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Managementsamenvatting	

Het	Dorp	als	opgave	
Vlaanderen	is	kleinstedelijk	en	dorps.	De	regio	kent	globaal	een	hoge	graad	van	verstedelijking	maar,	heeft	
tevens	een	sterk	gediversifieerd	nederzettingspatroon,	gekenmerkt	door	enkele	middelgrote	steden,	een	
veelvoud	 van	 kleine	 steden,	 en	 daartussen	 een	 keten	 van	 rurale	 nederzettingen,	 van	 grote	 dorpen	 tot	
piepkleine	gehuchten.	De	afgelopen	decennia	werd	in	het	verspreid	verstedelijk	Vlaanderen	werk	gemaakt	
van	een	stedenbeleid,	maar	tegelijkertijd	werd	een	beleid	gericht	op	kleine	kernen	uit	het	oog	verloren.	In	
plaats	van	ook	deze	te	versterken,	geraakten	kernen	steeds	verder	uitgespreid	over	het	territorium.	We	
stellen	vandaag	echter	vast	dat	de	project-gedreven	stedenbouwkundige	aanpak	die	we	intussen	in	deze	
steden	kennen,	in	het	Vlaamse	‘buitengebied’	en	de	dorpen	nauwelijks	ingezet	wordt	en	er	op	eenzelfde	
manier	 ook	 niet	werkt.	 Het	 dorp	 is	 specifiek	 als	 habitat	 voor	 planners	 en	 ontwerpers.	 Het	 is	 historisch	
verankerd,	maar	zeer	kwetsbaar.	Tegelijk	zijn	de	uitdagingen	die	zich	aandienen	groot	en	eisen	ze	een	zeer	
kritische	 houding	 van	 beleidsmakers,	 planners,	 ontwerpers,…	 Ze	 vragen	 om	 een	 specifieke	 ontwerp,	
project	 en	 beleidshouding	 voor	 het	 dorp.	 Op	 basis	 van	 verkennend	 ontwerpend	 onderzoek	 wil	 het	
departement	 Ruimte	 Vlaanderen	 een	 ruimtelijk	 (beleids)kader	 uitbouwen	 voor	 gebiedsontwikkeling	 op	
maat	 van	 gebieden	 met	 een	 stedelijk	 tot	 landelijk	 karakter:	 een	 beleid	 voor	 kernversterking,	 een	
dorpenbeleid.	 Doel	 van	 het	 onderzoek	 is	 het	 ontwikkelen	 van	 ruimtelijke	 principes	 en	 criteria	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 sterke	 dorpen	 binnen	 een	 ruimere	 regio.	 Het	 Vlaams	 ruimtelijk	 beleid	 wil	 de	
gebiedsontwikkeling	 op	 lokaal	 vlak	 ondersteunen	 met	 een	 doordachte	 aanpak	 en	 intelligente	
ontwerpstrategieën.	Daarbij	wordt	vertrokken	van	een	nieuw	ontwikkelingsmodel	op	maat	van	het	dorp.	
Dit	 onderzoek	 is	 er	 op	 gericht	 te	 benoemen	 voor	welke	 opgaves	 en	 uitdagingen	dorpen	 vandaag	 staan	
(waarom?),	 waar	 zich	 kansen	 bevinden	 en	 aanbieden	 om	 kernversterking	 op	 te	 enten	 (waar?),	 welke	
activiteiten	kansen	bieden	voor	kernversterking	(wat?),	welke	ruimtelijke	strategieën	voor	meer	of	minder	
ruimtelijk	rendement	en	functieverweving	kunnen	toegepast	worden	(hoe?).	
	
Uitdagingen	voor	dorpen	
Waarom	 inzetten	 op	 een	 kernversterkingsbeleid	 voor	 dorpen?	 Dorpen	 staan	 vandaag	 voor	 zeer	
uiteenlopende	uitdagingen,	 sommige	 ruimtelijk,	 andere	 sociaal,	 economisch	of	 klimatologisch.	Het	dorp	
verandert,	het	breidt	uit	met	verkavelingen	of	staat	onder	druk	van	te	veel	bijkomende	appartementen	of	
leegstand.	Dagdagelijkse	kleinhandel	trekt	er	weg,	bedrijven	verhuizen	naar	KMO-zones,	maar	evengoed	
komt	 er	 horeca	 bij	 gericht	 op	 bezoekers	 en	 recreanten.	 Het	 bewonersprofiel	 vergrijst	 en	 verjongt	
tegelijkertijd.	 De	 band	 met	 het	 landschap	 staat	 er	 onder	 druk,	 wateroverlast	 dreigt	 ook	 hier	 en	 open	
ruimte	geraakt	steeds	meer	ingenomen	door	recreatief	gebruik.	Leuk,	maar	evengoed	problematisch	voor	
de	 aanwezige	 productieve	 functies.	 De	 kosten	 voor	 het	 draaiend	 houden	 van	 de	 voorzieningen	 ligt	 er	
hoog,	om	nog	maar	te	zwijgen	van	het	vernieuwen	en	versterken	van	het	aanbod.	Zorg,	onderwijs,	sport,	
openbaar	 vervoer,	 nutsvoorzieningen	 en	 meer	 staan	 er	 onder	 druk.	 Het	 organiseren	 van	 performant	
openbaar	vervoer	is	moeilijk,	de	wagen	is	er	de	norm	en	daardoor	is	de	verkeersveiligheid	en	leefbaarheid	
een	van	de	grootste	knelpunten.	Kortom,	er	komen	een	pak	opgaves	op	het	dorp	af	en	kernversterking	
moet	hierop	gericht	een	antwoord	kunnen	bieden.		
Want	het	dorp	veranderde	de	laatste	decennia	sterk	en	blijft	veranderen.	Het	dorp	van	weleer,	waar	heel	
het	 leven	 van	 de	 bewoners	 zich	 zowat	 afspeelde	 is	 niet	meer.	 Dat	 autonome	 dorp	 is	 ondertussen	 een	
woondorp	geworden.	Nochtans	blijft	het	idyllische	beeld	van	dat	oude	autonome	dorp	wel	nog	steeds	in	
het	hoofd	van	bewoners	en	beleidsvoerders	het	referentiebeeld.	Zelfs	al	bestaat	het	niet	meer.	Het	dorp	
is	groter	geworden	en	heeft	een	pak	van	haar	lokale	voorzieningen	verloren	aan	een	veel	ruimere	regio.	
En	 het	 heeft	 vooral	 ook	 inwoners	 verloren.	 Figuurlijk	 dan,	 want	 bewoners	 wonen	 er	 wel	 nog,	 maar	
werken,	ontspannen	en	winkelen	hoofdzakelijk	elders.		
En	daarom	 lijkt	het	 alsof	het	dorp	moet	 groeien.	Het	 gevoerde	beleid	 tot	op	heden	gaat	er	 van	uit	 dat	
kernversterking	 geënt	 is	 op	 groei.	 Groei	 is	 een	 vermeende	 basisvoorwaarde	 geworden	 voor	 de	
leefbaarheid	 van	 het	 dorp.	 Het	 Vlaamse	 dorp	 is	 de	 laatste	 decennia	 geëvolueerd	 tot	 woondorp	 en	 de	
ontplooiing	 van	 de	 kern	 is	 hieraan	 opgehangen.	 Voor	 een	 heel	 aantal	 leefbaarheidscriteria,	 zoals	 de	
aanwezigheid	van	voorzieningen	in	de	brede	zin	en	voor	het	aanbieden	van	een	voldoende	bereikbaarheid	
lijkt	een	minimumaantal	inwoners	of	gebruikers	essentieel.	Het	voorzien	van	basisnutsinfrastructuur	voor	
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afgelegen	woningen,	of	voor	kleine	kernen,	door	het	gebrek	aan	schaalvoordeel	en	concentratie,	 is	zeer	
duur,	 tot	 onbetaalbaar	 geworden.	 Diverse	 actoren	 en	 providers	 van	 voorzieningen	 sturen	 aan	 op	
verdichting,	 concentratie	 en	 selectie	 om	het	 aanbieden,	 uitbouwen	en	onderhouden	 van	netwerken	en	
diensten	betaalbaar	te	houden.	Vanuit	lokaal	perspectief	bekeken	komt	dat	nog	veel	te	veel	neer	op	het	
noodzakelijk	 accommoderen	 van	 groei.	Groei	 voor	woonkernen	 an	 sich	 vormt	 hierin	 niet	 het	 probleem	
wel	 het	 generieke	 karakter	 van	 deze	 oplossing.	 Zonder	 sturing	 op	 waar	 die	 groei	 wel	 en	 niet	 kan	
plaatsvinden	 krijgen	we	 een	 verdunde	 bijkomende	 bebouwing	 (ipv	 verdichting)	 die	 op	 te	 veel	 plaatsen	
niet	genoeg	concentratie	te	weeg	brengt	om	effectief	de	gestelde	problemen	van	het	woondorp	mee	op	
te	lossen.	Het	gebrek	aan	selectiviteit	vormt	een	nadeel	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	zowel	stad,	land	
als	dorp.	Uitgewaaierde	dorpen,	lintbebouwing,	verspreide	verkavelingen	geven	de	bebouwingsstructuur	
een	erg	versnipperd	uitzicht,	maar	leggen	ook	de	mogelijke	dynamieken	uit	elkaar.	Deze	verspreiding	holt	
kernen	uit.		
Het	is	essentieel	dat	er	een	alternatief	perspectief	komt	voor	dat	van	het	woondorp,	dat	antwoord	biedt	
op	de	uitdagingen	waar	dorpen	voor	staan,	zonder	daarbij	verder	 in	te	zetten	op	groei	als	dé	oplossing.	
Dat	 is	geen	evidente	opgave.	Nog	te	vaak	wordt	 lokale	groei	beschouwd	als	een	evidentie	én	een	recht.	
Het	alternatief	voor	het	bestaande	discours	van	geleidelijke	groei	van	nagenoeg	alle	dorpen,	dient	er	een	
te	 zijn	 dat	 kwalitatieve	 kansen	 biedt	 voor	 zowel	 verdichting	 in	 geselecteerde	 kernen	 als	 voor	 het	
versterken	van	de	leefbaarheid	in	kernen	zonder	groeiperspectief.		
Er	is	dus	nood	aan	een	aangepast	dorpenbeleid	dat	niet	eenzijdig	een	groeimodel	is	waarbij	bijkomende	
bewoners	gezien	worden	als	garantie	voor	de	 leefbaarheid	van	het	dorp.	 Integendeel,	de	 leefkwaliteit	
van	dorpen	kan	door	onoordeelkundige	groei	net	tegengewerkt	worden.	Als	basis	voor	het	dorpenbeleid	
schuiven	 we	 kernversterking	 naar	 voor.	 En	 die	 kernversterking	 moet	 expliciet	 gericht	 zijn	 op	 het	
aanscherpen	van	de	eigenheid	van	het	dorp	als	woon-	en	verblijfsmilieu,	met	andere	woorden	ze	is	gericht	
op	 het	 uitbouwen	 van	 een	 omgeving	 op	mensenmaat.	 Kernversterking	 zet	 niet	 noodzakelijk	 in	 op	 een	
kwantitatieve	 groei	 van	 het	 dorp,	 maar	 op	 het	 versterken	 van	 centraliteit,	 nabijheid,	 herkenbaarheid,	
integratie	van	beleidsthema’s	en	op	een	noodzakelijke	kwaliteitsslag.	
	
Methodiek	die	inzet	op	vier	kansen	
Welke	activiteiten	bieden	kansen	voor	dorpen?	Dorpen	staan,	door	de	geschetste	transitie	van	autonoom	
dorp	naar	woondorp,	vandaag	voor	een	heel	aantal	uitdagingen.	Vele	ervan	zijn	op	zich	gekend	en	worden	
dagelijks	ervaren	door	de	bewoners	van	de	vele	Vlaamse	dorpen.	Toch	is	een	overzicht	essentieel	om	te	
begrijpen	 dat	 deze	 transitie	 niet	 via	 een	 paar	 kleinschalige	 ingrepen	 aangepakt	 kan	 worden.	 Er	 is	 een	
andere	en	meer	haalbare	visie	op	het	leefbaar	houden	van	het	dorp	mogelijk	dan	die	vanuit	groei	van	het	
woondorp	en	wel	vanuit	het	 referentiekader	van	het	verbonden	dorp.	Vanuit	dit	 referentiekader	wordt	
niet	 de	 aanwezigheid	 van	 veel	 of	 extra	 inwoners,	 maar	 de	 aanwezigheid	 van	 amenities,	
aantrekkelijkheden	 voor	 zowel	 bewoners,	 bezoekers	 als	 recreanten	 in	 het	 woondomein,	 als	 essentieel	
gezien	 voor	 de	 leefbaarheid	 van	 het	 dorp.	 Zichtbare	 en	 laagdrempelige	 publieke	 voorzieningen,	 een	
aantrekkelijk	 en	 natuurlijk	 omliggend	 landschap,	 een	 mooi	 ingerichte	 dorpskern	 met	 een	 veilige	 en	
gebundelde	 ontsluitingsstructuur	 en	 ten	 slotte	 goede	 en	 aangepaste	 woonkwaliteit	 kunnen	 dan	 de	
hoekstenen	worden	 voor	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	 de	 dorpskern.	 De	 nadruk	 ligt	 daarbij	 niet	 in	 het	
aanwezig	 zijn	 van	 de	 programma’s	 an	 sich	 die	 hiervoor	 instaan,	 maar	 net	 in	 het	 voorzien	 van	 de	
meerwaarde	die	ze	opleveren.	Dit	kan	vreemd	genoeg	ook	door	ze	lokaal	niet	aan	te	bieden,	maar	vanuit	
diverse	 vormen	 van	 functionele	 verbanden	 met	 andere	 plekken,	 systemen,	 dorpen,	 steden	 en	
landschappen.	
Een	 geïntegreerde	 en	 collectieve	 aanpak	 van	 kernversterking	 is	 cruciaal	 als	we	een	 shift	 van	woondorp	
richting	verbonden	dorp	willen	doorvoeren.	De	kleine	en	grote	opgaves	worden	hieronder	systematisch	
samengebracht	op	basis	van	de	vier	basisopgaves	voor	het	dorp:	Door	IN	TE	ZETTEN	OP	EEN	VERSTERKEN	
VAN	DE	WOONFUNCTIE	 IN	 DORPEN	 (opgaves	 voor	woonmilieus),	 door	 het	 VERDUURZAMEN	VAN	HET	
VERKEER	 IN	 EN	 TUSSEN	 DORPEN	 (opgaves	 voor	 ontsluitingsmilieus),	 door	 het	 VERHOGEN	 VAN	 DE	
ATTRACTIE	 VAN	 DIVERSE	 VORMEN	 VAN	 VOORZIENINGEN	 IN	 DE	 DORPEN	 (opgaves	 voor	
voorzieningenmilieus)	 en	 door	 het	 ONTWIKKELEN	 VAN	 DORPEN	 MET	 AANDACHT	 VOOR	 DE	 DIVERSE	
MOGELIJKHEDEN	 VAN	 HET	 LANDSCHAP	 waarin	 de	 dorpen	 zich	 bevinden	 (opgaves	 voor	
landschapsmilieus).	
Essentieel	in	deze	aanpak	is	dat	de	vier	opgaves	samen	–verbonden–	opgepakt	worden.	Vandaag	wordt	er	
nog	 te	veel	 ingezet	op	 ingrepen	die	 te	eenzijdig	gericht	zijn	op	de	bereikbaarheid	van	het	dorp	 (via	aan	
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mobiliteitsplan),	 op	 het	 reguleren	 van	 het	 woonaanbod	 (woonbeleidsplan,	 bijhorende	 RUP’s	 en	
verordeningen),	 op	 een	 aantrekkelijk	 publiek	 domein,	 op	 de	 uitbouw	 van	 publieke	 voorzieningen	
(eventueel	opgepakt	door	andere	actoren),	op	een	aanpak	van	delen	van	het	omliggende	 landschap.	 In	
het	verbonden	dorp	worden	deze	opgaves	expliciet	aan	elkaar	gelinkt.	Fundamentele	kernversterking	lukt	
niet	met	een	te	sectorale	aanpak	en	met	versnipperde	acties.	Het	dorp	staat	vandaag	als	entiteit	voor	een	
grotere	en	gedeelde	opgave.	Dat	collectieve	uit	zich	in	de	opdracht	om	initiatieven	rond	wonen,	inspelend	
op	 huidige	 tendensen	 en	 vragen,	 te	 koppelen	 aan	 het	 herdenken	 van	 voorzieningen,	 aan	 andere	
mogelijkheden	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	 ontsluiting	 en	 bereikbaarheid	 en	 ten	 slotte	 aan	 een	
herwaardering	 van	 het	 landschap.	 Het	 beeld	 van	 het	 verbonden	 dorp	 legt	 deze	 opgaves	 samen,	 op	
dorpsniveau	 en	waar	mogelijk	 op	 projectniveau.	 Een	 dorpskernvernieuwingsproject	 kan	 dus	 onmogelijk	
enkel	inzetten	op	een	of	een	paar	van	deze	opgaves,	maar	pakt	ze	resoluut	samen	aan.	Dat	is	de	basis	van	
kernversterking	(en	hierin	ligt	een	sterke	parallel	met	hoe	stadsvernieuwingsprojecten	vandaag	opgepakt	
worden).	
Bovendien	dienen	deze	opgaves	niet	enkel	op	 schaal	 van	het	dorp	 zelf	opgelost	 te	worden.	Het	dorp	 is	
deel	 van	 een	 ruimere	 regio,	 waarin	 andere	 dorpen,	 open	 ruimte,	 steden	 en	 diverse	 grotere	
ruimtegebruikers	 onderdeel	 van	 vormen.	 De	 leefwereld	 van	 de	 dorpsbewoners	 is	 die	 van	 de	 regio	 en	
daarin	 neemt	 elke	 dorp	 een	 eigen	 rol	 op.	 Dat	 vraagt	 om	 het	 herdenken	 van	 inhoudelijke,	 functionele,	
infrastructurele,	praktische	en	organisatorische	netwerken	en	verbanden	binnen	die	 regio.	Het	dorp	wil	
verbonden	zijn	in	die	regio.	De	zorg	om	het	leefbaar	of	dynamisch	houden	van	het	dorp	kan	ook	kansen	
zien	 in	 de	 enorme	 nabijheid	 in	 Vlaanderen	 van	 dorpen	 en	 steden	 ten	 opzichte	 van	 elkaar	 (zeker	 in	
vergelijking	met	andere	regio’s).	
Tenslotte	slaat	het	verbonden	dorp	ook	op	de	collectieve	aanpak	om	te	komen	tot	kernversterking.	Het	
beeld	 van	 het	 verbonden	 dorp	 slaat	 op	 een	 aanpak	 waarin	 diverse	 actoren,	 besturen,	 ondernemers,	
bewoners	en	organisaties	samen	instaan	voor	de	dorpskernversterking.	De	lokale	dorpse	opgave	verbindt	
de	actoren	aan	elkaar.	
	
