’’

Ervaring met de Provinciale 
Kwaliteitskamer
Een bredere kijk op de dingen 

Het toeristische project werd geadviseerd door de Provin-
ciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen. Die ervaring 
was positief, hoewel allicht niet elke promotor daar onmid-
dellijk heil in ziet voor het eigen project. Als architect, als 
ontwerper ben je er bij gebaat als de leden van de kwali-
teitskamer je een spiegel voorhouden. Het is een objectief, 
kritisch orgaan. Als je altijd bezig bent met je eigen ding  
dan krijg je in de kwaliteitskamer feedback over ontwerp-
keuzes waarvoor je zelf blind geworden bent. Ze doen je  
dingen zien, die zelf niet meer ziet. Eens durven ‘neen, het 
is niet goed’ zeggen, doet je soms een paar stappen terug-
zetten in het ontwerpproces, om daarna voluit vooruit te 
gaan. Dit geldt zeker voor een beeldkwaliteitsplan, een  
richtinggevend document dat toch enkele toekomstige  
realisaties zal bepalen.

 
 Stadsarchitecten Lies Vanhee  
en Gudrun Verschueren:

“Voor het project ‘Verhaal langs een 
stroom’ werd geput uit de referenties 
in Noorwegen (Detour). Er zijn daar 
heel goede architecten aan de slag 
gegaan met realisaties volledig geïn
tegreerd in de omgeving. Toegepast in 
Oudenaarde en zijn omgeving, kom  
je tot nederigheid op de Koppenberg 
of tot weidsheid langs het water. Een 
ander voorbeeld is het industrie
gebied. Je moet de voorbijganger  
sturen om niet de fabrieken te zien, 
maar de Walburgatoren, het belfort 
van het stadhuis met Hanske de  
Krijger. De fietsers moeten op  
subtiele wijze worden geleid. Het  
contrast tussen stad en platteland,  
tussen gesloten en open… en dan  
die kleinere kernen, dat zijn waarde
volle uitgangspunten.”

‘‘





FASE IIICreatieve en gedragen 
ontwerpvertaling
Gebaseerd op een goede projectdefinitie en ontwerpopdracht groeit het vormelijk ontwerp dat  
de ruimtelijke kwaliteit in het plattelandsproject tot uiting brengt
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Stapsteen 7
STERKE ONTWERPVERTALINg; 
ARCHITECTORALE AANPAK, RUImTELIJKE RELEVANTIE
Een verder ontwikkelde en gedragen visie leidt naar een sterk ontwerp.

In stapsteen 7 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen:
 · Refereert de visie bij de ontwerpvertaling naar de projectdefinitie en ontwerp-

opdracht? Is er voldoende motivering; waarom en op welke manier wordt voldaan 
aan projectdefinitie of is er afgeweken?

 · Worden in de verschillende schetsontwerpen en visieteksten de architecturale  
aanpak, ruimtelijke relevantie, oplossingen tot mobiliteit, natuur, erfgoed,  
benaderd en afgewogen. In welke mate zijn omgevingselementen, -aanknopings-
punten een inspiratiebron in het ontwerp.

 · Hoe kan bewaking en bijsturing van de ambitie telkens getoetst worden tijdens  
het traject.

 · Is er een goede dialectiek van opdrachtgever en ontwerper? Opdrachtgever  
en ontwerper moeten goed op elkaar afgestemd zijn: een (h)echt team vormen.

 · Is beoordeling van, begeleiding en toetsing aan projectdefinitie wenselijk door  
professioneel begeleidingsteam? Zijn er voldoende tussenstappen voor de bege-
leiding, een opbouwende interactie tussen opdrachtgever en ontwerper?

 · Wordt blijvend rekening gehouden met de vrijheid van de ontwerper?
 · Is een integrale aanpak herkenbaar?
 · Is er een bewaking in functie van realisatie en beheer, timing en budget?
 · …

Door de poort de heuvels in
Gavere – De Poort situeert zich in het centrum van Gavere; halfweg tussen Gent en 
Oudenaarde en is het uitgelezen noordelijk regionaal toeristisch onthaalknooppunt  
van de Vlaamse Ardennen zijn. Hier kunnen bezoekers terecht voor alle info betreffende 
cultuur, toerisme en recreatie in de regio Vlaamse Ardennen. Je koopt er regionale fiets-  
en wandelkaarten; je kan er een fiets of een tandem huren en je vind er een overdekte  
fietsenstalling en openbare toiletten. In het gebouw is ook de afdeling Vrijetijdszaken  
met de diensten Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme en Erfgoed van de gemeente Gavere 
gevestigd.
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Koetshuis biedt kansen

In de loop der jaren vervulde het koetshuis 
verschillende functies en de keuze viel snel 
op een centraal gelegen oud gebouw. De 
centrale ligging en de historische waarde 
van het koetshuis, dat in volle eigendom van 
de gemeente is,waren uiteraard bij zondere 
troeven. Het bestuur ging op zoek naar  
subsidies voor de herwaardering en her-
nieuwde ingebruikname van het deels 
leegstaand gebouw en de bal ging aan  
het rollen. De functie-invulling van het 
koetshuis paste ook in de lijn van de 
beleids opties en stond beschreven in  
het gemeentelijk beleidsplan 2007-2013, 
onder de toeristische ontwikkeling en  
ontsluiting van de regio.
Gavere liet zich voor dit project inspireren 
door een gelijkaardig initiatief in het West-
Vlaamse heuvelland, meer bepaald in 

Kemmel. Het werd een omvattend project met infrastructuur, de inrichting van een  
onthaalknooppunt én het uitbouwen van de toeristische werking en dienstverlening 
van de gemeente Gavere.
Architect Jacobs en zijn team kreeg de ontwerpopdracht toegewezen. Een klus die van 
in het begin van de ontwerpfase naar de zin was van de beleidmakers en de adminis-
tratie. Er werd een schets als voorontwerp opgemaakt en dit voorontwerp diende als 
basis voor uitvoerige gesprekken. De uitgangspunten waren snel helder: het behoud 
van het open karakter binnen het landelijke gebied en de creatie van een laagdrempelig 
en toegankelijk gebouw dienstig als regionaal toeristisch knooppunt en als werkplek 
voor de gemeentelijke administratie, meer bepaald de afdeling Vrijetijdszaken. Daartoe 
zou worden voorzien in een nieuwbouwvleugel die op passende wijze moest worden 
geïntegreerd in het bestaande gedeelde.

Wordt de specifieke locatie 
en de erfgoedwaarde  
vertaald in het ontwerp?
Functionaliteit stond voorop. De ontwerper 
kreeg de opdracht mee maximaal aandacht  
te besteden aan toegankelijkheid, veiligheid  
en duurzaamheid binnen het kader van ruim-
telijke kwaliteit. Het complex moest ook vol-
doen aan een aantal praktische behoeften.  
Zo dienden onder meer een openbaar toilet  
en een overdekte fietsenstalling te worden 
geïntegreerd.