Elk	dorp	is	toch	anders	
Waar	 bevinden	 zich	 kansen	 om	 kernversterking	 op	 te	 enten?	 De	 uitgewerkte	matrix	met	 kansen	 voor	
dorpen	 kan	 als	 onderzoekinstrument	 ingezet	worden	 voor	 het	 scannen	 van	 Vlaanderen	 naar	mogelijke	
kansrijke	logica’s	voor	dorpen.	Elk	van	de	vier	kwadranten	focust	op	één	insteek	die	corresponderend	een	
aantal	 regio’s	 toont	 in	 Vlaanderen	 die	 vanuit	 die	 insteek	 expliciete	 kansen	 bieden	 voor	 verdere	
kernversterking.	Op	schaal	van	Vlaanderen	kan	zo	een	typering	van	omgevingen	van	dorpen	opgemaakt	
worden.	 Deze	 laat	 toe	 te	 kiezen	 voor	 zinvolle	 locaties	 waar	 verdere	 groei	 en	 verdichting	 opgevangen	
kunnen	worden,	maar	ook	waar	 functionele	verbanden	versterkt	dienen	te	worden	of	waar	 integendeel	
de	 dorpsstructuur	 afgebouwd	 dient	 te	 worden	 ten	 gevolge	 van	 krimp	 of	 keuzes	 in	 functie	 van	
leefbaarheid.	Deze	 komt	 tot	 stand	door	 de	potenties	 die	 specifieke	 gebieden	 in	Vlaanderen	bieden	 ten	
aanzien	 van	 de	 opgaves	 vanuit	 de	 inventarisatie	 (Wonen,	 Verplaatsen,	 Voorzieningen,	 Landschap)	 te	
koppelen	 aan	 de	 ruimtelijke	 structuur	 van	 Vlaanderen.	 Op	 basis	 daarvan	 kunnen	 dorpstypes	 worden	
geselecteerd,	die	kansen	bieden	voor	kernversterking:	

− Vanuit	een	onderzoek	naar	het	versterken	van	de	regionale	woonmarkt	en	het	inzetten	op	gebieden	
met	 sterkere	 stedelijke	 structuren	 komen	 duidelijk	 een	 aantal	 omgevingen	 in	 beeld	 die	 een	 hoge	
waarde	hebben	voor	kernversterking	in	een	stadsregionaal	verband.	Daar	kan	ingezet	worden	op	de	
transformatie	 van	 de	 bestaande	 bebouwde	 ruimte	 en	 het	WONEN.	 Zo	wordt	 een	 breed	 en	 divers	
pallet	aan	aantrekkelijke	woon-	en	werkomgevingen	gecreëerd,	zonder	bijkomende	druk	op	de	open	
ruimte	 te	 leggen.	 Zeker	 kernen	 in	 directe	 relatie	 tot	 de	 stedelijke	 gebieden	 houden	 als	
STADSRANDDORPEN	 (dorpen	 in	 tweede	 orde	 ten	 opzichte	 van	 de	 grote	 of	 kleine	 kernsteden)	 een	
aantal	kansen	in	zich.	

− Vanuit	 een	 onderzoek	 naar	 het	 aanwezige	 en	 reeds	 uitgebouwde	 voorzieningenaanbod	 komen	
duidelijk	 een	 aantal	 omgevingen	 in	 beeld	 die	 een	 hoge	waarde	 hebben	 als	 voorzieningencentrum.	
Dergelijke	kernen	kennen	op	regionale	schaal	een	sterk	aanbod	in	diverse	types	van	VOORZIENINGEN	
voor	de	directe	leefomgeving.	Om	dorpen	leefbaar	te	houden,	wordt	ingezet	op	de	clustering	van	een	
pakket	 aan	 voorzieningen	 binnen	 ieders	 bereik	 in	 DIENSTENDORPEN.	 Dit	 zijn	 kernen	 waar	 een	
minimumdraagvlak	 is	 voor	 voorzieningen	 (o.a.	 op	 basis	 van	 het	 bevolkingsaantal),	 waar	
verdichtingsmogelijkheden	zijn,	waar	een	bereikbaarheid	van	de	voorzieningen	gegarandeerd	wordt,	
en	waar	een	mix	aan	basisvoorzieningen	–	al	dan	niet	op	regionale	schaal	-	voorhanden	is.	
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− Vanuit	 een	onderzoek	naar	 knooppuntwaarde	 komen	duidelijk	 een	aantal	 omgevingen	 in	beeld	die	
een	hoge	waarde	hebben	als	vervoerknoop.	Dergelijke	kernen	zijn	alle	goed	gelegen	buurten	bekeken	
vanuit	 regionale	 verplaatsingen	 zowel	met	 individueel	 vervoer	 of	 voor	 openbaar	 vervoer.	 Hier	 kan	
verder	 ontwikkeld	 worden	 op	 basis	 van	ONTSLUITING	 van	 knooppunten.	 Het	 dagelijkse	 leven	 van	
mensen	verhoudt	zich	steeds	minder	tot	de	plek	waar	de	woning	staat,	maar	verhoudt	zich	veel	meer	
tot	 een	 regionaal	 verband.	Wonen,	 werken,	 school,	 vrije	 tijdsbesteding,	 …	 vinden	 steeds	meer	 op	
verschillende	 plekken	 plaats.	 Het	 is	 essentieel	 dat	 de	 kansen	 voor	 bereikbaarheid,	 bijvoorbeeld	 op	
basis	van	de	knooppuntwaarde	in	het	collectief	vervoerssysteem,	benut	wordt	in	KNOOPDORPEN.	

− Vanuit	 een	onderzoek	naar	 verschillende	deelaspecten	 van	het	 gebruik	 van	de	open	 ruimte	 komen	
duidelijk	een	aantal	omgevingen	in	beeld	die	een	hoge	waarde	hebben	als	landelijk	gebied	en	waarin	
de	 waarde	 sterk	 bepaald	 wordt	 door	 landschappelijke	 kwaliteiten.	 Het	 is	 essentieel	 dat	 het	 dorp	
daarbij	ook	onderdeel	vormt	van	het	LANDSCHAP.	De	ongebreidelde	uitbreiding	én	recente	generieke	
verdichting	 via	 inbreiding	 hebben	 ervoor	 gezorgd	 dat	 het	 dorp	 afgesneden	 is	 geraakt	 van	 het	
landschap	 waar	 het	 wezenlijk	 onderdeel	 van	 vormt.	 Nog	 meer	 dan	 bij	 de	 stad	 is	 het	 landschap	
onderdeel	van	het	bebouwingsweefsel	van	het	dorp	en	laat	het	toe	om	het	dorp	veel	veerkrachtiger	
te	 maken.	 Dorpskernversterking	 dient	 expliciet	 ook	 de	 link	 te	 maken	 tussen	 dorpskernen	 en	 hun	
direct	 omliggend	 landschap	 en	 net	 van	 daar	 uit	 bestaande	 kernen	 te	 versterken	 tot	
LANDSCHAPSDORPEN.	

Deze	vier	potenties	fungeren	als	een	kans	of	hefboom	voor	kernversterking	die	het	dorp	an	sich	versterkt,	
maar	bij	uitbreiding	ook	de	ruimere	regio.	Ieder	dorp	in	Vlaanderen	herkent	zich	wel	in	één	of	meerdere	
van	 deze	 rollen	 of	 potenties,	 die	 ze	 kan	 benutten	 als	 ‘hefboom’	 om	 aan	 kernversterking	 te	 doen.	 Het	
bestaande	hiërarchisch	en	proportioneel	groeimodel	wordt	zo	omgebogen	in	een	model	dat	kansen	duidt	
voor	 verschillende	 dorptypes	 (stadsranddorpen,	 dienstendorpen,	 knoopdorpen,	 landschapsdorpen)	 die	
naast	mekaar	bestaan	als	volwaardige	kernen	en	elk	vanuit	hun	rol	een	functie	opnemen	binnen	een	regio	
(functioneel	verband	van	steden	en	dorpen).	
In	dit	onderzoek	worden	die	kansen	verbeeld	door	middel	van	ontwerpend	onderzoek	in	vier	cases,	één	
per	dorpstype.	De	 cases	 zijn	 exemplarisch	 voor	Vlaanderen	en	 vertrekken	 vanuit	 reële	 situaties,	 zonder	
kant-en-klare	masterplannen	te	beogen	voor	deze	dorpen.	 Integendeel,	de	nadruk	ligt	op	het	uitwerken	
van	 wervend	 en	 verkennend	 ontwerpend	 onderzoek	 die	 de	 geïdentificeerde	 kansen	 voor	
kernversterking	aangrijpt	voor	een	toekomstgerichte	ontwikkeling	van	het	dorp.	De	focus	daarbij	ligt	in	
belangrijke	mate	op	de	analyse	van	de	eigenheid	van	het	dorp	en	de	analyse	van	de	mogelijke	impact	van	
verschillende	 ruimtelijke	 uitdagingen	 (wonen,	 werken,	 …)	 op	 die	 eigenheid	 en	 het	 aanbieden	 van	 een	
aantal	 hefbomen	 voor	 kernversterking.	 Het	 ontwerpend	 onderzoek	 is	 gericht	 op	 het	 verbeelden	 van	
kansen	voor	versterking.	
	
Werkkader	
Welke	 ruimtelijke	 strategieën	 voor	meer	 of	minder	 ruimtelijk	 rendement	 en	 functieverweving	 kunnen	
toegepast	worden	voor	kernversterking?	Het	dorp	 is	 specifiek	als	habitat	 voor	een	 ruimtelijk	beleid	en	
vraagt	 om	 een	 specifieke	 houding	 voor	 het	 dorp.	 Na	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 is	 het	 essentieel	 de	
inzichten	 en	 doelstellingen	 door	 te	 vertalen	 in	 beleidsstrategieën.	 Vanuit	 het	 ontwerpend	 onderzoek	
worden	 verschillende	 voorstellen	 uitgewerkt	 voor	 een	 werkkader	 voor	 het	 opzetten	 van	 een	
dorpenbeleid.	Een	dorpse	aanpak	richt	zich	op	5	specifieke	insteken:		

1. Inzetten	op	het	 versterken	 van	de	dragende	DORPSTRUCTUUR	 die	 sterk	mee	de	 identiteit	 van	
het	dorp	bepaalt.	Terugkeren	naar	die	structuur	en	logica	die	het	dorp	vormde	en	eigenheid	gaf,	
laat	toe	dit	krachtig	in	te	zetten	als	basis	voor	toekomstige	ontwikkeling	en	identiteitsvorming.	De	
(h)erkenning	 van	de	 karakteriserende	dorpsstructuur	 (met	bijhorende	beeldbepalende	panden,	
historische	 gebouwen	 en	 betekenisvolle	 plekken)	 moet	 niet	 louter	 gezien	 worden	 als	 een	
terugkeer	naar	vervlogen	tijden	en	dorpstradities,	maar	als	een	tool	die	kan	ingezet	worden	voor	
een	eigentijdse	dorpse	innovatie	als	perspectief	voor	kernversterking	én	vernieuwing.	Het	vormt	
het	vertrekpunt	voor	het	uitbouwen	van	de	identiteit	van	het	dorp.	Daar	start	de	dorpsaanpak.	

2. Richten	 van	 investeringen	 in	 een	 BRANDPUNT	 waar	 net	 functies	 samenkomen	 en	 zo	 de	
centraliteit	in	het	dorp	te	versterken.	Nu	de	financiële	armslag	in	heel	wat	gemeentes,	groot	en	
klein,	 sterk	 is	 ingeperkt,	 lijkt	 een	 nieuwe,	 gerichte	 inzet	 in	 het	 Vlaamse	 dorp	 zinvol	 én	
noodzakelijk.	Deze	 focust	op	 ingrepen	 in	een	brandpunt	of	op	de	 centraliteit	 voor	het	dorp.	 In	
een	kleine	kern	komen	deze	grote	investeringen	zeer	sporadisch	voor	en	hebben	ze	tegelijk	een	
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zeer	 grote	 impact	 op	 structuur	 en	 beeld.	 Ze	 vragen	 een	 grondig	 (ontwerpend)	 onderzoek	 en	
antwoorden	op	maat.		

3. Scheppen	van	een	duidelijk	 juridisch-planologisch	KADER	om	particulier	 initiatief	aan	 te	sturen,	
kansen	 en	 ruimte	 te	 bieden	 en	 deze	 maximaal	 te	 laten	 renderen	 voor	 het	 dorp	 als	 geheel.	
Kleinschalige	 ingrepen,	vooral	van	of	 in	samenwerking	met	particulieren,	worden	vaak	over	het	
hoofd	 gezien.	 Ze	 zijn	 generiek,	 maar	 gaan	 meestal	 wel	 door.	 Begeleiding	 en	 bijsturing	 van	
dergelijke	 initiatieven	 is	 daarom	 cruciaal	 bij	 het	 ondersteunen	 en	 richting	 geven	 van	 het	
vooropgestelde	toekomstbeeld.	Het	dorp	 lijkt	daarbij	nood	te	hebben	aan	strikte	regels	die	het	
karakter	 en	 de	 eigenheid	 van	 het	 dorp	 waarderen	 en	 tegelijkertijd	 ook	 aan	 plekken	 die	 net	
kansen	 toelaten.	 Momenteel	 zetten	 steeds	 meer	 dorpsbesturen	 in	 op	 het	 opmaken	 van	 een	
duidelijk	 kader	 om	 ongewenste	 ontwikkelingen	 te	 vermijden.	 Tegelijkertijd	 zijn	 ze	 veel	minder	
doeltreffend	in	het	bieden	van	kansen	voor	kernvernieuwing.	Als	projecten	meer	ontstaan	vanuit	
samenwerkingen	 is	 een	 flexibel	 kader	 voor	die	dynamieken	ook	noodzakelijk.	Voor	 een	dorpse	
aanpak	 lijkt	 een	 combinatie	 van	 een	 helder	 beeldbepalend	 kader	 met	 regelluwe	 plekken	 zeer	
kansrijk.	

4. Uitbouwen	 van	 NETWERKEN	 om	 doorheen	 het	 dorp	 linken	 te	 leggen	 tussen	 functies	 en	
gebruikers	om	zo	het	dorp	te	verankeren	 in	een	ruimere	regio.	Naast	de	kleinschalige	 ingrepen	
staan	dorpen	ook	voor	grotere	structurele	opgaves	op	het	vlak	van	mobiliteit,	nutsinfrastructuur,	
energie,	recreatieve	infrastructuur,	...	Vaak	zijn	dergelijke	ingrepen	te	grootschalig	voor	het	dorp	
en	haar	bestuur	an	sich.	Toch	zijn	ze	essentieel	om	toekomstige	ontwikkeling	en	kernversterking	
aan	 op	 te	 hangen.	 Het	 uitbouwen	 van	 deze	 netwerken	 vergt	 een	 duidelijke	 visie	 op	 de	
kernstructuur	 van	 het	 dorp	 enerzijds	 en	 op	 de	 geplande	 en	 mogelijke	 investeringen	 van	
bovenlokale	stakeholders	anderzijds.	Meeliften	op	geplande	sectorale	en	bovenlokale	investering	
is	hier	de	boodschap,	maar	wel	door	deze	gericht	mee	te	sturen	voor	kernversterking.		

5. Organiseren	van	diverse	COALITIES	tussen	overheden,	met	burgers	en	bewoners,	maar	ook	met	
ondernemers,	 instellingen,	 investeerders,	 …	 Projecten	 voor	 dorpen	 enkel	 ophangen	 aan	 de	
mogelijkheden	 van	 het	 lokale	 bestuur	 is	 in	 een	 kleine	 kern	 met	 een	 beperkte	 middelen	 en	
expertise	niet	alleen	een	risico,	maar	ook	een	gemiste	kans.	Door	enkel	dit	te	doen	ontbreekt	het	
vaak	aan	praktisch	draagvlak	voor	een	haalbaar	collectief	dorpsproject.	Dat	draagvlak	kan	sterk	
groeien	via	coproductie	met	zowel	bewoners	als	lokale	en	bovenlokale,	projectgedreven	actoren.	
Geen	 aanpak	 van	 onderuit,	maar	 een	 aanpak	midden	 door,	 eentje	 die	 samenwerkingen	 opzet	
tussen	besturen,	bewoners,	ondernemers	en	maatschappelijke	actoren.	De	dorpskernversterking	
of	 vernieuwing	 als	 collectieve	 opgave	 vormt	 het	 startpunt,	 maar	 moet	 vertaald	 worden	 in	
concrete	 gedeelde	 eigenbelangen,	 met	 kansen	 voor	 elk	 van	 de	 “dorpsmakers”.	 Een	 dorpse	
aanpak	ontwerpt	daarom	niet	alleen,	maar	overlegt,	inspireert	en	motiveert	anderen	om	mee	in	
het	project	te	stappen	en	die	coalitie	te	vormen.		
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LEESWIJZER:		
Een	aanpak	voor	dorpen	

Het	“dorpenonderzoek”	wordt	aangepakt	via	verschillende	insteken.	Het	onderzoek	doorloopt	een	aantal	
logische	stappen,	zet	 in	op	een	aantal	 taken	en	 levert	bijgevolg	een	aantal	producten	op.	Onderstaande	
leeswijzer	biedt	inzicht	op	de	opbouw	van	het	onderzoek	en	de	resulterende	deelbundels,	waarvan	deze	
de	basistekstbundel	vormt.	Andere	bundels	zijn	de	kaartbundel	 (op	regionale	schaal	en	dorpsschaal),	de	
beeldbundel	(deze	bevat	de	beelden	waar	naar	verwezen	wordt	vanuit	dit	document),	de	fotobundel	(met	
een	beeldessay	van	de	vier	onderzochte	dorpen	en	hun	problemen	vandaag)	en	de	ontwerpbundel	 (met	
daarin	 opgenomen	 de	 ontwerpvoorstellen	 voor	 de	 vier	 onderzochte	 dorpen).	 De	 verschillende	 bundels	
leveren	al	 een	eerste	doorkijk	naar	de	deelonderzoeken/taken	die	uitgevoerd	werden.	Het	 is	essentieel	
deze	 tekstbundel	 te	 lezen	 en	 de	 andere	 bundels	 als	 achtergrondinformatie	 parallel	 te	 bekijken.	 Het	
werkschema	definieert	vier	duidelijke	fases	en	vier	specifieke	opgaves	waarop	gewerkt	wordt.	Daardoor	
worden	 er	 verschillende	 deelonderzoeken	 voorgesteld,	 elk	 met	 hun	 eigen	 eindproducten.	 De	
deelonderzoeken	worden	op	het	einde	van	het	project	samengebundeld.	
	
Figuur	1:	leeswijzer	
	
	

Overzicht	doorlopen	proces	
Het	 ontwerpend	 onderzoek	 naar	 kernversterking	 in	 Vlaanderen	 vormt	 een	 eerste	 verkenning	 van	 de	
beleidsopties	 die	 het	Witboek	maakt	 om	 toekomstperspectieven	 te	 bieden	 voor	 kleinere	 kernen.	 Deze	
staan	 immers	 ruimtelijk	 en	 beleidsmatig	 onder	 druk.	 Dit	 onderzoek	 brengt	 opgaves,	 locatieonderzoek,	
kansen	en	een	voorstel	voor	strategie	samen	in	beeld	vanuit	een	kortlopend	traject.	
Dit	traject	ving	aan	in	juni	2016	en	liep	tot	februari	2017.	Doorheen	het	proces	werd	op	vaste	regelmaat	
teruggekoppeld	 met	 het	 begeleidingsteam	 samengesteld	 uit	 experten	 vanuit	 de	 verschillende	
beleidsvelden	van	Ruimte	Vlaanderen1.	Op	vier	ogenblikken	werden	resultaten	ook	ruimer	besproken	en	
kritisch	tegen	het	licht	gehouden.	Drie	maal	via	een	overleg	met	de	Stuurgroep2	van	de	project,	een	maal	
met	een	expertengroep	met	 leden	uit	de	academische	wereld	en	de	praktijk3.	Bijgevoegd	 schema	geeft	
een	overzicht	van	het	doorlopen	traject.		
	
Figuur	2:	doorlopen	proces	met	overleg	en	data	
	
	

Methodiek	met	vier	insteken	
Het	onderzoek	zette	doorheen	het	proces	in	op	vier	soorten	van	activiteiten:	

− Op	het	uitwerken	van	een	duidelijk	theoretisch	kader	voor	een	aanpak	kernversterking,	bestaande	uit	
een	 heldere	 analyse	 van	 opgave	 en	 huidige	 problematieken	 (discours	 kernen	 vandaag)	 en	 een	
vooruitblik	naar	een	richting	voor	kernversterking	met	basisvisie/hypothese	(discours	voor	toekomst	
kernversterking	en	werkinstrumentarium).	

																																																																				
1	Leden	begeleidingsteam	vanuit	Ruimte	Vlaanderen:	Kaat	Smets,	Isabelle	Loris,	Sofie	Troch,	Kirsten	De	Reu,	Stijn	Vanderheiden	
2	Leden	stuurgroep:	Xavier	Buijs	(VVSG),	Tania	Hertveld	(team	Vlaams	Bouwmeester)	Karel	Lhermitte		(	Landelijke	Gilden),	Peter	Vleugels	(VLM)	
3	Leden	expertengroep:	Oswald	Devisch	(UHasselt),	Hans	Leinfelder	(KULeuven),	Maarten	Loopmans	(KULeuven),	Frans	Thissen	(Universiteit	
Amsterdam),	Joris	Voets	(UGent),	Sylvie	Vandamme	(Hogeschool	Gent),	Sofie	Vandelannoote	(Veneco),	Bern	Paret	(Provincie	West	Vlaanderen	–	
gebiedsgerichte	werking	Westhoek),	Tom	Wezenbeek	(Regionaal	Landschap	Schelde-Durme),	Toon	Coenen	(Dienst	ruimtelijke	ordening	&	wonen	
gemeente	Alken)	
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− Op	 een	 cartografische	 oefening	 die	 de	 potenties	 voor	 kernen	 in	 beeld	 brengt	 op	 schaal	 van	
Vlaanderen	om	daaruit	dorpstypes	te	definiëren	

− Op	 ontwerpend	 onderzoek	 op	 een	 selectie	 van	 vier	 dorpstypes	 waarbinnen	 telkens	 één	 case/kern	
uitgewerkt	wordt	op	basis	van	de	reeds	naar	voor	geschoven	hypothese	dat	de	uitwerking	voor	vier	
cases	toont	

− Op	het	organiseren	en	 inzetten	van	dialoog,	dit	 zowel	met	de	opdrachtgever	 (begeleidingsgroep	en	
stuurgroep),	als	met	academische	experts	en	terreinexperts.	

	
Figuur	3:	procesaanpak	met	vier	vormen	van	activiteiten	
	
	

En	proces	in	vier	stappen		
Het	onderzoek	verliep	in	vier	stappen	of	fases,	waarvan	voorliggende	bundel	de	neerslag	vormt.	

− FASE1:	het	in	beeld	brengen	van	hedendaagse	opgaves	en	uitdagingen	waar	dorpen	en	kernen	voor	
staan	via	een	INVENTARIS	van	opgaves	waar	dorpen	vandaag	voor	staan.	

− FASE2:	het	in	beeld	brengen	van	nieuwe	patronen	op	regionale	schaal	voor	versterking	van	dorpen	en	
kernen	in	gebieden	met	een	landelijk	karakter.	De	patronen	verkennen	op	een	grote	schaal	de	kansen	
voor	 kernen	 om	 te	 groeien	 of	 te	 krimpen	 en	 bieden	 zo	 mogelijkheden	 voor	 LOCATIEKEUZE	 van	
verdere	kernversterking.	

− FASE3:	 onderzoeken	 van	 het	 rendement	 op	 schaal	 van	 het	 dorp	 door	 op	 schaal	 van	 het	 dorp	
mogelijke	 ontwikkelingen	 in	 beeld	 te	 brengen	 via	 het	 ONTWERPEND	 ONDERZOEK	 in	 vier	
dorpskernen.	

− FASE4:	 uitwerken	 van	 een	 strategische	 agenda	 waarin	 instrumenten	 en	 samenwerkingsverbanden	
aan	elkaar	gekoppeld	worden	om	deze	opgaves	op	te	nemen.	We	benoemen	deze	fase	ook	als	de	fase	
waarin	we	de	uitgewerkte	cases	vertalen	 in	concrete	acties	en	beleidsvoorstellen.	Dit	doen	we	voor	
elk	 van	 de	 4	 cases	 op	 zich	 en	 tegelijkertijd	 schalen	 we	 dit	 ook	 op	 tot	 een	 algemene	 actiegerichte	
aanpak.	

De	vier	 fases	verdelen	het	werkschema	 in	vier	duidelijke	kolommen.	Het	 resultaat	 is	eenvoudig	 schema	
dat	 ingezet	werd	om	de	inhoudelijke	visie	en	methodiek	uit	te	werken,	ondersteund	door	een	bijhorend	
overlegproces	 en	 met	 specifieke	 deelproducten.	 Het	 voorgestelde	 heldere	 werkschema	 helpt	 om	 alle	
taken	duidelijk	in	beeld	te	brengen	naar	de	opdrachtgever	en	alle	betrokken	partijen	toe,	maar	het	helpt	
vooral	om	de	linken	te	zien,	zodat	het	resultaat	geen	verzameling	van	deelstudies	op	verschillende	schalen	
en	met	een	ander	draagvlak	is,	maar	één	sterk	doorgedachte	en	doorwerkte	visie	voor	de	versterking	van	
dorpen.	Meer	in	detail	worden	de	vier	fases	als	volgt	aangepakt:	
	
Figuur	4:	procesaanpak	in	vier	fases	met	bijhorende	overlegmomenten	
	
	
FASE1:	Inventaris	van	opgaves	waar	dorpen	vandaag	voor	staan	
In	de	eerste	 fase	wordt,	via	brononderzoek	én	via	dialoog,	gezocht	naar	relevante	ruimtelijke	 	en	socio-
economische	 tendensen	die	de	ontwikkeling	van	dorpen	mee	vorm	geven.	De	 trends	worden	algemeen	
omschreven,	verduidelijkt	door	middel	van	beelden	uit	vier	dorpen	in	Vlaanderen	en	doorvertaald	in	een	
aantal	 opgaves	 of	 trends	 waarop	 een	 dorpenbeleid	 kan	 inspelen	 (die	 mee	 de	 drie	 volgende	 fases	
aansturen).	Dit	onderzoek	vertrekt	vanuit	de	gewijzigde	rol	die	het	dorp	heeft	doordat	het	transformeerde	
van	AUTONOOM	tot	WOONDORP.	We	koppelen	de	transformatie	van	het	autonoom	dorp	naar	woondorp	
ook	aan	de	evolutie	 in	het	gevoerde	ruimtelijke	beleid	 in	Vlaanderen.	Dit	zorgt	vandaag	voor	een	aantal	
duidelijke	vraagstukken	waar	dorpen	in	heel	Vlaanderen	voor	staan.	De	trends	worden	gebundeld	in	vier	
maatschappelijke	 opgaves.	 Deze	 krijgen	 later	 in	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 en	 het	 bijhorend	
beeldmateriaal	 elk	 hun	 eigen	 kleurcode.	 Dit	 helpt	 om	 kaarten	 en	 beelden	 leesbaar	 en	 inzichtelijk	 te	
maken.	Bovendien	laat	de	kleurcodering	ook	toe	om	overlappen	mogelijk	te	maken	en	koppelingen	tussen	
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maatschappelijke	 opgaves	 in	 beeld	 te	 brengen.	 Deze	 zijn	 zeer	 relevant	 voor	 verder	 onderzoek.	 We	
schuiven	in	4	opgaves	naar	voor:		

− WONEN	-	Transformatie	van	de	bestaande	bebouwde	omgeving,	verdere	verdichting	van	het		wonen,	
uitbreiden	 van	 woontypologieën	 die	 zeker	 gericht	 zijn	 op	 nieuwe	 samenleefvormen,	 gewijzigde	
gezinssituaties,	vergrijzing,	diversiteit	in	opdrachtgeverschap,	...	Doelstelling	is	IN	TE	ZETTEN	OP	EEN	
VERSTERKEN	VAN	DE	WOONFUNCTIE	IN	DORPEN,	al	dan	niet	met	uitbreiding	van	het	wonen.	

− VOORZIENINGEN	 -	 Herdenken	 van	 het	 functieaanbod	 waarin	 vooral	 nieuwe	 relaties	 tussen	
voorzieningen,	doelgroep	overstijgend	 intergenerationele	 voorzieningen,	nieuwe	vormen	van	 lokale	
amenties	voor	het	dorps	wonen,	herverdeling	van	voorzieningen	en	afwegen	van	basisvoorzieningen	
per	 kern	 (antennes,	 tijdelijk	 invulling,	 wisselruimtes,	 ...)	 in	 beeld	 komen.	 Doelstelling	 is	 het	
VERHOGEN	 VAN	 DE	 ATTRACTIE	 VAN	 DIVERSE	 VORMEN	 VAN	 VOORZIENINGEN	 IN	 DE	 DORPEN	
zonder	dat	dit	per	se	hoeft	te	leiden	tot	een	halsstarrig	vasthouden	aan	elke	vorm	van	voorzieningen	
binnen	de	kern.	

− ONTSLUITEN	-	Herdefiniëren	van	het	verplaatsen	in,	door	en	naar	dorpen	met	aandacht	voor	nieuwe	
vervoersknopen,	 herinterpreteren	 van	 basismobiliteit,	 reduceren	 van	 doorgaand	 verkeer,	
voorbeelden	van	vervoersalternatieven	op	lokale	en	regionale	schaal	met	vertaling	naar	doelgroepen,	
...	Hieraan	gekoppeld	wordt	ook	de	impact	op	lokale	netwerken,	parkeren	en	verblijfskwaliteit	van	de	
publieke	ruimte	 in	beeld	gebracht.	Doelstelling	 is	om	te	komen	tot	HET	VERDUURZAMEN	VAN	HET	
VERKEER	IN	EN	TUSSEN	DORPEN.	

− LANDSCHAP	-	Inbedden	van	kernversterking	in	de	context	door	structuren,	opgaves,	problematiek	in	
verband	 met	 natuur,	 water,	 klimaat,	 landbouw,	 ...	 samen	 te	 brengen.	 Doelstelling	 is	 het	
ONTWIKKELEN	 VAN	 DORPEN	 MET	 AANDACHT	 VOOR	 DE	 DIVERSE	 MOGELIJKHEDEN	 VAN	 HET	
LANDSCHAP	waarin	de	dorpen	zich	bevinden.	

	
FASE2:	locatieonderzoek	naar	deelgebieden	die	kansen	bieden	voor	dorpen	
Om	op	 grote	 schaal	 een	 duidelijk	 kader	 te	 kunnen	 uitwerken	wordt	 een	 typering	 van	 omgevingen	 van	
dorpen	opgemaakt	op	schaal	van	Vlaanderen.	Deze	laat	toe	te	kiezen	van	zinvolle	locaties,	kernen,	dorpen	
waar	verdere	groei	en	verdichting	opgevangen	kan	worden,	waar	functionele	verbanden	versterkt	dienen	
te	worden	of	waar	 integendeel	de	dorpsstructuur	afgebouwd	dient	te	worden	ten	gevolge	van	krimp	of	
keuzes	in	selectie	van	kernversterking.	Deze	komt	tot	stand	door	de	potenties	die	specifieke	gebieden	in	
Vlaanderen	 bieden	 ten	 aanzien	 van	 de	 opgaves	 vanuit	 de	 inventarisatie	 (Wonen,	 Verplaatsen,	
Voorzieningen,	Landschap)	te	koppelen	aan	de	ruimtelijke	structuur	van	Vlaanderen.	Volgende	gebieden	
werden	geselecteerd:	

− STADSRANDEN	 -	 gebieden	met	 zeer	 sterke	 woondynamiek	 doordat	 ze	 onderdeel	 vormen	 van	 een	
woonmarkt	 van	 een	 regionale	 stad	 en	 sterk	 ontwikkeld	 kunnen	 worden	 als	 onderdeel	 van	 de	
stadsregio.	 Het	 zijn	 kernen	 in	 de	 verdere	 stadsrand.	 Dit	 biedt	 kansen	 voor	 versterking	 van	 kernen	
vanuit	hun	interactie	met	andere	plekken	binnen	het	stedelijk	gebied.	In	dit	onderzoek	werd	gekozen	
om	te	focussen	op	de	zuidelijke	stadsrand	en	overgang	naar	het	platteland	ten	zuiden	van	Hasselt.	

− KNOPEN	-	gebieden	die	een	hoge	knooppuntwaarde	hebben	en	dus	via	diverse	vervoersvormen	zeer	
vlot	 bereikbaar	 zijn.	 Dit	 biedt	 kansen	 voor	 versterking	 van	 kernen	 vanuit	 hun	 bovengemiddelde	
bereikbaarheidsprofiel.	 In	 dit	 onderzoek	 werd	 gekozen	 om	 te	 focussen	 op	 een	 sterk	 op	 pendel	
gerichte	deelzone	van	het	buitengebied	tussen	Gent	en	Aalter.		

− VOORZIENINGENPOLEN	 -	gebieden	die	beschikken	over	een	zeer	uitgebreid	voorzieningenniveau	op	
schaal	 van	 de	 lokale	 woonomgeving.	 Dit	 biedt	 kansen	 voor	 versterking	 van	 kernen	 vanuit	 het	
aanwezige	 en	 verder	 uit	 te	 bouwen	 voorzieningenniveau.	 In	 dit	 onderzoek	 werd	 gekozen	 om	 te	
focussen	 op	 een	 deelzone	 met	 veel	 regionale	 voorzieningen	 bepaald	 door	 de	 stedelijke	 en	
kleinstedelijke	kernen	Sint-Niklaas-Zele-Hamme-Temse-Dendermonde.	