 
Cultuurschepen Karel Hubau  
blikt tevreden terug:

“De gemeente Gavere had nood aan  
een gebouw dat kon fungeren als toe
gangspoort tot de Vlaamse Ardennen,  
een uniek kleinschalig landschap van 
getuigenheuvels met pittoreske dorps
kernen, kronkelende holle wegen en  
kasseibanen, historische watermolens  
en uitgestrekte knotbomenrijen. Een 
gebouw waar ‘beleven’ stoelt op de iden
titeit en de thematiek van de regio en  
dat aan de gemeente Gavere passende 
uitstraling geeft.”

‘‘

Historisch koetshuis. © Luc Jacobs
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In functie van onderhoud en gebruiksvriendelijkheid diende de ontwerper ook een 
werkbaar model voor het beheer voor te stellen. Binnen deze krijtlijnen kreeg de  
artistieke creativiteit alle ruimte en het ontwerp resulteerde in een concept waarbij  
de huisvesting van de afdeling Vrijetijdszaken mogelijk was, naast het trefpunt. Voor 
het bestuur dé ultieme combinatie die een onthaalknooppunt kan bieden. Daar lag  
ook het innoverende koppelen van belangrijke werkgebieden zoals toerisme, cultuur 
en informatie ter verrijking van de regionale en lokale gemeenschap. Het onthaalpunt 
levert in vele opzichten ruimtelijke kwaliteit, zowel letterlijk (ruimtelijke vormgeving) 
als figuurlijk (inhoudelijke invulling). 
Deze cluster van verschillende functies en activiteiten geeft ongetwijfeld aanleiding  
tot wisselwerking en kruisbestuiving.

Oud en nieuw onder één dak in  
het onthaalknooppunt
In het ontwerp werd degelijk rekening 
gehouden met de oorspronkelijke struc-
tuur. Het metselwerk en de gewelven  
bleven in de mate van het mogelijke 
bewaard. De originele openingen van  
onder andere de koetspoorten werden 
geherwaardeerd. Dichtgemetselde poorten 
langs voor- en zijgevel werden opnieuw 
geopend. De uitbreiding met de lichte 
metaalconstructie en glasgaanderij in  
het nieuwe ontwerp sluiten perfect aan  
in het ontwerp.

Ontwerpsimulatie koetshuis. © Thimothy Jacobs Ontwerpsimulatie uitbouw. © Thimothy Jacobs

Karel Hubau:

“Het dossier kwam voor op één van de 
eerste bijeenkomsten van de Provinciale 
Kwaliteitskamer voor OostVlaanderen. 
Gemeente Gavere heeft hier een positief 
gevoel aan overgehouden en zag in de 
advisering een bevestiging van de aanpak 
voor de (ver)bouwing van het toeristisch 
onthaalknooppunt en de ontwikkeling  
van de streekgerichte toeristische wer
king en gemeenschapsvormende dienst
verlening.”

’’
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Voor de materiaalinvulling vertrouwde het beleid op de deskundigheid van de archi-
tect. Kracht en soberheid stonden voorop. Duurzame materialen kregen invulling: 
Benor-gekeurde materialen, FSC gelabeld hout, … . Extra aandacht ging naar de toe-
gankelijkheid van het gebouw voor mensen met beperkingen. Een niet te onderschat-
ten gegeven binnen de ontwerpfase. Er werd advies ingewonnen bij het provinciaal 
Steunpunt voor toegankelijkheid. Het gebouw is integraal toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers. Ook de veiligheid voor de bezoekers en voetgangers werd aangepakt. Naast 
de inrichting van de publieksruimte, die uitbreidbaar is tot een polyvalent lokaal, werd 
in de inrichting van eenvormige lokalen voorzien met als doel de openheid en de lage 
drempel zo optimaal mogelijk te realiseren. Een publiektoegankelijk sanitair dat zowel 
rechtstreeks vanuit de publieksruimte als van op straat toegankelijk is, werd mee in het 
concept opgenomen.

Burgers betrokken

De informatie over de werkzaamheden naar de bevolking verliep volgens een vast 
patroon. Op geregelde tijdstippen werden de burgers ingelicht via de gemeentelijke 
communicatiekanalen zoals een periodiek infoblad, de gemeentelijke website,…. 
Eenmaal de (ver)bouwwerken achter de rug, was er een officiële inhuldiging waarbij  
de gehele bevolking uitgenodigd werd en ruim aanwezig was. De bevolking en het 
beleid zijn tevreden met het eindresultaat. Periodieke tentoonstellingen lokken heel 
wat bevolkingsgroepen naar binnen. 
De openbare toiletten worden bij gelegenheidsevenementen zoals de marktdag en  
de kermis gretig gebruikt en ook de fietsenverhuur krijgt stilaan vorm. Hiervoor  
wordt samengewerkt met vzw ‘Het verzet’, een grote professionele Vlaamse 
fietsenverhuurder.

Realisatie uitbouw. © Timothy Jacobs
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Zicht op het beheer
Voor het onthaalknooppunt was een belang-
rijke doelstelling een beheersstructuur  
uitwerken. Die krijgt voornamelijk invulling 
vanuit de Cultuurraad. Voor de uitbating 
koos de gemeente Gavere voor een klant-
vriendelijk bemanningssysteem gedurende 
de toeristisch drukste momenten van het 
jaar, meer bepaald gedurende 26 weekends 
vanaf april. Een extra personeelslid hiervoor 
aanstellen was een te hoge personeelskost. 
Er werd gezocht naar een betaalbaar con-
cept waarbij vrijwilligers ingezet worden. 
Het uitgewerkte systeem heeft ondertus-
sen al meerdere evaluaties achter de rug 
en blijkt bijzonder goed te werken. De 
Poorters – zoals de vrijwilligers heten – 
worden, vooraleer ze hun werkzaamheid 
uitoefenen, in het luik toerisme onder-
gedompeld via een vorming op maat. 
Uitgangspunt is dat de gemeente het  
platteland positief in de kijker en dichtbij 
de bevolking brengen wil onder de noemer 
‘leefbaar en beleefbaar platteland’.

Toegankelijkheid en openheid ineen. © Timothy Jacobs
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Culturele site op maat van het dorp
Sint-Jan-in-Eremo – De polyvalente en multifunctionele infrastructuur van de culturele site 
‘De Meet’ is ondergebracht in een oud schoolgebouw en bestaat uit verschillende onder-
delen die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden benut. In het hele dossier zit veel 
symboliek verwerkt. De gemeenteschool van weleer heeft een nieuwe bestemming en een 
nieuwe aanblik gekregen.

Integrale aanpak herkenbaar in de culturele site
De culturele site, De Meet, heeft een goed 
uitgeruste polyvalente en opdeelbare zaal 
met een capaciteit van 150 personen. 
Daarnaast is er een kleine vergaderzaal 
annex sanitair, waar vijftien personen  
kunnen vergaderen. Verder is er een foyer 
met bar, een berging en een sanitair blok. 
Dit alles kreeg een plaats in een nieuw 
volume dat geplaatst werd in de hoek  
tussen de grote zaal en de naastgelegen 
muziekschool. Aan de grote zaal en de 
foyer sluit een goed uitgeruste keuken aan.

gebouw

Er is een boog die de overgang vast legt tussen binnen en buiten. Een boog die een 
vorm geeft aan een plein. De buitenruimte is even belangrijk als de binnenruimte.  
Door de gemaakte doorsteek heeft dit plein de mogelijkheid om te vergroeien in  
het plaatselijke leven. 
Het middelpunt van het plein is met een stip in arduin op het plein gemarkeerd.  
Je hoort daar je eigen echo omdat je in het brandpunt staat. En tegen zonsondergang 
aan kan je op het plein op een bepaalde plaats verwarmd worden door zeven zonnen, 
elk weerkaatst in de ramen van de foyer. De boog maakt dat het gebouw als het ware 
met zijn armen open staat om de bezoeker te ontvangen in een foyer waar de oude 
muur met zijn gebogen openingen de echte blikvanger is.