− LANDSCHAPPEN	 –	 gebieden	 met	 een	 sterk	 landelijk	 karakter	 waar	 de	 druk	 vanuit	 verstedelijking	
beperkter	is.	Dit	biedt	kansen	voor	versterking	van	kernen	vanuit	een	nieuwe	relatie	en	dynamiek	met	
(specifieke)	 landschappelijke	opgaves	en	kansen.	 In	dit	onderzoek	werd	gekozen	om	te	 focussen	op	
een	deelzone	met	sterk	landelijk	karakter,	namelijk	de	Westhoek.	

	
FASE3:	ontwerpend	onderzoek	biedt	oplossingen	op	maat	van	het	dorp	
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In	 deze	 fase	worden	 in	 samenspraak	met	 opdrachtgever	 en	 experten	 vier	 dorpskernen,	 binnen	 de	 vier	
regio’s	 die	 hiervoor	 werden	 onderzocht,	 gekozen.	 In	 deze	 vier	 cases	 worden	 de	 vier	 maatschappelijke	
opgaves	voor	kernversterking	in	beeld	gebracht	 in	de	beeldbundel	en	samen	uitgewerkt	via	ontwerpend	
onderzoek	tot	een	nieuwe	ontwikkelingsbeeld	en	-strategie	voor	het	dorp.	Tegelijkertijd	focussen	de	vier	
uitwerkingen	ook	op	de	consequenties	van	het	verdere	groei	van	dorpen	in	relatie	tot	versterking	van	de	
dorpen.	Een	gericht	beleid	durft	keuzes	te	maken	en	daarin	opties	voor	kernversterking	resoluut	anders	te	
interpreteren	voor	diverse	dorpstypes,	 los	van	de	opgaves	die	kansen	bieden	voor	de	kernen.	Om	dit	 in	
beeld	te	brengen	wordt	gewerkt	met	vier	soorten	dorpen.	Ze	zijn	gebaseerd	op	de	potenties	vandaag	van	
kernen	voor	verdere	ontwikkeling	van	de	kern	als	woondorp.	Bepalend	daarin	is	de	dynamiek	van	kernen	
binnen	de	woonmarkten	(dynamische	kernen	en	stagnerende	kernen)	en	de	intrinsieke	mogelijkheden	die	
de	kern	zelf	biedt.	Volgende	vier	cases	werden	geselecteerd:	

− STAGNERENDE	KERNEN	 –	een	gebied	met	 sterk	 landelijk	 karakter,	met	 laagdynamische	en	kleinere	
kernen,	waarin	voor	groeimogelijkheden	duidelijke	keuzes	gemaakt	moeten	worden	omdat	de	groei	
eerder	beperkt	 is.	 Zonder	duidelijke	 selectie	 zal	 de	bijkomende	groei	 geen	 kernen	 versterken	maar	
leiden	tot	verdere	verneveling.	Voorbeeld:	Alveringem	in	de	Westhoek	

− STAGNERENDE	 KERNEN	 –	 een	 gebied	 dat	 reeds	 redelijk	 verstedelijkt	 is	 en	 bestaat	 uit	 een	
concentratie	van	klein-stedelijke	kernen	en	oude	dorpscentra.	De	regio	groeit	maar	niet	elk	dorp	kan	
verder	 doorgroeien.	 Zonder	 selectiviteit	 kan	 de	 dynamiek	 niet	 zinvol	 ingezet	 worden	 om	 sterke	
kernen	 te	 versterken	en	oude	 centra	daaraan	 te	 koppelen.	Voorbeeld	Moerzeke,	 tussen	de	 kernen	
Sint-Niklaas-Zele-Hamme-Temse-Dendermonde.	

− DYNAMISCHE	 KERNEN	 –	 een	 gebied	met	 sterk	 landelijk	 karakter,	met	 laagdynamische	 en	 kleinere	
kernen,	maar	waar	 groei	mogelijk	 is	 door	externe	 voordelen	en	mogelijkheden.	 Zonder	 selectiviteit	
worden	de	aanwezige	potenties	(in	deze	case	omwille	van	de	sterke	knooppuntwaarde)	niet	ingezet	
voor	effectieve	kernversterking.	Voorbeeld	de	verschillende	kernen	van	Nevele,	als	pendelgemeente	
gelegen	tussen	Gent	en	Aalter.	

− DYNAMISCHE	 KERNEN	 –	 een	 gebied	met	 randstedelijk	 karakter,	met	 hoge	 dynamiek	 en	 groeiende	
kernen	maar	waarin	kernversterking	ingezet	moet	worden	om	suburbanisatie	van	de	stadsrand	tegen	
te	gaan	en	lokale	aantrekkelijkheden	te	behouden.	Voorbeeld	Stevoort,	in	de	zuidelijke	stadsrand	van	
Hasselt.	

In	4	cases	wordt	via	ontwerpend	onderzoek	mogelijke	wervende	toekomstbeelden	voor	het	dorp	geboden	
die	uitgaan	van	een	nieuwe	rol	die	het	dorp	kan	gaan	opnemen.	Dit	door	een	evolutie	voor	te	stellen	van	
het	WOONDORP	naar	het	VERBONDEN	dorp.	Dit	laat	toe	nieuwe	ruimtelijke	voorstellen	uit	te	werken	op	
schaal	van	het	dorp	en	de	directe	ruimtelijke	context	(mobiliteitsmilieu,	woonmilieu,	voorzieningenmilieu,	
landschappelijk	milieu)		maar	ook	om	op	schaal	van	Vlaanderen	wel	in	te	zetten	op	een	selectief	beleid	dat	
inzet	op	versterking	van	kernen	via	groei	en	ook	zonder	groei.		
Dit	ontwerpend	onderzoek	is	puur	illustratief	en	onderzoekend	en	fungeert	niet	als	masterplan	voor	het	
dorp	(de	beschikbare	tijd	en	lokaal	overleg	is	te	beperkt	daarvoor).	Dergelijk	ontwerp	kan	als	masterplan	
onvoldoende	gedragen	zijn.	Toch	biedt	het	kansen	om	een	aantal	gewenste	ontwikkelingen	uit	te	werken,	
in	 beeld	 te	 brengen	 en	 te	 communiceren.	 Dit	 zijn	 de	 beoogde	 toekomstbeelden	 voor	 gerichte	
kernversterking.	Het	ontwerpend	onderzoek	is	gericht	is	op	het	verbeelden	van	kansen	voor	versterking,	
vaak	gekoppeld	aan	plekken	waar	verder	bouwen	in	en	aan	het	dorp	net	gewenst	is	en	waar	met	andere	
woorden	 verder	 verdicht	 kan	 worden.	 De	 uitgewerkte	 voorstellen	 tonen	 die	 kansen	 en	 plekken	 en	
impliceren	 tegelijkertijd	ook	dat	op	andere	plekken	niet	verder	verdicht	wordt	of	 in	dat	bepaalde	delen	
van	het	dorp	geen	kernversterkingsmaatregelen	 ingezet	worden.	Deze	ruimtelijke	selectiviteit	 impliceert	
ook	 bijbehorende	 ‘uitdoofmaatregelen’	 of	 plekken	 waar	 niet	 langer	 actief	 of	 passief	 in	 geïnvesteerd	
wordt.	Het	opzetten	van	dit	flankerend	beleid	om	de	ingrepen	naar	kernversterking	effectief	te	laten	zijn	
wordt	in	deze	bundel	niet	uitgewerkt	maar	blijft	essentieel	voor	kernversterking.	 
	
FASE4:	strategieën	voor	een	dorpse	aanpak	
Het	 dorp	 is	 specifiek	 als	 habitat	 voor	 een	 ruimtelijk	 beleid.	 Het	 is	 historisch	 verankerd	 maar	 zeer	
kwetsbaar.	 Het	 is	 tegelijk	 landschap	 en	 bebouwing.	 Het	 is	 fragiel.	 Tegelijk	 zijn	 de	 uitdagingen	 die	 zich	
aandienen	 groot	 en	 eisen	 ze	 een	 zeer	 kritische	 houding	 van	 beleidsmakers,	 planners,	 ontwerpers,…	 Ze	
vragen	 ons	 inzien	 om	 een	 specifieke	 houding	 voor	 het	 dorp.	 Na	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 is	 het	
essentieel	 de	 inzichten	en	doelstellingen	door	 te	 vertalen	 in	beleidsstrategieën.	Vanuit	 het	ontwerpend	
onderzoek	 worden	 verschillende	 voorstellen	 uitgewerkt	 voor	 een	 RUIMTELIJKE	 WERKKADER	 voor	 het	
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opzetten	 van	 een	 dorpenbeleid.	 In	 deze	 fase	 vertrekken	 we	 vanuit	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 om	
algemene	 beleidsaanbevelingen	 en	 realisatiestrategieën	 uit	 te	werken.	 Voor	 de	 beleidshouding	worden	
voorstellen	gedaan	voor	nieuwe	rollen	waarin	interbestuurlijke	samenwerking	centraal	staat.	In	dat	geval	
gaat	het	wel	om	een	concept/principe	van	 instrument/rol.	Doel	 is	dat	deze	voorstellen	fungeren	als	een	
wervend	en	werkbaar	beleidskader	voor	een	dorpse	aanpak.	Voor	ons	richt	deze	dorps	aanpak	zich	op	5	
specifieke	insteken:		

1. Inzetten	van	versterken	van	de	dragende	DORPSTRUCTUUR	die	sterk	mee	de	 identiteit	van	het	
dorp	bepaalt	

2. Richten	van	investeringen	in	een	BRANDPUNT	waar	net	functies	samenkomen	en	zo	centraliteit	
in	het	dorp	versterkt	kan	worden	

3. Scheppen	van	een	duidelijk	 juridsich-planologisch	KADER	om	particulier	 initiatief	aan	 te	sturen,	
kansen/	ruimte	te	bieden	en	deze	maximaal	te	laten	renderen	voor	het	dorp	als	geheel.	

4. Uitbouwen	 van	 NETWERKEN	 om	 doorheen	 het	 dorp	 linken	 te	 leggen	 tussen,	 functies	 en	
gebruikers,	en	om	het	dorp	te	verankeren	in	een	ruimere	regio	

5. Organiseren	van	diverse	COALITIES	tussen	overheden,	met	burgers	en	bewoners,	maar	ook	met	
ondernemers,	instellingen,	investeerders,	…	

	
	

Een	onderzoek	in	vijf	bundels	
Voorliggende	 bundel	 vormt	 zoals	 aangehaald	 slechts	 één	 deel	 –	 het	 theoretische	 ,	 conceptuele	 en	
tekstuele	luik	-		van	het	“dorpenonderzoek”.	Het	totale	onderzoek	vormt	een	bundeling	van	vijf	nota’s	,	elk	
met	een	heel	eigen	 focus.	Ze	kunnen	elk	afzonderlijk	bekeken	worden,	of	als	groot	verkennend	verhaal	
naar	de	mogelijkheden	voor	kernversterking	voor	de	vele	Vlaamse	dorpen	vandaag.		
	
	
Figuur	5:	onderzoek	als	geheel	van	verschillende	bundels4	
	

	
1.	OVERZICHT	DORPENAANPAK	
De	dorpenaanpak	biedt	een	duidelijk	overzicht	en	bespreking	van	het	huidige	kader,	de	problematiek,	en	
van	 de	 diverse	 opgaves	 waar	 dorpen	 en	 kernen	 in	 het	 buitengebied	 voor	 staan.	 Deze	 formuleren	 de	
opgaves	 waar	 via	 cartografie	 en	 ontwerpend	 onderzoek	 op	 gewerkt	 dient	 te	 worden	 en	 waar,	 vanuit	
instrumenten,	acties,	strategieën	en	rollen	op	gereageerd	wordt.		
=	Tekstnota	met	beelden	en	schema’s.	
	
2.	BIJHORENDE	BEELDEN	
De	concepten	uit	de	tekst	worden	ondersteund	met	schema’s,	concepten,	kaarten,	krantenknipsels	die	in	
één	bundel	samengebracht	worden.	Ze	maken	het	verhaal	wervend,	overzichtelijk	en	schematisch.	
=	Deelnota	met	beelden.	
	
3.	FOTOESSAY	DORPEN	VANDAAG	
Dit	 deel	 brengt	 dorpen,	 met	 de	 opgaves	 waar	 ze	 vandaag	 voor	 staan,	 in	 beeld.	 De	 vier	 geselecteerde	
dorpen	 vormen	 het	 onderwerp	 van	 dit	 beeldessay	 dat	 voortdurend	 koppelingen	 legt	 naar	 de	
dorpenaanpak.		
=	Deelnota	met	fotoreportage.	
	
4.	KAARTLAGEN	DORPOMGEVINGEN	

																																																																				
4	Alle	afbeeldingen	waar	in	deze	nota	naar	verwezen	wordt	zijn	opgenomen	in	een	aparte	beeldbundel.	
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Het	locatieonderzoek	vertaalt	de	opgaves	naar	de	regionale	schaal.	Door	het	koppelen	van	opgaves	aan	de	
specifieke	ruimtelijke	context	kunnen	dorpstypes	vooropgesteld	worden	die	de	basis	kunnen	vormen	voor	
een	gediversifieerd	ruimtelijk	beleid.	Hierin	worden	de	vier	opgaves	die	essentieel	zijn	voor	 locatiekeuze	
van	 ontwikkelingsmogelijkheden	 voor	 dorpen	 mee	 opgenomen,	 namelijk	 wonen,	 voorzieningen,	
ontsluiting	 en	 landschap.	 De	 kaartbundel	 biedt	 een	 beeld	 van	 vier	 dorpstypes	 aan	 de	 hand	 van	
overzichtelijke	kaarten	van	een	uitsnede	van	15kmx15km.		
=	Deelnota	met	kaartenatlas	van	de	dorpstypes.	
	
5.	ONTWERPEND	ONDERZOEK	OP	MAAT	VAN	DORPEN	
Op	basis	 van	deze	eerste	 scan	van	de	 ruimte	op	grote	 schaal	worden	vier	 cases	 (na	bespreking	met	de	
opdrachtgever	op	basis	van	aard	en	detailgraad	van	uitwerking	van	het	dorp-ontwerp)	geselecteerd.		Voor	
elk	van	deze	cases	wordt	de	waardevolle	dorpsstructuur	blootgelegd	en	gekoppeld	aan	actuele	opgaves	
voor	het	respectievelijke	dorp.	Vervolgens	wordt	via	ontwerpbeelden	mogelijke	ontwikkeling	van	het	dorp	
in	beeld	gebracht	(via	de	vier	lagen	in	bijhorende	kleuren)	
=	Deelnota	met	ontwerpbeelden	in	AXO.	
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OPGAVE:		
Kleinstedelijk	én	dorps	Vlaanderen	

Een	netwerk	van	dorpen	
Vlaanderen	kent	globaal	een	hoge	graad	van	verstedelijking	maar	heeft	 tevens	een	sterk	gediversifieerd	
nederzettingspatroon.	Vlaanderen	kent	in	haar	basis	een	erg	dichte,	uit	de	Middeleeuwen	overgeleverde	
nederzettingenstructuur,	gekenmerkt	door	enkel	middelgrote	steden,	een	veelvoud	van	kleine	steden,	en	
daartussen	een	keten	van	rurale	nederzettingen,	van	grote	dorpen	tot	piepkleine	gehuchten.	De	historisch	
verankerde	 kleinschaligheid	 onderscheidt	 Vlaanderen	 van	 andere	 stedelijke	 regio’s.	 De	 aangehaalde	
diversiteit	 in	 kernen	 kent	 bovendien	 reeds	 vanaf	 de	 Middeleeuwen	 (en	 versterkt	 na	 de	 Belgische	
onafhankelijkheid)	een	grote	bestuurlijke	autonomie	hadden.	Die	autonomie	vormt	een	wezenlijk	element	
om	de	ontwikkeling	van	dorpen	en	kernen	 te	begrijpen	en	de	huidige	beleidsaanpak	 te	verklaren	en	de	
mogelijkheden	voor	het	voeren	van	een	kernversterkingsbeleid	uit	te	zetten.	Zowel	de	veelheid	aan	kleine	
kernen	en	de	rol	die	ze	innemen	in	het	dagelijkse	leven	van	vele	bewoners,	de	ruimtelijke	aanwezigheid	en	
spreiding	 van	 de	 bebouwing,	 gekoppeld	 aan	 de	 blijvende	 groei	 van	 de	 kernen,	 én	 de	 bestuurlijke	
autonomie	van	gemeentes	opgebouwd	uit	verschillende	dorpen,	vraagt	om	een	eigen	beleid	voor	dorpen.	
	
Bovendien	spelen	dorpen	en	kernen	een	belangrijke	rol	in	het	bieden	van	een	woonplek.	De	bewoning	in	
Vlaanderen	 is	sterk	gespreid	en	vindt	vooral	plaats	 in	dit	verspreide	netwerk	van	middelgrote	 tot	kleine	
kernen.	 Het	 grootste	 deel	 (89%)	 van	 de	 bevolking	 leeft	 in	 woonkernen,	 dit	 betekent	 in	 een	
geconcentreerd	 verband.	 De	 rest	 woont	 buiten	 deze	 woonkernen,	 dus	 in	 een	 verspreid	 verband.	 De	
woonkernen	hebben	uiteenlopende	dimensies.	0,5%	van	de	woonkernen	telt	meer	dan	100	000	inwoners	
en	zij	concentreren	bijna	40%	van	de	bevolking.	Vlaanderen	telt	1461	kernen,	waarvan	797	kernen	minder	
dan	 1000	 inwoners	 hebben	 en	 482	 kernen	 tussen	 de	 1000	 en	 5000	 inwoners	 hebben.	 87,5%	 van	 alle	
kernen	 is	 dus	 klein	 tot	 zeer	 klein	 te	 noemen.	 De	 gemiddelde	 grootte	 van	 de	 kernen	 bedraagt	 3418	
inwoners	in	Vlaanderen.5	Bovendien	woont	een	aanzienlijk	deel	(51,9%)	van	de	bevolking	in	Vlaanderen	in	
verspreide	bebouwing,	in	zeer	kleine	tot	kleine	kernen	(minder	dan	10.000	inwoners).	Tegelijkertijd	tonen	
de	vergelijkende	cijfers	van	1981,	1991	en	2001	ook	dat	het	aandeel	van	de	bevolking	in	kleine	dorpen	(tot	
5000	 inwoners)	aan	het	dalen	 is	ten	voordele	van	de	kleinstedelijke	kernen	(groter	dan	5000	 inwoners),	
stedelijke	agglomeraties	én	ten	voordele	van	de	verspreide	bebouwing	(!).	De	kleine	dorpen	groeien	wel	
nog	in	Vlaanderen,	maar	minder	snel	dan	grotere	kernen	en	de	steden.	Bovendien	dateren	deze	cijfers	van	
een	periode	die	nog	sterk	gekenmerkt	worden	door	suburbanisatie	van	de	stedelijke	agglomeratie	en	door	
stadsvlucht	vanuit	de	kernstad.	Sinds	2001	is	die	tendens	ook	gekeerd	en	groeien	de	steden	in	Vlaanderen	
nog	sterker.	De	groei	van	dorpen	in	relatie	tot	de	groei	in	steden	en	verspreide	bebouwing	stelt	diezelfde	
dorpen	voor	uitdagingen.		
	
Vlaanderen	is	dus	duidelijk	kleinstedelijk	én	dorps,	maar	kent	op	vandaag	in	tegenstelling	tot	het	
stedenbeleid	nog	geen	uitgebouwd	dorpenbeleid.	
	
Figuur	6:	spreiding	van	de	bevolking	in	de	woonkernen	in	België	6	
Figuur	7:	overzicht	van	de	grootte	van	de	kernen	in	Vlaanderen	7		
Figuur	8:	overzicht	bevolkingsdichtheid	in	kernen	in	Vlaanderen	8		
Figuur	9:	overzicht	bewoond	woonaanbod	in	kernen	in	Vlaanderen	9		
	
	

																																																																				
5	Van	Hecke,	E.,	et	al,	Woonkernen	en	Stadsgewesten	in	een	Verstedelijkt	België,	2001.	
6	Beeld	van	de	spreiding	van	de	woonkernen	met	meer	dan	2000	inwoners:	Van	Hecke,	E.,	et	al,	Woonkernen	en	Stadsgewesten	in	een	Verstedelijkt	
België,	2001,	pg	46	
7	Eigen	verwerking	op	basis	van	data	Census	2011	en	Statistics	Belgium.	
8	Eigen	verwerking	op	basis	van	data	Census	2011	en	Statistics	Belgium.	
9	Eigen	verwerking	op	basis	van	data	Census	2011	en	Statistics	Belgium.	



18	
	

Het	dorp	als	opgave	
Op	basis	 van	ontwerp	en	dialoog	wil	het	departement	Ruimte	Vlaanderen	op	 relatief	 korte	 termijn	een	
ruimtelijk	(beleids)kader	aanreiken	voor	gebiedsontwikkeling	op	maat	van	gebieden	met	een	stedelijk	tot	
landelijk	 karakter:	 een	 beleid	 voor	 kernversterking,	 een	 dorpenbeleid.	 Doel	 van	 de	 opdracht	 is	 het	
ontwikkelen	van	ruimtelijke	criteria	voor	de	ontwikkeling	van	sterke	dorpen	binnen	een	ruimere	regio.	Het	
Vlaams	 ruimtelijk	 beleid	 wil	 de	 gebiedsontwikkeling	 op	 lokaal	 vlak	 ondersteunen	 met	 een	 doordachte	
aanpak	en	intelligente	ontwerpstrategieën.	Daarbij	wordt	vertrokken	van	een	nieuw	ontwikkelingsmodel	
dat	meer	maatwerk	toelaat	en	rekening	houdt	met	de	sterke	wisselwerking	tussen	‘stad’	en	‘land’.	
	
Ruimte	Vlaanderen	zet	 in	op	een	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	 (BRV)	dat	het	Ruimtelijk	Structuurplan	
Vlaanderen	(RSV)	vervangt.	Het	BRV	bevat	de	visie	op	de	ruimtelijke	ontwikkeling	van	Vlaanderen.	Eén	van	
de	 uitgangspunten	 daarbij	 is	 komen	 tot	 een	 levenskrachtig	 platteland	 (Groenboek	 BRV)	 met	 een	
evenwichtige	mix	 van	 functies	 (beleidsnota	 Omgeving	 2014	 –	 2019).	 Een	 (be-)leefbaar	 landelijk	 gebied	
met	sterke	dorpen	in	relatie	tot	een	veerkrachtige	open	ruimte	staat	daarbij	centraal.	Dit	impliceert	onder	
meer	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 samenhangend	 geheel	 van	 sterke	 dorpen	 en	 steden	 die	 samen	 de	
demografische	evoluties	opvangen	met	verdichtingsstrategieën	op	maat	van	de	kleine	kern,	maar	hierbij	
ook	 expliciet	 inzetten	 in	 het	 ondervangen	 van	 andere	 cruciale	 transities	 (sociaal-maatschappelijk,	
economisch,	 cultureel,	 klimatologisch,	…).	De	opgave	 richt	 zich	 op	het	 uitbouwen	 van	 een	 aanpak	 voor	
kernversterking	 van	 deze	 kleine	 kernen.	 Een	 aanpak	 die	 vertrekt	 vanuit	 de	 opgaves	 voor	 het	 dorp	 zelf.	
Kernversterking	vanuit	de	opgaves	en	kansen	van	de	dorpen	vandaag,	en	dit	zowel	vanuit	de	kern	zelf	als	
geredeneerd	vanuit	een	netwerk	van	kleine	en	grote	kernen	en	steden.	Natuurlijk	wordt	kernversterking,	
naast	deze	opgave	te	beredeneren	vanuit	de	opgaves	voor	het	netwerk	van	steden	en	dorpen,	ook	sterk	
bepaald	 door	 een	 aantal	 andere	 regionale	 opgaves.	 Zoals	 vraagstukken	 over	 de	 waarde	 van	 het	
landbouwareaal,	 de	 structurerende	 kracht	 van	 het	watersysteem,	 de	 diversiteit	 en	 herkenbaarheid	 van	
het	landschap,	het	bieden	van	kansen	voor	klimaatmaatregelen	enz.	Daarnaast	zet	het	Beleidsplan	Ruimte	
Vlaanderen	 ook	 in	 op	 het	 uitbouwen	 van	 een	 sterke	 metropolitane	 allure	 met	 sterke	 verbindingen,	
fundamentele	 verdichting,	 innovatieve	 clusters	 en	 topomgevingen.	 Beide	 insteken	 vormen	 lagen	 die	
evengoed	 sturend	 zijn	 voor	 kernversterking,	 bijvoorbeeld	 in	 het	 vastleggen	 van	 gebieden	 waar	
kernversterking	ondergeschikt	 is	aan	het	uitbouwen	van	een	veerkrachtige	of	metropolitane	regio.	Deze	
twee	 insteken	 vormen	 onderzoekslijnen	 waar	 het	 BRV	 en	 deelstudies	 verder	 op	 ingaan.	 Ze	 zijn	 mee	
sturend	voor	een	selectief	dorpenbeleid,	maar	in	deze	studie	worden	ze	niet	expliciet	verder	onderzocht.	
Voorliggende	opgave	wordt	aangepakt	vanuit	de	dorpen	zelf	en	hun	kansen	binnen	gebieden	met	een	
landelijk	karakter.	Het	onderzoek	richt	zich	met	andere	woorden	op	de	ontwikkeling	van	het	dorp	an	sich	
en	laat	de	ontwikkeling	van	de	omringende	open	ruimte	buiten.	Het	onderzoek	zal	zich	niet	toespitsen	op	
de	 gehele	 ontwikkeling	 van	 het	 dorp,	 maar	 focust	 zich	 kansen	 voor	 het	 verhogen	 van	 het	 ruimtelijk	
rendement.	
	
Het	onderzoek	zoomt	in	op	4	dorpstypes	waarvoor	strategieën	voor	kwalitatieve	kernversterking	op	maat	
worden	verkend.	Het	ontwerpend	onderzoek	zal	daarvoor	gericht	plekken	met	kansen	voor	het	verhogen	
van	het	ruimtelijk	rendement	aanduiden	en	ruimtelijke	strategieën	voor	verdichting	op	maat	inzetten.	De	
dorpstypes	zijn	exemplarisch	voor	Vlaanderen	en	vertrekken	vanuit	 reële	situaties,	 zonder	kant-en-klare	
masterplannen	te	beogen	voor	deze	dorpen.	Integendeel,	de	nadruk	ligt	op	het	uitwerken	van	wervend	
en	 verkennend	ontwerpend	onderzoek	 die	 de	 geïdentificeerde	 kansen	 voor	 kernversterking	 aangrijpt	
voor	 een	 toekomstgerichte	ontwikkeling	 van	het	dorp.	 De	 focus	 daarbij	 ligt	 in	 belangrijke	mate	op	de	
analyse	 van	 de	 eigenheid	 van	 het	 dorp	 en	 de	 analyse	 van	 de	 mogelijke	 impact	 van	 verschillende	
ruimtelijke	uitdagingen	(wonen,	werken,	…)	op	die	eigenheid	en	het	aanbieden	van	een	aantal	hefbomen	
voor	kernversterking.		
	
Het	 onderzoek	 is	 verkennend	 van	 aard	 en	 gericht	 op	 vernieuwende	 en	 toekomstgerichte	
ontwikkelingsrichtingen	 voor	 dorpen.	 De	 generieke	 vertaalslag	 is	 er	 niet	 op	 gericht	 een	 leidraad	 of	
beslissingsboom	 te	 genereren,	 wel	 om	 inspirerend	 te	 werken	 en	 kansen	 voor	 het	 verhogen	 van	 het	
ruimtelijk	 rendement	 te	 tonen.	 Het	 onderzoek	 is	 zowel	 strategisch	 (focus	 visie	 op	 lange	 termijn)	 als	
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realisatiegericht	(focus	acties	op	korte	termijn)	van	aard	(zie	 ‘onderdelen	van	de	opdracht’).	De	finaliteit	
van	het	onderzoek	is	gericht	op:	
− Het	 formuleren	 van	 ruimtelijke	 criteria	 voor	het	 identificeren	 van	 kansen	 voor	de	ontwikkeling	 van	

sterke	 dorpen	 binnen	 een	 ruimere	 regio,	 als	 input	 voor	 een	 Vlaams	 ruimtelijk	 (beleids)kader	 voor	
provinciale,	bovenlokale	en	lokale	programmering;	

− Het	 formuleren	 van	 kwaliteitsvolle	 en	 inspirerende	 principes	waarmee	 lokale	 besturen	 aan	 de	 slag	
kunnen	om	een	leefbare	ontwikkeling	te	kunnen	opstarten	voor	hun	kernen,	rekening	houdend	met	
de	eigenheid	van	elke	kern,	de	 rol	die	het	opneemt	 in	het	 samenwerkingsverband	en	de	dynamiek	
binnen	de	regio.	Met	betrekking	tot	de	generieke	vertaalslag	kan	nog	aangevuld	worden	dat	het	niet	
de	 bedoeling	 was	 een	 leidraad	 of	 beslissingsboom	 te	 ontwikkelen,	 wel	 om	 te	 inspireren	 (kansen	
tonen).	

Het	 onderzoek	 geldt	 als	 een	 verkenning	 van	 de	 opgave	waar	 kernen	 voor	 staan	 en	 als	 een	 inspirerend	
kader	 voor	 het	 opzetten	 van	 de	 noodzakelijke	 kernversterking.	 Finaliteit	 is	 niet	 om	 te	 komen	 tot	 een	
selectie	 van	 dorpen	 en	 kernen	 die	 in	 aanmerking	 komen	 voor	 (prioritaire)	 versterking	 of	 zelfs	 groei.	
Integendeel,	er	wordt	uitgegaan	van	kansen	voor	de	versterking	van	alle	kernen	zonder	dat	groei	hiervoor	
noodzakelijk	 is	 en	 waarbij	 zelfs	 krimp	 een	 cruciaal	 uitgangspunt	 zou	 kunnen	 vormen.	 Voorliggend	
onderzoek	werkt	 in	hoofdzaak	 inspirerend	en	kan	niet	 gelezen	worden	als	een	praktisch	handboek	met	
vaste	recepten	of	generieke	 ingrepen	voor	kernversterking	die	van	toepassing	zijn	op	om	het	even	welk	
dorp	 verspreid	 over	 Vlaanderen.	 Integendeel,	 het	 uitgewerkte	 ontwerpend	 onderzoek	 voor	 vier	 cases	
toont	aan	dat	het	opzetten	van	kernversterking	in	een	kleine	kern	gericht	maatwerk	is	en	daarom	secuur	
onderzocht	en	uitgevoerd	dient	te	worden.	
	
	

Dorpen?	
Dit	onderzoek	beoogt	geen	sluitende	definitie	van	het	begrip	“dorp”.	De	 term	draagt	veel	verschillende	
ladingen	in	zich	die	refereren	naar	de	identiteit	van	een	specifieke	kleinschalige	omgeving,	naar	een	relatie	
van	een	kleinschalige	bebouwingsstructuur	 in	relatie	tot	het	 landschap,	naar	een	kleinschalige	clustering	
van	specifieke	voorzieningen	en	een	daaraan	gekoppelde	typische	vorm	van	samenleven	in	die	omgeving.	
Ze	 refereert	 aan	 uiteenlopende	 maar	 evengoed	 prototypische	 beelden	 in	 de	 hoofd	 van	 de	 bewoners,	
bestuurders,	 bezoekers	 en	 gebruikers,	 maar	 evengoed	 is	 die	 gekoppeld	 aan	 nostalgische,	 utopische,	
historische	of	documenterende	omschrijvingen	en	verbeeldingen	in	de	journalistiek,	fotografie,	literatuur,	
cartografie	 of	 schilderkunst.	 Het	 dorp	wordt	 op	 veel	 en	 uiteenlopende	manieren	 beleefd,	 benoemd	 en	
afgebeeld.	Geen	definitie	neemt	alle	aspecten	van	het	dorp	op.	Geen	sluitende	definitie	hier	dus,	maar	dit	
onderzoek	heeft	wel	nood	aan	een	startpunt	een	stellingname	over	wat	het	onderwerp	vormt	van	een	uit	
te	 bouwen	 kernversterkingsbeleid	 of	 dorpenbeleid.	 Een	omschrijving	 die	 niet	 vastlegt	maar	 die	 richting	
geeft	en	die	de	daarvoor	essentiële	aspecten	integreert.	Een	omschrijving	die	verder	vorm	kan	krijgen	in	
de	loop	van	het	(ontwerpend)	onderzoek.		
	
Voor	dit	onderzoek	is	het	dorp	een	kleinschalige	ruimtelijke	eenheid	die	zich	richt	op	een	verscheidenheid	
op	 mensenmaat.10	 Kleinschaligheid	 is	 de	 basis	 voor	 het	 benoemen	 van	 zowel	 het	 karakter	 van	 als	 de	
kansen	voor	het	dorp.	Die	kleinschaligheid	vertaalt	 zich	direct	 in	nabijheid	van	een	aangepast	en	divers	
aanbod	 aan	 voorzieningen,	 een	 aanbod	 kwalitatieve	 woon-	 en	 werkplekken	 binnen	 ieders	 bereik,	 de	
directe	 relatie	met	het	 landschap	van	het	buitengebied	en	dit	via	eenvoudige	 lokale	verplaatsingsopties	
(te	voet,	met	de	fiets	of	vormen	van	collectief	vervoer).	De	kleinschaligheid	en	nabijheid	van	het	dorp	is	
hét	 competitief	 voordeel	 van	het	dorp	die	 ingezet	 kan	worden	 in	het	garanderen	en	uitbouwen	van	de	
levenskwaliteit	 van	 bewoners	 en	 bezoekers.	 Het	 dorp	 als	 omgeving	 biedt	 die	 levenskwaliteit	 door	 haar	
menselijke	 maat	 en	 staat	 daarin	 als	 begrip	 tegenover	 het	 te	 beogen	metropolitane	 karakter	 van	 onze	
steden.	 Het	 dorp	 beidt	 een	 eenvoudige	 en	 vaak	 enkelvoudige	 vorm	 van	 centraliteit	 aan	 vier	 cruciale	
aspecten	 integreert	 in	 haar	 directe	 omgeving:	 het	wonen,	 voorzieningen,	 bereikbaarheid	 en	 landschap.	
Deze	vier	thema’s	vormen	een	wezenlijk	onderdeel	voor	het	hier	gebruikte	omschrijving	van	het	dorp.	Ze	

																																																																				
10	Gebaseerd	op	de	kernambitie	van	het	groenboek	BRV:	“omgeving	op	mensenmaat”.	
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vormen	 de	 basis	 voor	 de	 verder	 opbouw	 van	 het	 onderzoek	 en	 voor	 het	 opzetten	 van	 een	
kernversterkingsbeleid.	
	