3D voorstelling culturele site Bentille.  
© Luc Groosman

Burgemeester Annick Willems,  
architect Luc Groosman en Eddy Matthys 
van Plattelandscentrum vzw delen de  
passie voor het project:

“Het gebouw is een centraal gelegen vrij
gekomen gemeenteschool. Het gemeente
bestuur zocht nog naar een locatie voor 
cultuur. Het was onmiddellijk duidelijk dat 
de vroegere drie klassen samen een mooie 
ruimte voor een zaal opleverden. De struc
tuur van het gebouw was ook voldoende 
in orde om behouden te blijven. Ander
zijds was, gezien het ondertussen gegroeide 
programma, een aanzienlijke uitbreiding 
van het volume noodzakelijk.”

‘‘



STAPSTENEN naar  
RUIMTELIJKE KWALITEIT62

Het plafond van de foyer, in zijn zichtbare betonconstructie gehouden, raakt niet aan het 
bestaande gebouw, maar laat via de lichtstraat alle licht schijnen op de oude muur van 
de zaal. Door het onderste gedeelte van de boog in volle muur uit te voeren ontstaat de 
mogelijkheid om te exposeren, en krijgt de foyer er tevens een culturele functie bij.

De stip als middelpunt van de boog. © Provincie Oost-Vlaanderen

Boogconstructie nodigt uit naar de foyer.  
© Provincie Oost-Vlaanderen

Lichtstraat. © Provincie Oost-Vlaanderen
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Het is een schooltje, waar bijna iedereen van de gemeente naar school is geweest.  
Op dat gebied is het echt wel een ‘mark’ in de gemeente en blijft het herkenbaar. Aan 
de ene kant is het niet veranderd en aan de andere kant is een stuk bijgezet. De ‘speel-
koer’ is uitgebreid en je ziet dat nog altijd.
Het is een verbouwing maar het heeft nog respect voor het oud schooltje. Er zijn nieuwe 
elementen aan toegevoegd zonder te willen dat oude te kopiëren. Het nieuwe is dui-
delijk nieuw.
De gebogen voorgevel zit niet in het bestaande met gebruik van een totaal ander kleur 
van gevelsteen. De materialen binnen zijn staal en beton en de verlichting is totaal anders. 
Daar zijn de bestaande materialen blijvend zichtbaar geworden. De oude muur kan je 
nog zien en het volume van de drie klasjes is nog te zien. Het eenvoudige rechte zadel-
dak, typisch voor het schooltje, is gebleven. De doorsteek wordt vaak gebruikt en het 
pleintje kan nog meer gebruikt worden. Vanuit de gemeentelijke dienst Cultuur kan  
het gebruik nog worden aangemoedigd.  
De Meet groeit als ontmoetingsplaats voor de volledige gemeente Sint-Laureins.

Herkenbaar oud schoolgebouw. © Provincie Oost-Vlaanderen

 
Architect Luc Groosman:

“Het streven naar ruimtelijke kwaliteit is 
iets wat doorheen het project groeit. Er  
is altijd voor gekozen om niet in concur
rentie te treden met culturele centra.  
De zaal is deelbaar en het schrikt mensen 
niet af. Als je de schaal van dat project ziet 
en hoeveel gebruikers er zijn, is dat eigen
lijk een heel beperkt budget voor wat er 
is. Ontwerpen is altijd van duizenden 
mogelijkheden naar één oplossing komen. 
Enige punt is de extra tijd die je hier nodig 
hebt, je moet die mensen ook een beetje 
wegwijs maken in wat archi tectuur is,  
wat een gebouw is. Ruimtelijke kwaliteit, 
dat klinkt zo wollig. Het gaat hier om 
architectuur die gebruikt wordt en past  
in een omgeving en naar de schaal is waar
voor dat het gebouwd is. Het is misschien 
niet een gebouw dat je als ‘landmark’ ziet. 
Maar het is wel een gebouw op een site dat 
past in de schaal van de gemeente en de 
gebruikers.”

’’
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erFgoedwaarde BenUt In Het ontwerp

Erfgoed bepaalt de maatschappelijke persoonlijkheid van een regio, draagt bij aan  
het collectieve geheugen van een samenleving en levert zo een bijdrage aan de soci-
ale cohesie. Erfgoed kan een brug slaan tussen heden en verleden, maar dat gebeurt 
niet vanzelf.
Nadenken over de waarde(n) van erfgoed is een moeilijke oefening in twee opzichten: 
Er moet worden nagedacht over wat erfgoed is en dan over wat het waard is, niet zozeer 
in economische termen, maar vooral in de zin van de betekenis die er – vooral door  
de lokale gemeenschap – aan toegekend wordt. Alle mogelijke waarden van het erf-
goed kunnen aan bod komen: emotionele, economische, historische, landschappe-
lijke waarde, de meerwaarde die erfgoed kan leveren voor de gemeenschap, voor  
de persoonlijke levenskwaliteit, erfgoed als generator van waarde zoals bij toerisme.

(Her)Waardering van erfgoed is een belangrijk middel in het streven naar een platteland 
waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Erfgoed is tevens een belangrijke 
factor in de identiteitsversterking van een streek. Ook plattelandsgebieden hebben te 
kampen met identiteitsverlies, banalisering en vervlakking. Dit kan men tegengaan 
door het versterken van de identiteitsverschillen. Cultuurhistorische relicten en aspec-
ten kunnen als informatief referentiekader worden gebruikt bij initiatieven, plannen  
en ontwerpen die gebruik maken van de open ruimte. Bestaande gebouwen en con-
structies moeten daarbij gezien worden als kansen en niet steeds als belemmeringen. 
Erfgoed, zowel gebouwd als landschappelijk, kan dus een belangrijke bijdrage leveren 
tot het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit….

Martine Pieteraerens

Directie Cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen 

dienst Erfgoed

http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/erfgoed_monumenten/index.cfm
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PARTICIPATIE
Het participatief traject biedt inspraak en gedragenheid van het ontwerp.

In stapsteen 8 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Is er een frequente toetsing naar participanten/medegebruikers ? Welke consultatie-

momenten zijn voorzien ? Op welke manier (enkel informeren of ook inspraak) ? 
Kwantitatieve en kwalitatieve communicatie en inspraak ?

 · Is er een gezamenlijk initiatief van opdrachtgever en ontwerper, zorgen ze voor  
een gezamenlijk traject (wisselwerking) ?