Figuur	10:	de	vier	karakteristieken	van	een	dorp	als	omgeving	op	mensenmaat.	
Het	dorp	biedt	een	vorm	van	centraliteit	aan	vier	cruciale	aspecten	in	haar	directe	omgeving:	wonen,	voorzieningen,	ontsluiting	en	
landschap.	Deze	vier	thema’s	vormen	een	wezenlijk	onderdeel	voor	de	hier	gebruikte	omschrijving	van	het	dorp,	voor	de	verder	
opbouw	van	het	onderzoek	en	voor	het	opzetten	van	een	kernversterkingsbeleid	

	

	
	

Kansen	voor	dorpen!	
Het	 onderzoek	 wil	 elementen	 aanreiken	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 dorpen	 die	 potentieel,	 nut	 en	 baat	
hebben	 bij	 een	 kernversterkend	 ruimtelijk	 beleid.	 Het	 Vlaams	 ruimtelijk	 beleid	 zal	 daarbij	 een	 zekere	
selectiviteit	voor	de	dag	moeten	leggen	om	demografische	evoluties	te	kunnen	opvangen,	het	behoud	van	
strategische	open	ruimte	 te	garanderen,	…	Het	Vlaams	ruimtelijk	beleid	wil	daarbij	de	eerder	generieke	
benadering	 van	 dorpen	 (RSV)	 verlaten	 en	meer	maatwerk	mogelijk	maken.	 Nieuwe	 sturende	 principes	
zullen	 ontwikkelingsperspectieven	 bieden	 aan	 dorpen	 en	 steden.	 Het	 bestaande	 hiërarchisch	 en	
proportioneel	 groeimodel	 waarbij	 grote	 steden	 veel	 konden	 groeien	 en	 kleine	 steden	 en	 dorpskernen	
weinig	 wordt	 verlaten.	 Het	 BRV	 kiest	 voor	 een	 ander	 ontwikkelingsmodel	 op	 basis	 van	 een	
minimumdraagvlak	 (bijvoorbeeld	 op	 basis	 van	 bevolkingsomvang),	 een	 mix	 aan	 basisvoorzieningen	
(waaronder	 een	 basisschool,	 huisarts,	 apotheek	 of	 kleine	 winkels),	 het	 benutten	 van	
verdichtingsmogelijkheden,	 het	 garanderen	 van	 basisbereikbaarheid	 en	 het	 benutten	 van	 de	
knooppuntwaarde	binnen	het	 regionaal	 vervoerssysteem.	 Een	Vlaams	 ruimtelijk	 dorpenbeleid	wil	 zo	de	
gebiedsontwikkeling	op	lokaal	niveau	ondersteunen.	Via	het	onderzoek	moet	het	duidelijk	worden	welke	
meerwaarde	 de	 geïntegreerde	 gebiedsontwikkeling	 en	 bovenlokale	 programmering	 bieden	 en	 hoe	
uitdagingen	 met	 een	 ruimtelijke	 dimensie	 door	 interbestuurlijke	 samenwerking	 kunnen	 aangepakt	
worden.	 In	het	 licht	 van	de	uitdagingen	waar	Vlaanderen	als	 regio	 (dorpen,	 landschappen	en	 stedelijke	
gebieden	samen	voor	 staan)	moet	het	 idee	van	kleinschaligheid	voor	dorpen	helpen	om	grootstedelijke	
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problemen	 in	 de	 toekomst	 te	 vermijden	 en	 het	 mogelijke	 draagvlak	 en	 de	 draagkracht	 voor	 diverse	
systemen	mee	te	helpen	ondersteunen.		
	
	

Centrale	vragen	
Dit	 onderzoek	 is	 er	 op	 gericht	 te	 benoemen	 voor	welke	 opgaves	 en	 uitdagingen	dorpen	 vandaag	 staan	
(waarom?),	 waar	 zich	 kansen	 bevinden	 en	 aanbieden	 op	 kernversterking	 op	 te	 enten	 (waar?),	 welke	
activiteiten	kansen	bieden	voor	kernversterking	(wat?),	welke	ruimtelijke	strategieën	voor	meer	of	minder	
ruimtelijk	rendement		en	functieverweving	kunnen	toegepast	worden	(hoe?).	
	
Samenvattend:	
Waarom?	Basisproblematiek	en	opgaves	voor	een	kernenbeleid	
=	OPGAVES	VOOR	KERNVERSTERKING	
Waar?	Basisprincipes	voor	identificeren	van	kansen	voor	kernversterking	van	Vlaamse	dorpen		
=	LOCATIEONDERZOEK	NAAR	KANSEN	VOOR	KERNVERSTERKING	
Wat?	Interventies	op	basis	van	specifieke	regio-eigen	condities	=		
=	THEMATISCHE	INSTEEK	VOOR	KERNVERSTERKING		
Hoe?	Opzetten	van	gerichte	dorpenstrategie	
=	STRATEGISCHE	AANPAK	VOOR	KERNVERSTERKING	
	
Figuur11:	overzicht	centrale	vragen	
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RICHTING:		
Naar	een	dorpenbeleid	gericht	op	
kernversterking	

Een	beleid	voor	stad	en	land	
Het	 Structuurplan	 Vlaanderen	 vormde	 de	 laatste	 decennia	 de	 basis	 voor	 het	 gevoerde	 beleid	 rond	
ruimtelijke	ontwikkeling.	Aan	de	basis	van	dat	beleid	 liggen	twee	basisvisies	waarvan	“Vlaanderen:	open	
en	stedelijk”	 cruciaal	 is	 voor	het	beoordelen	van	het	gevoerde	beleid	 richting	dorpen.	Deze	metafoor	 is	
ontleend	aan	de	bestaande	ruimtelijke	structuur,	aan	de	maatschappelijk	–economische	dynamiek	van	de	
samenleving,	 aan	 de	 bedreigingen	 die	 negatief	 inwerken	 op	 de	 ruimtelijke	 structuur	 en	 aan	 een	
basishouding	gericht	op	duurzame	ontwikkeling.11	Open	en	stedelijk	mag	daarbij	niet	opgevat	worden	als	
twee	 van	 elkaar	 gescheiden	werelden.	 Deze	 zijn	 in	 Vlaanderen	 duidelijk	met	 elkaar	 verweven	 (zie	 ook:	
Dorp	 gehuld	 in	 nevels).	 Grote	 gebieden	 van	 Vlaanderen	 hebben	 immers	 een	 duaal	 karakter;	 ze	 zijn	 én	
stedelijk	én	 landelijk.	 Ze	 combineren	 sterktes	vanuit	een	 lezing	als	 ‘stad’	en	vanuit	een	 lezing	als	 ‘land’.	
Toch	 wordt	 veel	 beleid	 nog	 steeds	 afgestemd	 op	 de	 tegenstelling	 tussen	 stad	 en	 land.	 Beiden	 zijn	
expliciete	 delen	 binnen	 het	 RSV.	 Het	 ruimtelijke	 beleid	 kreeg	 vorm	 vanuit	 die	 opdeling	 in	 stedelijke	
gebieden	 en	 het	 buitengebied.	 Ze	 werden	 vertaald	 in	 expliciete	 beleidskaders	 (stedelijk	 beleid,	
plattelandsbeleid)	en	de	afbakeningen	van	stedelijke	gebieden	en	verschillende	tegenhangers	in	de	open	
ruimte.		
	
Steden	zijn	en	blijven	hefbomen	voor	economische	groei	en	tewerkstelling	en	vormen	daarmee	een	bron	
van	 welzijn	 voor	 gans	 Vlaanderen.	 De	 verwachting	 is	 dat	 een	 groot	 deel	 van	 de	 groei	 in	 de	 stedelijke	
gebieden	 zal	 terecht	 komen,	 zowel	 naar	 extra	 inwoners	 als	 naar	 voorzieningen	 en	 tewerkstelling.	 Toch	
blijft	 een	 aanzienlijk	 deel	 van	 de	 groei	 plaats	 vinden	 buiten	 stedelijke	 gebieden.	 De	 trend	 naar	
suburbanisatie	houdt	aan.	Het	zijn	nog	steeds	vooral	jonge	gezinnen	die	de	stad	verlaten.	Het	beleid	van	
het	 RSV	 heeft	 deze	 trend	 niet	 ten	 volle	 kunnen	 keren.	 De	 bebouwde	 ruimte	 is	 sinds	 de	 start	 van	 de	
industriële	revolutie	sterk	uitgebreid.	Het	ruimtebeslag	in	Vlaanderen	bedraagt	33%	(2015)	en	14%	van	de	
ruimte	is	effectief	verhard.	Het	ruimtebeslag	neemt	dagelijks	met	6	hectare	toe.	Als	deze	trend	aanhoudt,	
bedraagt	het	 ruimtebeslag	 tegen	2050	41,5%.	Vlaanderen	heeft	een	groot	 	 aanbod	van	bestemde	maar	
niet	benutte	ruimte	voor	harde	functies	zoals	wonen	of	bedrijvigheid.	De	voorraad	onbebouwde	percelen	
voor	wonen	bedroeg	42.000	hectare	 in	2014.	Grote	delen	van	vooral	de	woonvoorraad	zijn	suboptimaal	
gelegen	 ten	opzichte	van	de	bestaande	steden	en	dorpen,	 zoals	woonlinten,	waardoor	 initiatieven	voor	
kernversterking	ernstig	bemoeilijkt	worden.	
	
Vlaanderen	 wordt	 dus	 gekenmerkt	 door	 een	 alomtegenwoordigheid	 van	 bebouwing	 en	 ‘echte’	 open	
ruimte	 is	 dan	 ook	 bijna	 niet	 meer	 te	 vinden.	 Deze	 verspreide	 bebouwing	 in	 Vlaanderen	 heeft	 een	
historische	 basis	 en	 is	 verbonden	 met	 de	 sociaal-economische	 ontwikkeling	 van	 Vlaanderen.	 Ook	 de	
politiek	heeft	lang	een	beleid	gesteund	dat	gericht	was	op	een	spreiding	van	bebouwing	en	functies.12	13.	
De	recente	versnelling	van	deze	historische	evolutie	is	het	gevolg	van	twee	maatschappelijke	bewegingen:	
enerzijds	neemt	de	invloed	van	de	stedelijke	economie	op	het	landelijk	gebied	constant	toe	en	infiltreert	
de	stad	zichtbaar	en	op	veel	niveaus	de	alledaagse	werkelijkheid	van	het	platteland,	anderzijds	wordt	de	
agrarische	 bedrijfsvoering	 steeds	 meer	 onder	 druk	 gezet	 door	 de	 concurrentieverhoudingen	 en	 de	
Europese	 regelgeving.	 De	 combinatie	 van	 beide	 bewegingen	 heeft	 gezorgd	 voor	 een	 voortschrijdende	
diversificatie	 van	 het	 grondgebruik	 in	 het	 landelijk	 gebied,	 door	 middel	 van	 functiewijzigingen	 en	 de	

																																																																				
11	Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen,	1997,	pg	317.	
12	Boonen,	K.,	Smits,	R.,	Ruimtelijke	patronen	van	de	nevelstad.	Ruimte	&	Planning,	22(3),	261-271,	2002	
13	De	Meulder,	B.,	Dehaene,	M.,	Atlas	–	Fascikel	1:	Zuidelijk	West-Vlaanderen.	Anno	’02,	2001	
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introductie	 van	 nieuwe	 (residentiële)	 bebouwing.14	 Het	 ooit	 scherpe	 onderscheid	 tussen	 stad	 en	
platteland	 is	 mede	 daardoor	 al	 enige	 tijd	 vervaagd.	 Dit	 alles	 heeft	 er	 voor	 gezorgd	 dat	 Vlaanderen	
momenteel	 in	 een	 conditie	 van	 ‘sprawl’	 verkeert,	 het	 is	 één	 grote,	 posturbane,	 a-geografische	 stad	
geworden.15	 Het	 proces	 van	 verdere	 verstedelijking	 laat	 een	 gefragmenteerd	 landschap	 na	 waarin	 de	
gekende	 grenzen	 tussen	 centrum	 en	 rand/suburb,	 tussen	 bebouwde	 ruimte	 en	 open	 ruimte,	 tussen	
stedelijk	gebied	en	landelijk	gebied	sterk	vervagen.	Het	resultaat	is	een	hybride	ruimtelijke	werkelijkheid,	
een	 stedelijke	 nevel,	 opgebouwd	 uit	 fragmenten	 met	 grote	 verschillen	 in	 functie,	 toegankelijkheid,	
dichtheid	 en	 kwaliteit.	 ‘Pure’	 vormen	 van	 stad	 en	 land	 bestaan	 er	 enkel	 nog	 als	 uitzonderingen	 (de	
binnensteden,	 beschermde	 natuurgebieden,	 …)	 aangezien	 het	 merendeel	 van	 het	 Vlaamse	 territorium	
vandaag	 gekenmerkt	 door	 een	 gelijktijdig	 voorkomen	 van	 een	 verdunde	 stedelijkheid	 en	
landelijkheid/landschappelijkheid.	
En	hoewel	in		de	ruimtelijke	werkelijkheid	al	lang	de	heldere	opdeling	stad-land	vervaagd	is,	blijft	deze	een	
heel	 belangrijk	 principe	 waarop	 het	 ruimtelijk	 beleid	 vandaag	 verder	 bouwt	 bijvoorbeeld	 via	 het	
afbakenen	van	duidelijk	stedelijke	entiteiten	en	landschappelijke	eenheden.	De	discours	negeert	vandaag	
de	diverse	vormen	van	vermenging	 	 tussen	stad	en	 land,	die	karakteristiek	zijn	voor	 sterk	verstedelijkte	
regio’s.		
	
Figuur	12:	schematische	interpretatie	beleidskader	stad-land,	RSV	
Figuur	13:	schematische	interpretatie	bestuurlijke	aanpak	gericht	op	stad	en	land	
Figuur	14:	schematische	interpretatie	interafhankelijkheden	stad-land	
Figuur	15:	overzicht	selectie	stedelijke	gebieden	en	stedelijke	netwerken		/	selectie	economische	
knooppunten	en	economische	netwerken,	RSV	16	
Figuur	16:	kaart	huidige	afbakeningen	stad	en	land		
	
	

Generiek	ruimtelijk	kader	
De	antwoorden	die	het	RSV	hier	 tegenover	 stelde	zijn	vandaag	eerder	 te	generiek	 te	noemen.	Op	basis	
van	 kernen-hiërarchie	 (selecties	 van	 steden	 en	 (hoofd)dorpen)	 wordt	 een	 verdichtingsopgave	
(ruimtebalans	 en	woonbehoeftestudies)	 gekoppeld	 aan	 dorpen	 en	 kernen.	 Deze	 verdichtingsslag	wordt	
vertaald	 in	 een	 aantal	 eenvoudige	 regels	 die	 beleidsmatig	 doorgeduwd	 worden	 (60-40	 verhouding	
aantallen	+	hieraan	gekoppelde	 richtdichtheden	van	25	en	15w/ha).	 Tenslotte	wordt	ook	nog	vanuit	de	
idee	van	gedeconcentreerde	bundeling	sterk	aangestuurd	op	een	verdichting	via	inbreidingsprojecten.	De	
gaten	in	de	nevel	worden,	met	behulp	van	het	gewestplan	verder	ingevuld	met	steeds	dezelfde	en	sterk	
monofunctionele	woonwijken.	Dergelijke	“witte	schimmels”17	 spelen	nauwelijks	en	alleszins	 te	weinig	 in	
op	 de	 eigenheid	 van	 het	 dorp	 waar	 ze	 verder	 aan	 breien.	 Ze	 houden	 geen	 rekening	 met	 de	 lokale	
dynamiek,	 sociaal	 gemeenschapsleven,	 bereikbaarheidsprofielen,	 voorzieningen	 en	 zeker	 niet	 met	 de	
geëigende	ruimtelijke	patronen	en	identiteit	van	het	oorspronkelijke	dorp.	
	
Vanuit	het	ruimtelijk	en	beleidsmatige	kader	van	het	dorp	zelf	wordt	duidelijk	nog	te	weinig	geredeneerd.	
Endogene	processen	vanuit	kleine	kernen	zouden	mee	de	Vlaamse	nevel	kunnen	uitklaren	en	oplossingen	
kunnen	aandragen	voor	te	generieke	verstedelijkingslogica’s.	De	bestaande	kernen	en	hun	opgaves	lijken	
nu	het	uitgangspunt	te	moeten	vormen	als	tegengewicht	tegenover	de	generieke	verstedelijking	buiten	de	
stedelijke	centra.	Dergelijke	opgave	richt	zich	in	eerste	instantie	niet	op	de	opgave	van	het	weg	parkeren	
van	 bouwlocaties	 als	 een	 kwantitatieve	 opgave	 in	 de	 nevel,	 maar	 moet	 inzetten	 op	 de	 vraag	 naar	
kwalitatieve	 uitdagingen	 en	 oplossingen	 voor	 het	 herpositioneren	 van	 de	 dorpskern	 als	 plaats	 van	
betekenis	binnen	de	nevel.	
	