 · Is er zicht op de inspraakmethodiek ? ‘inspraak zonder inzicht geeft uitspraak  
zonder inzicht’

 · Verbindt het traject de betrokken partijen ?
 · Hoe wordt de responsvertaling aangepakt ?
 · Wordt meteen goed nagedacht over hoe het beheer kan gebeuren in de toekomst 

inclusief het definiëren beheersstructuur en –middelen ?
 ·  …

Bewoners en bestuur  
samen aan de ontwerptafel
Ursel – Een groep enthousiaste inwoners van Ursel, een deelgemeente van Knesselare 
organiseerde, met ondersteuning van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen,  
een ‘DORP in ZICHT’-bevraging bij de medebewoners. Deze bevraging maakte duidelijk 
hoe de inwoners het leven van vandaag in hun dorp beoordeelden en welke verwachtingen 
ze hadden voor de toekomst. Het gemeentebestuur zag in de groeiende dynamiek een 
unieke kans om op een integrale manier de krijtlijnen van de toekomst voor het dorp uit  
te zetten. Dit zette het bestuur op het spoor van de opmaak van een dorps ontwikkelings-
plan. Een integraal en actiegericht plan dat niet is ontstaan op een of andere tekentafel, 
maar is gegroeid rond een overlegtafel waar naast het gemeentebestuur en de dorps-
ontwikkelaar ook bewoners en lokale en regionale actoren plaats namen.

Stapsteen 8
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Bewonersplatform staat voor frequente toetsing
Uitzicht op inzicht

DORP in ZICHT is een methodiek die ontstond in Engeland en door Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen vzw werd aangepast aan de Vlaamse situatie. Doel is om zoveel 
mogelijk groepen te laten werken aan die leefbaarheid in het dorp. In het begin was 
het zo dat bevragingen leidden naar een aantal concrete ingrepen in dorpen maar  
de opvolging bleef vaak achterwege. De laatste jaren wordt meer aangestuurd op de 
voortzetting van die bewonerswerking via de ‘bewonersplatforms’. Samenlevingsopbouw 
is nu vooral begaan met de opvolging van de bewonersplatforms. De methodiek verhoogt 
de betrokkenheid van plattelandsbewoners bij het leven, de leefbaarheid en de verdere 
ontwikkeling van hun dorp en ondersteunt bewoners om zelf aan de toekomst van hun 
dorp te werken. Uit een reeks standaardvragen uit verschillende leefbaarheids thema’s, 
inclusief de ruimtelijke aspecten, wordt een bevraging voor de dorpsbewoners gedestil-
leerd. De resultaten worden verwerkt tot overzichtelijke resultaten en er wordt een rap-
port opgesteld en dat wordt bezorgd aan alle geïnteresseerden. Bewoners kunnen zich op 
een dorpsvergadering uitspreken over de conclusies en aanbevelingen.

Passende methodiek heeft voldoende respons
Het gemeentebestuur was onder de indruk van de resultaten van de bevraging en  
het engagement van de bewoners en besloot een stap verder te gaan door een deel-
tijds dorpsontwikkelaar in dienst te nemen en, samen met de bewoners, een dorps-
ontwikkelingsvisie op te maken. Uit de bevraging zijn een aantal stellingen naar voor 
gekomen die opgenomen zijn in de uiteindelijke dorpsontwikkelingsvisie en het  
dorpsontwikkelingsplan. Dit proces was heel toegankelijk voor de groep van  
het bewonersplatform Ursel, gegroeid uit DORP in ZICHT.

Interactie tijdens de bewonersvergadering. © Knesselare

Burgemeester Fredy Tanghe en  
Luc Joos van Samenlevingsopbouw  
OostVlaanderen vzw waren van  
nabij betrokken en vertellen :

“Zoals andere dorpen heeft ook Ursel  
vanwege de historiek, de geografische  
ligging en de sociale achtergrond typi
sche eigenschappen. In veel landelijke 
gemeenten verdwijnen horeca, handels
zaken, dienstverlening, … . Een groep 
inwoners nam – op aangeven van het 
gemeentebestuur – het initiatief om  
een bevraging te organiseren.”

‘‘
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Ontwikkelen als werkwoord

De eerste maanden waren voor de dorpsontwikkelaar  
een fase van verzamelen en verwerken van informatie.  
Dat betekent studiewerk, maar evenzeer terreinbezoeken  
en gesprekken met relevante actoren uit de streek. Uit  
de inventarisatieperiode kwamen per thema (toerisme, 
mobiliteit, landschap, wonen, voorzieningen, …) een aantal 
zeer concrete zaken naar voor die in een open bewoners-
vergadering aan de bevolking voorgelegd werden. Op basis 
van de kansen en de bedreigingen werden een aantal ont-
wikkelingssporen en een tijdslijn uitgewerkt. In een vol-
gende stap werden deze ideeën besproken in werkgroepen 
met lokale en regionale deskundigen. Op die manier werd 
gezocht naar een draagvlak. De informatie uit de werk-
groepen voedde een aantal scenario’s ; streefdoelen in  
een op te stellen actieplan. Opnieuw werd teruggekoppeld naar de brede bevolking. Er 
ging veel aandacht naar de concrete wijze van voorstellen door middel van iconen om 
de herkenbaarheid te verhogen. Zo kwamen de pastorie, het Drongengoed, het vlieg-
veld en de Eekloseweg in beeld. Op basis van de scenario’s en de opmerkingen van de 
bevolking werd het dorpsontwikkelingsplan vervolgens  
verder uitgewerkt en uit geschreven. Niet als een afgewerkt uitvoeringsplan maar  
eerder als een masterplan dat visie ontwikkelt, grenzen vastlegt en kader is voor de  
uitwerking van een aantal concrete plannen. Een belangrijke taak van de dorpsont-
wikkelaar was het enthou siasme draaiende houden ; maar ook de samenwerking met 
die verschillende actoren, het bewonersplatform, gemeente, streekontwikkeling, …  
En natuurlijk het communicatieluik, lokaal maar ook naar de ruime bevolking.

Urseldorp van de hand van Jan Dhaenens. © Knesselare

Fredy Tanghe,  
burgemeester Knesselare :

“Gedurende de periode dat de dorps
ontwikkelaar actief was, was er een 
heel intense betrokkenheid. Nu zijn  
er nog een aantal formele momenten 
maar ook de werkwijze is meer en 
meer ingebed in het beleid. Bij 
bepaalde ingrepen of voorstellen 
wordt automatisch de link gemaakt 
met het bewonersplatform. Er is een 
duidelijke wisselwerking tussen beleid 
en bewonersgroep.”