																																																																				
14	 Van	 den	 Bout,	 J.,	 Ziegler,	 F.,	 2003.	 Landelijk	 wonen,	 ofwel	 het	 landschap	 bewoond.	 In:	 Palmboom,	 F.,	 Van	 den	 Bout,	 J.,	 Transformaties	 van	 het	
verstedelijkt	landschap.	SUN,	Amsterdam,	pp.	78-83.	
15	De	Geyter,	X.,	After-sprawl:	onderzoek	naar	de	hedendaagse	stad.	2002	
16	Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen,	1997,	pg	343	kaart	2	en	pg	435	Kaart	3.	
17	zoals	uitbreidingswijken	aan	dorpen	ten	gevolge	van	de	Vinex-nota	in	Nederland	smalend	genoemd	worden		
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Nochtans	wordt	het	ruimtelijk	denken	en	handelen	nog	steeds	gedomineerd	door	een	planningsdiscours	
waarbij	 stad	 en	 platteland	 als	 twee	 duidelijk	 te	 onderscheiden	 en	 tegengestelde	 entiteiten	 worden	
opgevat18.	 Dit	 planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 tegenpolen	 is	 geïnstitutionaliseerd	 in	 beleid	
(via	 de	 sectorale	 opdeling	 van	 de	 beleidsvelden),	 wetenschap	 (stedelijke	 en	 landelijke	 disciplines)	 en	
samenleving	(belangengroepen)	en	wordt	vandaag	vertaald	in	planningsinitiatieven	die	gericht	zijn	op	het	
versterken	van	stedelijke	ontwikkelingen	en	het	beperken	van	nieuwe	ontwikkelingen	in	het	buitengebied	
(waar	de	dorpskernen	onder	vallen).	Het	planningsdiscours	van	stad	en	platteland	als	tegenpolen	lijkt	de	
ruimtelijke	 planning	 in	 Vlaanderen	 reeds	 sinds	 de	 opmaak	 van	 de	 gewestplannen	 in	 de	 jaren	 1970	 te	
domineren.	 De	 gezoneerde	 inkleuring	 van	 het	 gehele	 territorium	 wijst	 duidelijk	 ruimtes	 toe	 aan	 de	
verschillende	 ruimtegebruikers.	 Woongebieden,	 industriegebieden,	 recreatiegebieden,	 agrarische	
gebieden,	 ...	alles	krijgt	netjes	zijn	eigen	ruimte.	Ook	de	beleidslijn	geformuleerd	 in	de	 jaren	negentig	 in	
het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen:	 “Vlaanderen,	 open	 en	 stedelijk”	 vertrekt	 van	 het	 tegenpolen-
discours.	 Vlaanderen	 wordt	 beleidsmatig	 opgedeeld	 in	 stedelijke	 gebieden	 en	 het	 buitengebied	
(waaronder	de	dorpskernen	vallen)	en	deze	worden	ook	effectief	afgebakend	(en	de	dorpskernen	selectief	
benoemd	en	aangeduid).	Naast	deze	twee	soorten	gebieden	worden	ook	nog	de	economische	knopen	en	
de	infrastructuren	als	afzonderlijke	ruimtelijke	entiteiten	vastgelegd.19		
	
Het	 ruimtelijke	beleid	 lijkt	 daarmee	de	 ruimtelijke	werkelijkheid	 van	de	 talrijk	 voorkomende	gradiënten	
tussen	stad	en	platteland	te	ontkennen.	Belangrijke	functies	die	in	het	tegenpolendiscours	aan	een	van	de	
ruimtelijke	eenheden	toebehoren	zijn	immers	in	de	ruimtelijke	context	van	Vlaanderen	sterk	door	elkaar	
verweven.	 Stedelijke	 functies	 bevinden	 zich	 al	 lang	 niet	 meer	 enkel	 in	 de	 stedelijke	 gebieden,	 open-
ruimtefuncties	eigen	aan	het	buitengebied	vormen	belangrijke	programma’s	in	de	stedelijke	gebieden	en	
economische	 activiteiten	 beperken	 zich	 geenszins	 tot	 de	 economische	 knopen.	 Verschillende	
beleidsinitiatieven	zoals	de	opmaak	van	de	afbakeningslijnen	van	stedelijke	gebieden	en	buitengebieden	
maar	 ook	 het	 opstellen	 van	 gewestelijke	 rups	 voor	 specifieke	 programma’s	 tonen	 duidelijk	 aan	 dat	 de	
ruimtelijke	werkelijkheid	van	Vlaanderen	ruimtelijk	en	functioneel	sterk	verweven	is	en	dat	de	bestaande	
opdelingen	 onder	 druk	 komen	 te	 staan.	 De	 positie	 van	 de	 dorpskernen	 wordt	 hierin	 echter	 niet	
geëxpliciteerd.		
	
Figuur	17:	kaart	“beleidsarm”	tussengebied		
Figuur	18	schematische	interpretatie	beleidskader	stad-land-dorp,	BRV	
Figuur	19:	schematische	interpretatie	bestuurlijke	aanpak	gericht	op	stad,	land	en	dorp	via	vormen	van	
interbestuurlijke	samenwerking	
Figuur	20:	schematische	interpretatie	interafhankelijkheden	stad-land-dorp	
	
	

Nevelstedelijkheid	
Een	 ruimtelijk	 intermezzo.	 Met	 de	 verstedelijking	 van	 het	 veelkernig	 Vlaanderen	 is	 niet	 alleen	 verder	
gebouwd	aan	de	 structuur	 van	de	 grotere	 kernen,	maar	 ook	 aan	die	 van	de	 kleine	 kernen	 in	 het	meer	
landelijk	 gebied.	 De	 rol	 van	 het	 dorp	 is	 daardoor	 sterk	 gewijzigd	 (zie	 verder),	 en	 ook	 haar	 ruimtelijke	
verschijningsvorm	 is	drastisch	gewijzigd.	Het	 gevoerde	planologische	beleid	 sinds	midden	de	20ste	 eeuw	
werkte	daarin	zeer	bepalend.	Het	dorp	is	als	autonome	ruimtelijke	figuur	sterk	uit	beeld	van	ons	bebouwd	
landschap	verdwenen.	Of	anders	gesteld,	het	dorp	is	net	alomtegenwoordig	geworden	in	het	landschap,	
maar	heeft	tegelijktijdig	haar	eigen	beeld	verloren.	
	
De	uitgangspositie	voor	het	uitwerken	van	een	kernenbeleid	 is	dus	 in	elk	geval	 reeds	bijzonder	want	ze	
vertrekt	 vanuit	 een	 regio	 die	 per	 definitie	 gekenmerkt	 werd	 en	 wordt	 door	 kleine	 kernen.	 Diverse	
verstedelijkingsprocessen	 hebben	 het	 bebouwingspatroon	 van	 een	 netwerk	 van	 kernen	 in	 Vlaanderen	

																																																																				
18	naar:	Leinfelder,	H.,	Open	Ruimte	als	publieke	ruimte.	Dominante	en	alternatieve	planningsdiscorsen	ten	aanzien	van	landbouw	en	open	ruimte	in	
een	(Vlaams)	verstedelijkende	context.,	2007.	Een	planningsdiscours	moet	hierbij	worden	begrepen	als	een	min	of	meer	samenhangend	geheel	van	
denkbeelden	over	(aspecten	van)	de	ruimtelijke	organisatie	van	stad	en	platteland	(Hidding	et	al.,	1998).	
19	Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen,	gecoördineerde	versie	(april	2004)	
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grondig	gewijzigd	de	laatste	twee	eeuwen.	De	uitbreiding	van	de	woonfunctie	naar	het	platteland	onder	
impuls	 van	 een	 fijnmazig	 buurtspoorwegennet,	 zorgde	 al	 sinds	 het	 einde	 van	 de	 19de	 eeuw	 voor	 een	
eerste	 druk	 op	 de	 open	 ruimte.	 Bovendien	 werd	 eigendomsverwerving	 via	 wetten	 en	 premies	 sterk	
aangemoedigd	door	de	overheid.	Een	 (rij)woning	 in	een	groene	omgeving	werd	op	deze	wijze	voor	vele	
Vlaamse	gezinnen	veeleer	 regel	dan	uitzondering.	Na	de	 tweede	wereldoorlog	 zorgden	de	 toegenomen	
welvaart	 en	 daarbij	 horende	 toegenomen	mobiliteit	 voor	 een	 sterke	 verstedelijking	 van	 het	 platteland.	
Bovendien	 groeide	 de	 gemiddelde	 grootte	 van	 de	 woningen	 en	 woonpercelen	 sterk.	 De	 nieuwe	
inwijkelingen	verlangden	niet	enkel	een	eigen	huis,	maar	liefst	nog	dat	dit	werd	omringd	door	een	grote	
tuin20.	 De	 steeds	 verdergaande	 suburbanisatie	 van	 het	 buitengebied,	 nu	 onder	 impuls	 van	 een	 degelijk	
uitgebouwd	 snelwegennet,	 leidde	 tot	 een	 nagenoeg	 algehele	 versnippering	 van	 de	 open	 ruimte.	
Expansieve	steden,	opzwellende	plattelandskernen	en	nieuwe	woonlinten	en	-verkavelingen	veranderden	
het	uitzicht	van	het	buitengebied	 in	belangrijke	mate.	Dit	verstedelijkingsproces	 laat	 	 in	Vlaanderen	een	
versnipperd	buitengebied	na	waarin	de	traditionele	grenzen	tussen	binnensteden	en	voorsteden,	tussen	
stad	 en	 platteland,	 tussen	bebouwde	 ruimte	 en	open	 ruimte	 vervagen.	Het	 resultaat	 is	 een	hybride	 en	
onduidelijke	 ruimtelijke	 werkelijkheid,	 bestaande	 uit	 fragmenten	 met	 verschillende	 dichtheden	 en	
functies.	 Het	 resulterende	 landschap	 is	 een	 amalgaam	 van	 open	 ruimtes,	 land-	 en	
tuinbouwconcentratiezones,	 natuurgebieden,	 woonwijken,	 bedrijvenzones	 en	 plotse	 concentraties	 van	
voorzieningen,	doorsneden	door	snelwegen,	steenwegen	en	spoorwegen.		
Het	platteland	 is	daardoor	niet	 langer	een	eenduidig	benoembaar	 ruimtelijk	geheel	van	open	ruimte	en	
compacte	 kleine	 dorpskernen.	 Het	 materialiseert	 in	 transformaties	 en	 verschuivingen	 een	 dynamisch	
onevenwicht	tussen	twee	krachtenvelden:	én	stedelijkheid	én	landelijkheid,	én	consumptie	én	productie.	
Het	platteland	en	de	stad	kunnen	gezien	worden	als	twee	ideaalbeelden	die	in	hun	zuiverste	vorm	al	lang	
niet	meer	in	Vlaanderen	bestaan.21	Elementen	van	deze	tegenpolen	bestaan	verspreid	en	gefragmenteerd	
over	 het	 Vlaamse	 landschap	 en	 leveren	 de	 karakteristieke	 verspreide	 ruimtelijke	 patronen	 op.	 Het	
overgrote	 deel	 van	 Vlaanderen	 is	 een	 perifere	 vorm	 van	 stedelijkheid	 en	 een	 perifere	 vorm	 van	
landelijkheid	 in	 overlap.	 Dit	 verstedelijkingsproces	 schept	 een	 diffuse	 uitgangspositie	 waarin	
verstedelijking	 overal,	 maar	 dan	 wel	 verdund	 lijkt	 voor	 te	 komen	 en	 waardoor	 het	 vraagstuk	 van	
kernversterking	een	prangende	opgave	wordt.	
Door	de	nagenoeg	volledige	verstedelijking	van	het	grondgebied	is	het	Belgische	territorium	ongetwijfeld	
een	bijzonder	geval	 in	het	Europese	 landschap	van	het	wonen:	het	 land	van	het	 ruimtelijke	 laissez-faire	
waar	de	kakofonische	nevenschikking	van	de	ene	verrassing	naar	de	andere	verbijstering	leidt,	waar	in	de	
gemeenplaats	van	het	alledaagse	wonen	een	intense	poëzie	verscholen	ligt	en	tegelijkertijd	een	stuitende	
banaliteit	 wordt	 geëtaleerd.	 Het	 is	 een	 onwaarschijnlijk	 chaotisch	 verstedelijkt	 landschap	 waarin	 alle	
samenhang	zoek	lijkt.22	Naast	de	focus	op	de	stedelijke	kernen	en	centra	heeft	het	ruimtelijk	beleid	en	nog	
meer	het	stedenbouwkundig	onderzoek	de	rest	van	de	-vrij	complexe-	bebouwde	ruimte	in	Vlaanderen	op	
een	 hoop	 gegooid.	 Oude	 kernen,	 linten,	 rasters,	 schimmels,	 verkavelingen,	 inbreidingsprojecten,	
verappartementisering,	 ...	 alles	 lijkt	 bij	 te	 dragen	 in	 dit	 discours	 aan	 de	 Vlaamse	 nevelstad.	 Het	
ondertussen	 iconische	 beeld	 van	 after	 sprawl23	 van	 XDGA	 verlegt	 de	 nadruk	 van	 de	 sterke	 stedelijke	
kernen	naar	de	uniforme	conditie	van	de	bebouwingsnevel.	Diverse	onderzoeken	leggen	de	nadruk	op	de	
uitzwerming	van	de	bebouwing,	op	nieuwe	patronen	in	het	territorium	die	als	stadslandschap	omschreven	
kunnen	worden.	Een	conditie	die	eveneens	omschreven	wordt	als	de	horizontale	metropool24.	Een	“stad	
Vlaanderen”	uitgesmeerd	over	een	groot	gebied.	En	hoewel	deze	onderzoekspistes	waardevolle	inzichten	
verschaffen	in	de	sterk	verspreide	en	bijna	ongebreidelde	plan-	en	bouwwoede	van	besturen	en	bewoners	
in	 Vlaanderen	 lijkt	 ze	 het	 dorp	 als	 figuur	 mee	 op	 te	 slokken	 in	 de	 nevel.	 De	 nadruk	 ligt	 in	 deze	
onderzoeken	 misschien	 nog	 te	 sterk	 op	 de	 bestaande	 bebouwingspatronen	 en	
verstedelijkingsmechanismes	die	exogeen	het	territorium	innemen.		
	
Figuur	21:	kaartbeeld	nevelstad	Vlaanderen25	
	
	
																																																																				
20	Kesteloot,	C.,	Verstedelijking	in	Vlaanderen:	problemen,	kansen,	en	uitdagingen	voor	het	beleid	in	de	21ste	eeuw,	2003.	In:	Schets.,	L.	(eindred.)	De	
eeuw	van	de	stad,	over	stadsrepoblieken	en	rastersteden.	Voorstudies.	Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	Project	Stedenbeleid,	Brussel.	
21	Jackson,	J.B.,	Discovering	the	vernacular	landscape,	Yale	University	Press,	London,	1986.	
22	De	Meulder,	B.,	Schreurs,	J.,	Cock,	A.,	Notteboom,	B.,	Sleutelen	aan	het	Belgische	stadslandschap,	OASE	#52,	1999	
23	De	Geyter	Architecten,	After-Sprawl,	2002	
24	Dehaene	M.,	Tuinieren	in	het	stedelijke	veld,	2013	
25	De	Geyter	Architecten,	After-Sprawl,	2002	
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Dorpscamouflage	
Binnen	 die	 ruimtelijke	 nevel	 is	 het	 een	 hele	 opgave	 om	 dorpen	 te	 identificeren	 en	 af	 te	 bakenen.	
Ruimtelijk	 is	het	dorp	als	autonome	figuur	 in	het	 landelijk	gebied	 in	het	merendeel	van	de	gevallen	niet	
langer	 de	 norm.	 Een	 screening	 van	 dorpen	 in	 Vlaanderen	 toont	 een	 breed	 scala	 aan	 bebouwings-	 en	
ontwikkelingspatronen	en	hun	achterliggende	oorzaken	en	drijfveren.	Diverse	prototypische	vormen	–	van	
pleinnederzettingen,	rijnederzettingen	en	hoopnederzettingen	tot	geplande	en	solitaire	nederzettingen26	
illustreren	 dat	 hét	 dorp	 en	 een	 voor	 de	 hand	 liggende	 of	 alom	 gekende	 vorm	 niet	 bestaat.	 Bovendien	
hebben,	zoals	hierboven	aangehaald,	diverse	verstedelijkingsprocessen	nog	een	aantal	andere	vormen	en	
patronen	 hier	 aan	 toegevoegd.	 Van	 al	 dan	 niet	 doorlopende	 linten	 tot	 autonome	 of	 aangebreide	
verkavelingen,	we	zien	in	de	bebouwingsstructuur	patronen	naar	boven	komen	waar	we	gevoelsmatig	niet	
langer	 de	 naam	 “dorp”	 op	 plakken.	 Het	 dorp	 leek	 zich	 historisch	 reeds	 zich	 in	 vele	 gedaantes	 te	
camoufleren	 in	 het	 Vlaamse	 landschap.	 Recente	 verstedelijking	 voegen	 daar	 nog	 een	 bebouwingsnevel	
aan	 toe.	 Samples	 uit	 de	 topografische	 kaart	 tonen	 een	 diverse	 bebouwingspatroon,	 met	 zeer	
uiteenlopende	dorpsvormen,	dorpspatronen	en	groottes.	Welke	 in	deze	wel	of	niet	een	kern	 is	en	waar	
die	kern	 stopt	 is	 vaak	 zeer	moeilijk	 vast	 te	 stellen	of	 vast	 te	 leggen.	Een	generieke	 ruimtelijke	 typering,	
selectie	of	 afbakening	 van	dorpskernen	 lijkt	 onhaalbaar	 en	 contraproductief	 voor	het	opzetten	 van	een	
dorpenaanpak	 en	 bijhorende	 kernversterkingsbeleid.	 In	 de	 ruimtelijke	 nevel	 is	 het	 weinig	 zinvol	 of	
haalbaar	dorpen	in	strikte	zin	te	willen	afbakenen	zowel	ruimtelijk	(met	een	lijn	er	rond)	als	vormelijk	(met	
een	vaste	definitie	en	vaste	vorm-eigenschappen).	We	werken	in	dit	onderzoek	daarom	met	een	typering	
(en	 geen	 definitie)	 van	 dorpen	 of	 kernen	 die	 gebaseerd	 is	 op	 de	 rol	 van	 het	 dorp	 of	 de	 kern,	 zowel	
functioneel	als	naar	betekenis.	En	die	 rol	en	betekenis	 is	de	 laatste	decennia	 sterk	aan	het	veranderen.	
Inzicht	 in	 de	 veranderende	 framing	 van	 het	 dorp	 als	 plek	 in	 het	 hoofd	 van	 bewoners,	 bezoekers	 en	
bestuurders	is	essentieel,	want	het	dorp	dat	velen	van	ons	nog	steeds	als	referentie	nemen,	is	niet	meer	
de	norm.	
	