’’
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Samen plannen maken

Het streven naar ruimtelijke kwaliteit is inherent aan het gebeuren. Het was de bedoe-
ling om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren en op zoek te gaan naar de iden-
titeit van het dorp. Aan de iconen kan de identiteit opgehangen worden ; die kunnen  
bij de verdere ontwikkeling van het dorp als kapstok gebruikt worden. Zo bijvoorbeeld 
de Eekloseweg als park-plein, de Drongengoedhoeve als aanlegsteiger, de pastorie  
als kloppend hart … . Dit idee groeit onder de mensen. Ook de groei naar eenheid,  
het dorp als geheel en niet enkel in losse stukken. Het is een denkproces ; voortdurend 
nieuwe mogelijkheden exploreren en kijken hoever je kan gaan. De betrokkenheid  
van burgers wordt aangewakkerd . Voor lokale bestuurders is het een ommezwaai.  
De besturen zijn vaak een heel andere cultuur gewoon. De directe reflex van ‘bewoners 
betrekken’ en ‘open staan voor wat bewoners zeggen’ is een groeiproces. Omgekeerd 
gaat dat bij de bewoners ook een tijd duren vooraleer zij volledig mee zijn in het den-
ken van een bestuur. En in het goed beseffen hoe traag dat sommige dingen lopen en 
hoe zeer het bestuur voor bepaalde zaken afhankelijk is van hogere overheden. Een 
dorpsontwikkelingsplan opmaken en het proces doormaken is belangrijk om de gees-
ten te laten rijpen, maar dat wil niet zeggen dat het bestuur van een gemeente plots in 
handen gegeven wordt van al die inwoners. Het is aan het bestuur om te beslissen 
welke dingen er gaan gebeuren.

Simulatiebeelden van de Eekloseweg als Park-Plein. © Knesselare
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actoren- en KracHtenVeldanalySe

Krachtenveldanalyse is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van relaties met stake-
holders. Een van de vormen van krachtenveldanalyse richt zich op het beschrijven van 
de mate van overeenstemming in belangen, en de mate van vertrouwen tussen de ini-
tiatiefnemer van een project en de mogelijke stakeholders. Op basis van deze twee  
factoren kunnen vier groepen stakeholders onderscheiden worden.

 · Groepen met gelijkgerichte belangen, waar tevens sprake is van wederzijds ver-
trouwen (‘vrienden’). Dit zijn belangrijke partners die bijvoorbeeld een rol kunnen 
spelen in klankbordgroepen, bij het bereiken van andere partners, of als mede 
financier van projecten.

 · Groepen met gelijkgerichte belangen, waar geen sprake is van wederzijds ver-
trouwen (‘coalitiepartners’). In deze situatie is het belangrijk om tijd in deze stake-
holders te investeren, om te werken aan het herstellen van wederzijds vertrouwen.

 · Groepen met tegengestelde belangen, met wederzijds vertrouwen (‘tegenstanders’). 
Ze kunnen vrienden worden als het mogelijk is om gemeenschappelijke belangen  
te identificeren. Daarom is het van belang om de achtergronden van belangen-
tegenstellingen goed te onderzoeken en te zoeken naar mogelijkheden voor  
win-win situaties.

 · Groepen met tegengestelde belangen en geen basis van wederzijds vertrouwen.  
Die worden in de methodiek aangeduid met ‘vijanden’. Als de betreffende stake-
holder een zeer belangrijke rol speelt in het proces, kan het zinvol zijn om te  
zoeken naar gemeenschappelijke belangen of om te werken aan het herstel  
van vertrouwen. De kans op succes is echter vaak gering. Soms is het mogelijk  
om via andere partners het vertrouwen van deze stakeholder te herstellen of 
gemeenschappelijke belangen op te sporen.

Bovenstaande methode is in de eerste plaats een interne verkenning, op basis van 
eigen ervaringen of de ervaringen en kennis van collega’s in voorgaande planvormings-
processen. Het kan helpen om een compleet beeld te krijgen van stakeholders en  
om mogelijke rollen van stakeholders te identificeren. De methode vraagt echter wel  
de nodige voorzichtigheid en flexibiliteit en moet er niet toe leiden dat stakeholders 
een onuitwisbaar stempel opgedrukt krijgen. Een open benadering en zoektocht naar 
win – win situaties moet dus altijd het uitgangspunt zijn. Het leren kennen en leren 
begrijpen van de stakeholders speelt daarin een cruciale rol.

Bewerkt door Drs Bauke de Vries 

Docent – onderzoeker Duurzame Ontwikkeling, Saxion Hogeschool in Deventer.
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Stapsteen 9
INTEgRALE TOEgANKELIJKHEID
De integrale toegankelijkheid zal in belangrijke mate mee de ruimtelijke kwaliteit  
voor de gebruiker bepalen.

In stapsteen 9 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Welke toegankelijkheidsaspecten zijn in relatie met de projectdefinitie ?
 · Is er bij de aanvang van het ontwerpproces aandacht voor de uiteenlopende  

noden van diverse gebruikersgroepen (personen met een beperking, ouderen, 
kinderen…) ?

 · Kunnen er toegankelijkheidsadviezen ingewonnen worden ?
 · Worden diverse gebruikersgroepen betrokken bij de invulling van het programma ?
 · …

Zorg voor toegankelijkheid  
inbegrepen
Everbeek – De Kleppe vzw bestaat sinds 1995 als vakantiehuis en is gehuisvest in een 
voormalig klooster in de dorpskern van Everbeek. Binnen dit groene kader, in het hart  
van de Vlaamse Ardennen, organiseert de vereniging al veertien jaar een vakantieaanbod 
voor kwetsbare groepen.

Het project richt zich op het creëren van een vakantieaanbod voor mensen met en  
zonder beperking. De inclusiegedachte, in dit geval het idee dat iedereen de mogelijk-
heid moet krijgen om op vakantie te gaan en zich te ontspannen, staat hierbij centraal. 
Ze wordt gedragen door een visie dat ontmoetingen in diversiteit voor allen verrijkend 
en deugddoend zijn. Daarom dienen zowel de accommodatie als het activiteiten-
programma hierop afgestemd te zijn.
Vertrekkend van de nood aan toegankelijke ontspannings- en vakantiemogelijkheden 
ontwikkelde De Kleppe vzw een strategisch plan voor sociaal zorgtoerisme, waarbij  
de aangeboden accommodatie, de zorgomkadering en het activiteitenaanbod worden 
afgesteld op optimale toegankelijkheid. Deze keuze veronderstelde een grondige her-
tekening en verbouwing van de residentiële accommodatie op het domein. De reali-
satie van een belevingspad met boerderijactiviteiten en de uitbouw van een zorgnetwerk 
vormen concrete realisaties.

Voor minder mobiele personen is er voldoende aanbod op het domein zelf. Door dieren 
en zorg te combineren wordt gezorgd voor voldoende stimulering op de locatie.
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Het project omvat drie pijlers : infrastuctuur-
werken, inzet van vrijwilligers en het uit-
werken van een educatief en recreatief  
activiteitenaanbod waarbij de normen  
van toegankelijkheid voorop staan. Een 
vaste kern van een 10-tal vrijwilligers staat 
in voor onthaal, omkadering van de gasten 
en voor ondersteuning bij de boerderij-
activiteiten. Voor medische ondersteuning 
bouwt De Kleppe vzw een zorgnetwerk  
uit met een aantal zelfstandige zorg-
verstrekkers, zoals huisarts, verpleegster, 
kinesitherapeut, apotheker. 

Een (rolstoel)toegankelijk belevingspad slingert zich doorheen het domein. In de 
bestaande tuin worden de activiteitenzones en paden toegankelijk gemaakt. Een goed 
toegankelijk belevingspad zorgt ervoor dat ook andere belevingen (proeven van kruiden, 
genieten van rust) binnen het bereik liggen van personen met fysieke beperking. De 
gast wordt er geconfronteerd met opstellingen rond verwonderlijke en niet zo bekende 
gewoontes van boerderijdieren, waarbij mensen met een beperking via aangepaste 
lees- en werkvormen ten volle kunnen participeren en genieten. Voor de activiteiten 
worden getrainde dieren ingezet en voor de doe-, rust- en wachtmomenten zijn op  
het belevingspad diverse attractieve modules uitgewerkt. 

Inleefactiviteit in de tuin. © De Kleppe vzw

 Siska Deknudt en Geert Roukaerts  
 van De Kleppe vzw :

“Het streven naar goede ruimtelijke kwa
liteit is impliciet aanwezig in het streven 
naar duurzame meerwaarde. Het doel is 
immers niet zomaar een zorgvakantie te 
combineren met tuinbeleving en activi
teiten met dieren. Het project wil vooral 
een frisse en authentieke vakantiebele
ving aanbieden en opnieuw verwondering 
voor natuur en dieren stimuleren.”‘‘
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Het is van belang om voor elk (ruimtelijk) aspect binnen het project te zoeken naar meer-
waarde. Maar dat lijkt gemakkelijker geschreven dan gedaan. Allerlei beperkingen – van 
zowel financiële als planologische aard – vormden de drijfveer, maar evenzeer een 
kader voor de creatieve inrichting van de belevingstuin. Zo was het belangrijk om bij  
de inrichting van de belevingstuin niet al te drastisch in te grijpen zodat de bestemming 
of het karakter van de landbouwgronden niet gewijzigd zou worden. Op deze manier 
kon optimaal afgestemd worden op de directe omgeving en kon vermeden worden dat 
de belevingstuin teveel het uitzicht zou krijgen van een manege of een park. Het gebruik 
van streekeigen kruiden voor de kruidentuin, de aanleg van kleine landschapselementen 
maar ook het onverhard laten van het belevingspad illustreren dat op een creatieve 
manier met de beperkingen werd omgegaan. De Kleppe vzw gaat de uitdaging aan om 
op een creatieve manier rekening te houden met de beperkingen van de ruimte zelf  
alsook met de wensen van de gebruikers.

Siska Deknudt en Geert Roukaerts  
van De Kleppe vzw :

“Tijdens het project is het bewust 
omgaan met en de noodzaak tot het  
realiseren van ruimtelijke kwaliteit nog 
gegroeid. Er moet bovendien op een  
creatieve manier rekening gehouden  
worden met zowel de beperkingen van  
de ruimte zelf alsook met de wensen  
van de gebruikers. Dit is de uitdaging 
waarvoor de Kleppe vzw staat.”

Plan belevingstuin. © De Kleppe vzw

’’
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Advies onmisbaar
Er werd tijdens het project advies ingewonnen bij het Toegankelijkheidsbureau van 
Hasselt betreffende de uitbouw van zorgvakanties. Het Laboratorium voor Ethologie 
van de Universiteit Gent leverde nieuwe methodieken en materialen aan ter onder-
steuning van de interacties tussen de specifieke doelgroepen en de dieren. Ten slotte 
werd ook samengewerkt met De Veerman vzw, een organisatie die kunsteducatieve 
projecten ontwikkelt, begeleidt en uitwerkt. Ze hebben vooral de beeldvorming met 
betrekking tot het activiteitenprogramma mee begeleid en uitgewerkt.

Integrale toeganKelIjKHeId

Een integraal toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten  
en vormen de sleutel tot een volwaardige participatie aan het sociale leven. 
Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening 
bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn voor iedereen. Met andere woorden 
dat iedereen op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kan maken van 
alle voorzieningen.
Niet enkel de fysieke toegankelijkheid (hellingen, liften, aangepaste toiletten,…) is 
hierbij essentieel. Integrale toegankelijkheid gaat ook over het gebruik van een goede 
communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid, dienstverlening, 
logische signalisatie enzovoort.

Petra Van Poucke – Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking

Provincie Oost-Vlaanderen

dienst Maatschappelijke Participatie, Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid

http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/index.cfm

Zintuigen kunnen hier zegevieren. © De Kleppe vzw



STAPSTENEN naar  
RUIMTELIJKE KWALITEIT74

Stapsteen 10
BIJZONDERE DUURZAAmHEIDSASPECTEN
Het streven naar duurzaamheid is een drager in het hedendaags denken met  
betrekking tot ruimtelijke inrichting. Bijzondere duurzaamheidsaspecten vervullen 
hierbij een geïntegreerde en finaliserende rol.

In stapsteen 10 kan de projectpromotor zich de volgende vragen stellen :
 · Welke bijzondere duurzaamheidsaspecten omtrent energie, water, geluid,  

ecologie, materiaalgebruik versterken het ontwerp ? Welke binding hebben  
ze met de projectdefinitie ?

 · Wordt hier op voldoende wijze advies ingewonnen ? Vraagt dit specifieke 
deskundigheid ?

 · Welke consequenties hebben deze aspecten voor de realisatie en het beheer ?
 ·  …

De Kollebloem bloeit
Heusden – Aan de boord van de grootstad Gent ligt het domein De Kollebloem. Het gebied 
van ongeveer vier hectare bevindt zich op de rand van het gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan ‘Groot Stedelijk Gebied Gent’ en is dienstig als groene long. De gemeente Destelbergen 
wil, na ruggespraak met de buurtbewoners, het domein inrichten voor zachte recreatie. 
Om het lokale sociale weefsel te versterken wordt een multifunctionele ruimte opgetrok-
ken en een natuurlijke speeltuin ingericht. Het respect voor de belangrijke ecologische 
waarde, de kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte en de voorbeeldfunctie bij duurzaam 
bouwen waren de uitgangspunten. De Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen 
adviseerde het traject.

Het domein De Kollebloem is een voormalige lusttuin met woonhuis, jachtpaviljoen en 
een aantal bijgebouwen. Het terrein werd eertijds begrensd door de vroegere bedding 
van de buurtspoorlijn Gent – Wetteren met halte aan café Het Zandhekken ten zuid-
westen en door de Loveldstraat met een stenen bergmolen dienstig als korenmolen  
ten noordoosten. In 1950 stichtten de vereniging van socialistische vrouwen en de  
socialistische jeugd de vereniging De Kollebloem vzw. Het opzet was de organisatie  
van vakantiewerking onder vorm van dagkuren voor de arbeiderskinderen uit het 
Gentse. De activiteiten vonden plaats in de tuin van het domein maar het volledige  
terrein werd kort daarna verworven en er werden een aantal nieuwe gebouwen opge-
richt door de vereniging, waaronder diverse lokalen en een overdekte speelkoer. Het 
vroegere jachtpaviljoen werd omgevormd tot conciërgewoning.
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Duurzaamheidsaspecten sluiten aan  
op de projectdefinitie.
Het domein van ongeveer vier hectare is gelegen op een vijftien meter hoge zandheuvel ; 
een goed bewaard overblijfsel van het stuifduinmassief uit het tardiglaciaal. Na het ver-
dwijnen van de vakantiewerking trad het verval in. Er ontwikkelde zich spontaan een 
aparte natuurlijke vegetatie.

Jaren later verwierf het gemeentebestuur de site en werd de zoektocht naar een aan-
gepaste bestemming opgestart. Dat pad liep echter niet over rozen. Zo werd het plan 
om een sporthal op te richten finaal opgeborgen en werd ingezet op de uitbouw van 
een recreatief domein en de bouw van een multifunctioneel paviljoen en inkomgebouw. 
Dit keer met de enthousiaste medewerking van de buurt Het was een unieke kans.  
De Kollebloem is centraal gelegen ; de site in eigendom van de gemeente en de toe-
komstige bestemming is in overeenstemming met de geldende plannen.

De buurt voorop

Met de herwaardering van het domein De Kollebloem trekt de gemeente de kaart van 
de buurt. Het oneigenlijke gebruik wordt geweerd. Het gemotoriseerde verkeer wordt 
gebannen ; de honden moeten aan de leiband. Het wordt een plaats voor zachte  
recreatie waaronder wandelen en joggen. Puur voor de sport kun je er ook petanque 
spelen of de fit-o-meter afwerken. En voor de jongeren komt er een natuurlijk inge-
richte publieke speeltuin. Centraal op het domein wordt een multicultureel paviljoen 
gebouwd volgens de passiefhuisprincipes.

Domein De Kollebloem is ecologisch waardevol. © Destelbergen
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Finaal zal de opwaardering leiden tot het versterken van het sociale weefsel in de deel-
gemeente Heusden. Het domein wordt een goed uitgebouwde en centraal gelegen 
groene long grenzend aan verschillende woonkernen. De lokale bevolking kan op een 
veilige manier en dicht bij huis de natuur beleven, spelen en sporten.

Duurzaamheid als rode draad
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende aspecten 
van duurzaam bouwen, integrale toegankelijkheid en multifunctio-
naliteit. Zo wordt het paviljoen een voorbeeldgebouw waar je alle 
informatie vindt over de nieuwste standaarden in duurzaam bouwen. 
De toegang tot het domein wordt geaccentueerd door een inkom-
gebouw met een omvangrijke fietsenberging, een balie, sanitaire 
voorzieningen en een aantal bergruimten.
Het energieverbruik van het inkomgebouw en het multifunctionele 
paviljoen worden tot een absoluut minimum beperkt. Er wordt 
hemelwater gebruikt voor de sanitaire blokken in combinatie met 
waterbesparende technieken. De materiaalkeuze gebeurt op basis 
van internationale duurzaamheidstandaarden zoals een gunstige 
NIBE classificatie voor materialen en het FSC of PEFC label voor 
hout. Over al deze technieken wordt ook uitvoerig gecommuniceerd 
zodat het gebouw een voorbeeldfunctie toegemeten krijgt.  
De natuurlijke speeltuin en de sportinfrastructuur worden zo goed 
mogelijk geïntegreerd. Voor de verdere ecologische opwaardering 
van het domein wordt een beheersplan opgemaakt met het accent 
op harmonisch parkbeheer. Er wordt aangepaste bewegwijzering 
voorzien ; ook voor slechtzienden.

  Duurzaamheidsambtenaar  
  Gert Deryckere :

“Het was voor de gemeente snel  
duidelijk dat ruimtelijke kwaliteit een 
centrale plaats in het concept zou 
hebben. Geïnspireerd door een aantal 
grotere projecten werd gezocht naar 
een doorslag voor dit ruimtelijk 
beperkte initiatief. Hierbij werd veel 
aandacht geschonken aan inspraak 
en binnen de vastgestelde objectie
ven werd veel vrijheid gelaten aan  
de ontwerper. In de loop van het  
traject werd het budget een aantal 
malen naar boven bijgesteld in  
functie van de beoogde kwaliteit. 
Toch bleven ook beperkingen. Zo is  
in functie van het beschikbare budget 
het polyvalente gebouw beperkt in 
oppervlakte en is de conciërgewoning 
uit het inkomgebouw geschrapt.”

‘‘
Het paviljoen. © Atelier Bernaert Het inkomgebouw. © Atelier Bernaert
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Zicht op beheer
Zoveel moois vraagt uiteraard om een aantal spelregels.  
Er wordt een beheerder voor het domein aangesteld die ook 
zal instaan voor het toezicht en de buurtbewoners zullen, 
via vrijwilligerswerking, deels de sociale controle opnemen. 
In het gebruikers reglement wordt nauwkeurig bepaald wat 
wel en niet kan. Zo zal de site enkel overdag toegankelijk zijn 
en zal het gebruik van de infrastructuur aan voorwaarden 
gekoppeld worden. Ook bij de opmaak van het gebruikers-
reglement nemen de buurtbewoners het voortouw.

dUUrzaamHeIdSaSpecten Voor menS en mIlIeU

Duurzaamheid dient in de visie verankert, de vertolking van een levensflosofie dat niet 
meer weg te denken is. Projecten met een openbaar karakter zijn toonbeeld voor de 
maatschappij. Een uitgesproken duurzaamheidstreven is bijzonder op zijn plaats in het 
buitengebied. Het uit zich in oa. zuinig energie- en watergebruik, doordacht ruimtege-
bruik, de voorkeur voor duurzame, ecologische en gezonde bouwmaterialen. 
Duurzaamheid hoeft echter geen handenvol meer geld te kosten maar begint met een 
goed ontwerp.
Oost-Vlaams steunpunt duurzaam wonen en bouwen wil duurzaam wonen en bouwen 
stimuleren en bundelt en verspreidt informatie naar belanghebbenden.
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de provincie Oost-
Vlaanderen en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, 
Eandis, Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Woonwijzer 
Meetjesland en EROV vzw, in samenwerking met MilieuAdviesWinkel en met steun van 
de Vlaamse Overheid.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/index.cfm

Duurzaamheidsambtenaar  
Gert Deryckere ziet het zo :

“Het gemeentebestuur voorziet voor 
De Kollebloem een totaalconcept. 
Het domein heeft een belangrijke  
ecologische waarde. De locaties voor 
de nieuwbouw en voor de aanleg  
van de sportinfrastructuur worden 
dan ook met zorg en met respect  
voor natuur en landschap gekozen.  
Er gaat bijzondere aandacht naar het 
behoud van de waardevolle bomen  
en de bestaande vegetatie. Bij de 
inrichting van het domein wordt  
extra aandacht besteed aan de inte
gratie in de bestaande omgeving.”

’’
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‘deSIgn reVIew panel’ Van de Stad aBerdeen 
en de regIo aBerdeenSHIre

Dit panel werd vanuit het lokale ruimtelijke structuurplan opgericht in januari 2010 
(met aanvang activiteiten in januari 2011). In de nieuwe planningsstructuur wordt in  
de voor-indieningsfase advies gegeven door experten uit verschillende disciplines 
betrokken bij ruimtelijke kwaliteit. Doelstelling is het verhogen van de ruimtelijke  
kwaliteit van nieuwe plaatsen en gebouwen vertrekkende vanuit de criteria in de  
master- en lokale structuurplannen. Het vrijblijvend kosteloos advies wordt gegeven 
voor indiening van de vergunningsaanvraag maar maakt deel uit van de vergunnings-
procedure. Promotoren kunnen aansluitend het aangepaste ontwerp indienen voor  
de officiële vergunningsprocedure waarbij rekening wordt gehouden met het gewij-
zigde ontwerp.

KwalIteItScommISSIe rUImte Voor de rIVIer In deVenter

Het Nederlands adviesorgaan op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en milieu, opgericht in 1997 (VROM-raad) wil door de oprichting van de Kwaliteits-
commissie een antwoord formuleren op de vraag: Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit worden 
versterkt en in planningsprocessen worden geborgd? Deze kwaliteitscommissie heeft 
ondertussen met ad-hoc samenstellingen meer dan 30 planningsprocessen begeleid. 
Specifiek voor de rivier de IJsel werd in Deventer een lokale kwaliteitscommissie 
‘Ruimte voor de Rivier’ opgericht. Met enerzijds technische doelstellingen omtrent  
het aanleggen van capaciteitsberging om overstromingsrisico’s te voorkomen.  
En anderzijds de doelstelling om alle betrokken locale actoren (gebruikers, eigenaars,…) 
te laten participeren. Voor 4,5 jaar was de commissie betrokken bij elke stap in het 
planningsproces met als resultaat een coherent project. Adviezen werden geformuleerd 
omtrent de exacte locaties, de inplanting en de visualisatie van onder meer het boot-
huis, de commerciële recreatie activiteiten en de inplanting van groenelementen. 
Belangrijk hierbij was wie de experten zijn en hun rol, de tijdige betrokkenheid in  
het proces van de commissie, de actieve communicatie en de aanpak van de gevoelig-
heid voor lokale visuele details. 

Bewerkt door Santina Driesen. 

dienst Landbouw en Platteland, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
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Achtergrond

De oprichting van de kwaliteitskamer werd aanbevolen in het advies ‘kwaliteit van  
het buitengebied’ van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) opgericht in 2005. 
Samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester werd dit als een meerwaarde  
voor de kwaliteit van infrastructuurwerken in het buitengebied1 gezien. 

Na een voorbereidende fase vond op 4 maart 2008 de startvergadering van de Provin-
ciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen (PKvOVL) plaats. Sindsdien vonden 19 verga-
deringen plaats waarbij in totaal 56 begeleidende adviezen werden gegeven betreffende 
42 projecten. 
Ondertussen zijn er in vier van de vijf Vlaamse Provincies kwaliteitskamers actief die 
ad-hoc of systematisch samenkomen. Het proces van de werking is organisch gegroeid. 
De nodige kennis werd opgebouwd en de werking verder uitgebouwd. Sinds 2009 kon 
binnen het Interreg IVB Noordzee Project SURF deels de optimalisatie van het traject  
en de communicatie worden uitgewerkt. 

Waarom ? 

De PKvOVL heeft zich als overheidsinstrument weten te positioneren. Als adviesorgaan 
werkt het ondersteunend en helpt het de zoektocht van promotoren te vervolledigen 
om tot een kwaliteitsvol, geïntegreerd, duurzaam en multifunctioneel infrastructuur-
project in het buitengebied te komen. Het advies creëert geen rechten ten aanzien van 
de vergunningverlenende overheden maar wil een meerwaarde zijn in de zoektocht naar 
het juiste ontwerp.

Wat en waarde in het proces ? 

Via de heraanleg van straten en pleinen, het herbestemmen van (historische) publieke 
gebouwen, het ontwikkelen van recreatieve wandel- en fietsroutes,… kan de publieke 
ruimte van het platteland aantrekkelijker worden en zo de uitwisseling tussen ver-
schillende maatschappelijke groepen stimuleren. Uiteenlopende verwachtingen zoals 
verkeersveiligheid, klimaatvriendelijkheid, economische haalbaarheid,… moeten hier-
voor op elkaar afgestemd worden. Het is bovendien cruciaal dat er voldoende aandacht 
uitgaat naar de belevingswaarde van de publieke ruimte én het landschap. 
Uitgangspunt van de huidige werking is het aftoetsen en belichten van alle aspecten  
in het planningstraject van klein- of grootschalige bouw- of omgevingswerken in het 
buitengebied. Meer dus dan het louter beoordelen van een voorliggend bouwplan.  
De PKvOVL kan op die manier, los van het feit of de voorliggende projecten zullen 
gesubsidieerd worden of niet, positief sturende elementen meegeven in functie van  
de ruimtelijke kwaliteit en het verdere succes van het project. 
In deze publicatie werden dan ook aan de hand van de stapstenen de verschillende 
fases en aspecten in het planningstraject onderscheiden.

1 Afbakening van het Buitengebied ligt vast in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
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Voor wie ?

Naast de verplichte advisering van de projecten die aanspraak maken op financiële 
steun in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling wil de PKvOVL  
vrijwillig en gratis diensten kunnen aanbieden aan lokale besturen en promotoren die 
ruimtelijke kwaliteit vooropstellen en op een extern begeleidingskader wensen beroep 
te doen. Bij lokale besturen en promotoren is het dikwijls onmogelijk om in alle  
disciplines van ruimtelijke kwaliteit over de nodige expertise te beschikken. 

Samenstelling

De PKvOVL is samengesteld uit zowel een groep van deskundigen in verschillende  
disciplines binnen het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen als externe deskundigen. 
 · Voorzitter: Hoofdarchitect dienst Patrimonium 
 · Ondervoorzitter: Directeur dienst Landbouw en Platteland
 · Secretariaat: afvaardiging dienst Landbouw en Platteland 
 · Leden, deskundigen naar noodzakelijkheid: 

Afgevaardigden van de provinciale diensten: departement Ruimte, departement 
Leefmilieu, dienst Erfgoed, dienst Landbouw en Platteland, dienst Kunsten & 
Cultuurspreiding, dienst Maatschappelijke Participatie

 · Externen: afgevaardigde van de Vlaamse Bouwmeester, van de Orde van de  
architecten en van de Provinciale Landbouwkamer

 · Experten met bewezen diensten op uitnodiging van provinciale diensten
 · Waarnemend: Beleidscoördinator Platteland, dienst Landbouw en Platteland. 

Afhankelijk van de te behandelen dossiers wordt de vergadering naar noodzaak 
samengesteld.

Verloop 

In verschillende fases van het planningstraject kan een beroep gedaan worden op de 
PKvOVL door insturen van aanmeldingsformulier. Tijdens de bijeenkomst wordt door 
toelichting (20 minuten: promotor en architect) het aanmeldingsformulier uitgebreider 
voorgesteld. In de projectdefinitie, ontwerpvisie en ontwerp gaat aandacht naar de in 
deze publicatie voorgestelde stapstenen. Aansluitend volgen vraagstelling en bespreking.
De bevindingen en suggesties van de PKvOVL worden in een advies overgemaakt aan de 
promotor en ontwerper met als doel een efficiënter proces en hogere ontwerpkwaliteit; 
dwingende maatregelen worden niet opgelegd. 

Loket voor Landbouw en Platteland; Huis van de Economie; Seminariestraat 2; 9000 Gent  

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/plattelandsbeleid/ 

kwaliteitskamer/index.cfm
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