Figuur	22:	matrix	met	twee	maal	negen	dorpsvormen27	
	
	

Dorp	is	stad	én	land	
De	 discussie	 stad	 versus	 land	 is	 een	 onmogelijke	 opgave.	 De	 Vlaamse	 nevel	 toont	 het	 al	 duidelijk	
morfologisch	(zie	verder).	Wat	behoort	toe	aan	stad	wat	aan	land	en	waar	ligt	in	die	afbakening	het	dorp	
(zie	 verder,	 “Dorp	 gehuld	 in	 nevels”)?	 Hoewel	 de	 landschappelijke	 structuur	 en	 de	 stedelijke	 structuur	
duidelijk	elk	eigen	sterke	trekkers	hebben	(grote	aaneengesloten	natuur-	en	bosgebieden	versus	de	dense	
stedelijk	centra),	toch	lijkt	het	merendeel	van	de	ruimtelijke	structuur	op	iets	wat	tussen	beide	in	ligt.	De	
nevel	 waarvan	 sprake	 hiervoor	 is	 leesbaar	 als	 restgroen,	 versnipperde	 open	 ruimtes,	 losse	
bebouwingsfragmenten	en	 linten	 terwijl	 de	 steden	en	 kernen	 in	het	beeld	 verdwijnen.	De	 tegenstelling	
tussen	 stad	 en	 land	 staat	 dus	 ruimtelijk	 sterk	 onder	 grote	 druk.	 Ze	 is	 in	 realiteit	 op	 veel	 plaatsen	 al	
vervangen	 door	 een	 mengvorm.	 Een	 conditie	 van	 menging	 die	 door	 een	 te	 groot	 aanbod	 aan	
bouwmogelijkheden	overal	ten	lande	verder	uitgespreid	wordt	en	die	de	karakteriserende	tegenstellingen	
tussen	 en	 eigenheden	 van	 stad,	 land	 en	 dorp	 vervaagt.	Mochten	 alle	 op	 het	 gewestplan	 en	 in	 andere	
bestemmingsplannen	 ingekleurde	harde	bestemmingsgebieden	 ingevuld	worden	ontstaat	een	eindeloze	
urbanisatie,	 die	 te	 lage	 dichtheden	 heeft	 om	 stedelijke	 voordelen	 te	 creëren,	 te	 weinig	 open	 ruimte	
overlaat	om	van	een	landschap	te	kunnen	spreken,	en	kleinschalige	centraliteit	verder	verdund	waardoor	
dorpen	 uitgehold	 worden.	 In	 dat	 geval	 zou	 het	 reeds	 aanwezige	 patroon	 van	 ‘nevelstad’	 de	 nieuwe	
basisconditie	worden	 voor	 grote	 delen	 van	 Vlaanderen.	 De	 uitgedunde	 stedelijkheid	 van	 de	 ‘nevelstad’	
biedt	geen	voedingsbodem	voor	innovatieve	woonmilieus,	voor	leefbare	centrale	plaatsen	met	betekenis	
en	 voorzieningen	 voor	 bewoner	 voor	 de	 noodzakelijke	 duurzaamheidsomslag	 in	 diverse	 van	 onze	
basissystemen	 op	 het	 vlak	 van	 mobiliteit,	 energie,	 water,	 ….	 Bovendien	 vreet	 deze	 verspreide	
verstedelijking	aan	alle	 kanten	aan	de	waardevolle	 landschappelijke	 kwaliteiten.	 In	 tegenstelling	 tot	het	

																																																																				
26	Antrop,	M.,	Perspectieven	op	het	landschap.	Achtergronden	om	landschappen	te	lezen	en	te	begrijpen,	2007.	
27	Eigen	verwerking	uitsnedes,	Topografische	kaart	NGI,	schaal	1/20.000,	locaties	vermeld	in	onderschrift.	
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gevoerde	 beleid	 blijkt	 de	 ruimte	 in	 Vlaanderen	 dus	 minder	 evident	 opdeelbaar	 in	 ‘stad’	 en	 ‘land’	 en	
bovendien	 zijn	 beiden	 sterk	 interafhankelijk.	 De	 stad	 als	 tewerkstellingstellingsplek,	 koopcentrum,	
dienstencentrum,	 uitgaansplek,	 creatieve	 motor	 en	 poort	 voor	 een	 veel	 ruimere	 regio.	 Het	 land	 als	
leverancier	van	ecosysteemdiensten,	als	ontspanningsruimte,	als	woonplek,	…	ze	vormen	beide	onderdeel	
van	 onze	 regionale	 ruimtelijke	 structuur.	 De	 vraag	 is	 welke	 rol	 de	 dorpen	 of	 kernen	 daar	 in	 kunnen	
opnemen.	Het	 aanbieden	 van	 specifieke	 kansen	 voor	 dorpen	 is	 daarin	 cruciaal.	 Hier	 ligt	 de	 centrale	
opgave.	 Hoe	 kan	 de	 vermenging	 van	 verstedelijking	 en	 landschap	 strategisch	 ingezet	 worden	 voor	 het	
herdenken	 van	 het	 dorp	 en	 waar	 nodig	 uit	 de	 weg	 gegaan	 worden	 om	 kansen	 voor	 dorpen	 niet	 te	
ondergraven?	
	
Het	dorp	 is	 in	Vlaanderen	 immers,	 na	 verschillende	golven	 van	 verstedelijking,	wezenlijk	onderdeel	 van	
zowel	stad	als	land.	En	nadenken	over	kernversterking	gebeurt	dan	best	vanuit	beide	invalshoeken.	Voor	
de	 belangrijkste	 dagelijkse	 en	 ook	 specifieke	 functies	 is	 het	 leven	 in	 het	 dorp	 aangewezen	 op	
functielocaties	buiten	het	dorp.	Dorpsbewoners	werken	in	historische	stadscentra,	op	kantoorlocaties	of	
op	bedrijventerreinen.	Ze	werken	buiten	de	stad	en	pendelen	‘s	avonds	telkens	weer	terug.	Maar	ook	voor	
veel	 dagdagelijkse	 activiteiten,	 sporten,	 ontspannen,	 cultuur,	 hoger	 en	 steeds	meer	 lager	 onderwijs,	 en	
ook	 voor	 veel	 vormen	 van	 winkelen	 zijn	 dorpsbewoners	 gericht	 op	 diverse	 plekken	 buiten	 het	 dorp.	
Kleinere	kernen	vormen	daardoor	functioneel	één	samenhangend	geheel	met	diverse	plekken	in	een	veel	
ruimere	 regio.	 Kernversterking	 los	 zien	 van	 deze	 plekken	 is	 uitdrukkelijk	 de	 functionele	 logica’s	
doorknippen	 die	 vandaag	 het	 leven	 in	 het	 buitengebied	 kenmerken.	 Tegelijkertijd	 woedt	 er	 een	 harde	
discussie	 en	 strijd	 over	 diverse	 basisfuncties	 en	 hun	 rol	 in	 het	 dorp.	 Want	 na	 het	 verdwijnen	 van	
kleinschalige	productie	uit	het	dorp	en	na	het	verdwijnen	van	de	basiswinkels	(zoals	de	bakker	en	slager)	
en	zelfs	basisvoorzieningen	(zoals	de	dokter	en	apotheek)	dreigen	in	veel	kernen,	als	het	al	niet	gebeurd	is,	
ook	de	kleinschalige	dorpse	gemeenschapsfuncties	te	verdwijnen.	Emblematisch	is	de	dorpsschool,	maar	
ook	andere	voorzieningen	dreigen	(vaak	nog	sneller)	het	dorp	te	verlaten	of	nooit	uitgebouwd	te	worden	
zoals	 zorgvoorzieningen	 voor	 ouderen	 (elk	 dorp	 een	woonzorgcentrum?),	 sportvoorzieningen	 (elk	 dorp	
een	 sporthal?),	 culturele	 voorzieningen	 (elk	 dorp	 een	 bibliotheek?).	 Dit	 voegt	 een	 volledige	 nieuwe	
discussie	 toe	aan	het	kernversterkingsdebat.	Naast	vraag	naar	woningen	 is	het	nog	meer	de	vraag	naar	
publieksgerichte	voorzieningen	die	de	leef-	en	verblijfskwaliteit	van	het	dorp	bepalen.	De	keuze	voor	het	
uitbouwen	van	dergelijke	publieke	voorzieningen	(die	vaak	te	veel	geld	kosten)	is	nog	meer	prangend	voor	
de	 shift	 die	 we	 de	 komende	 decennia	 moeten	 maken	 voor	 echte	 nutsvoorzieningen	 op	 het	 vlak	 van	
mobiliteit	en	openbaar	vervoer,	waterbeheer	en	-zuivering,	energie-	en	datadistributie.	Sommige	dorpen	
zullen	in	de	toekomst	niet	langer	op	deze	netwerken	aangesloten	zijn.		
	
	

Groei	als	drijfveer,	groei	als	probleem	
Het	 gevoerde	 beleid	 tot	 op	 heden	 gaat	 uit	 van	 een	 vreemde	 vaststelling,	 namelijk	 dat	 het	 daarin	
opgenomen	kernenbeleid	geënt	is	op	groei.	Hooguit	werd	ondertussen	hieraan	een	klemtoon	toegevoegd,	
namelijk	dat	de	groei	gekoppeld	diende	te	worden	aan	verdichting.	Die	focus	op	groei	kent	verschillende	
redenen.	
Eerst	en	vooral	staat	Vlaanderen	voor	een	grote	groeiopgave.	De	bevolking	groeit	 in	Vlaanderen	van	6,4	
naar	 7,2	miljoen	mensen	 en	 ook	 het	 aantal	 huishoudens	 blijft	 groeien.	 In	 Vlaanderen	 stijgt	 het	 aantal	
huishoudens	met	10%	in	2030	(ongeveer	+284	000	huishoudens)	en	met	19%	in	2060	(ongeveer	+506	000	
huishoudens)	 ten	 opzichte	 van	 2013.	 Dit	 werd	 ook	 al	 door	 vertaald	 naar	 een	 bijkomende	 vraag	 van	
300.000	 woningen	 in	 Vlaanderen	 tegen	 203028.	 Van	 alle	 bebouwde	 oppervlakte	 in	 Vlaanderen,	 neemt	
wonen	het	grootste	aandeel	voor	haar	rekening:	1512	km2	van	de	3494	km2	bebouwde	oppervlakte,	ofwel	
zo’n	43%.	Ten	opzichte	van	de	totale	oppervlakte	van	het	Vlaams	Gewest,	neemt	wonen	ongeveer	11%	in.	
De	bebouwde	oppervlakte	neemt	bovendien	nog	toe:	tussen	2002	en	2007	nam	ze	in	Vlaanderen	toe	met	
132	 km2.,	 waarvan	 er	 88	 werden	 ingenomen	 door	 de	 woonfunctie.29	 Dat	 wonen	 een	 erg	 belangrijke	
gebruiker	is	van	de	ruimte,	blijkt	uit	bovenstaande	cijfers.	Daarom	vormt	wonen	ook	een	belangrijk	aspect	

																																																																				
28	AWB,	Naar	een	visionaire	woningbouw.	Kansen	en	opgaven	voor	een	trendbreuk	in	de	Vlaamse	woonproductie,	2012	
29	Lievois,	E,	et	all.	Steunpunt	Ruimte:	Indicatorennota:	Een	overzicht	van	ruimtelijke	indicatoren	ontwikkeld	binnen	het	Steunpunt	Ruimte	en	Wonen	
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van	 het	 ruimtelijk	 beleid,	 met	 als	 doel	 de	 bijkomende	 woningproductie	 in	 goede	 banen	 te	 leiden.	 De	
woningmarkt	is	geen	statische	markt,	maar	is	in	permanente	evolutie.	Deze	dynamiek	heeft	uiteraard	ook	
steeds	een	ruimtelijk	vertaling:	verkavelingen,	verkoop	van	percelen,	nieuwbouw,	verbouwingen,	opdeling	
van	 woningen,	 ….	 Wonen	 vertaalt	 zich	 op	 het	 terrein	 dus	 in	 verschillende	 ruimtelijke	 patronen	 en	
processen,	 op	 verschillende	 schaalniveaus,	 …	 Die	 groei	 zal	 dus	 zowel	 gespreid	 als	 geconcentreerd	
voorkomen.	 Sommige	 stedelijke	 kernen	 en	 gebieden	 zullen	 sterker	 groeien,	 sommige	 landelijke	
gemeentes	en	grensregio’s	staan	voor	stagnatie	of	krimp.	De	groei	komt	in	tegenstelling	tot	het	verleden	
steeds	 meer	 samen	 in	 en	 rond	 de	 grote	 steden	 want	 deze	 hebben	 hogere	 natuurlijke	 aanwas	 en	 zijn	
migratiepoorten.30	De	steden	beginnen	te	fungeren	als	centra	van	regionaal-stedelijk	woonmarkten.	Maar	
de	 regionale	 verschillen	 in	 groei	 en	 de	 bijhorende	 programma-opgave	 van	 vele	 bijkomende	 woningen	
volgt	 verder	 echter	 een	 vrij	 generieke	 logica	 van	 gespreide	 groei	 die	 het	 gevolg	 is	 van	 een	 verspreide	
beleidsvraag	 naar	 wonen.	 Vanuit	 lokale	 beleidsniveaus	 is	 er	 een	 blijvende	 vraag	 om	 woonaanbod	 te	
kunnen	voorzien	(zelf	los	van	de	eigenlijke	vraag	én	wenselijkheid).	
	
Figuur	23:	groei	van	de	kernen	in	Vlaanderen:	een	aantal	figuren	tonen	de	groei	van	Vlaamse	kernen	
(naar	inwoners).	Dit	geeft	een	beeld	van	de	dynamiek	van	de	woonmarkten	in	Vlaanderen.	De	huidige	
dynamiek	geeft	weer	waar	bijkomende	groei	en/of	verdichting	plaats	vond	en	te	verwachten	is.		
Figuur	24:	Stelling:	“Afgelegen	bouwen	moet	duurder	worden”31	
Figuur	25:	reactie	vanuit	lokaal	beleid32	
	
Maar	wonen	blijkt	ook	cruciaal	te	zijn	voor	het	lokaal	beleid	in	dorpen	of	kernen.	Groei	is	een	vermeende	
basisvoorwaarde	geworden	voor	de	 leefbaarheid	van	het	dorp.	Het	Vlaamse	dorp	 is	de	 laatste	decennia	
geëvolueerd	 tot	woondorp	 (zie	verder)	en	de	ontplooiing	van	de	kern	 is	hieraan	opgehangen.	Voor	een	
heel	 aantal	 leefbaarheidscriteria,	 zoals	 de	 aanwezigheid	 van	 voorzieningen	 in	 de	 brede	 zin	 en	 voor	 het	
aanbieden	van	een	voldoende	bereikbaarheid	lijkt	een	minimumaantal	inwoners	of	gebruikers	essentieel.	
Zo	werd	door	de	vorige	Vlaams	Bouwmeester33	nog	aangehaald	dat	“Afgelegen	Bouwen”	duurder	diende	
te	 worden.	 Aan	 de	 grondslag	 van	 deze	 uitspraak	 lag	 de	 vaststelling	 dat	 het	 voorzien	 van	
basisnutsinfrastructuur	aanbieden	voor	afgelegen	woningen,	of	voor	kleine	kernen,	door	het	gebrek	aan	
schaalvoordeel	en	concentratie	zeer	duur,	tot	onbetaalbaar	geworden	is.	Eenzelfde	redenering	geldt	voor	
het	 blijven	 garanderen	 van	 openbaar	 vervoer	 via	 decreet	 basismobiliteit.	 Bovenlokale	 actoren	 en	
providers	 van	 voorzieningen	 sturen	 aan	 op	 verdichting,	 concentratie	 en	 selectie	 om	 het	 aanbieden	
uitbouwen	en	onderhouden	van	netwerken	en	diensten	betaalbaar	te	houden.	Vanuit	 lokaal	perspectief	
bekeken	komt	dat	neer	op	groei.	Dit	is	zeer	duidelijk	als	we	de	gemeentelijke	balans	tussen	inkomsten	en	
uitgaven	 bekijken.	 De	 inkomsten	 zijn	 gebaseerd	 op	 belastingen	 die	 betaald	worden	 onder	 andere	 door	
gezinnen	en	bedrijven,	waardoor	gemeentes	gebaat	zijn	bij	een	toename	van	inwoners	om	meer	middelen	
te	 genereren.	 Want	 ze	 zien	 zich	 steeds	 meer	 voor	 de	 uitdaging	 geplaatst	 om	 de	 aanwezige	
gemeenschapsvoorzieningen	 in	 de	 kernen	 te	 blijven	 aanbieden.	Want	 hoewel	 in	woondorpen	 een	 deel	
van	 het	 aanbod	 aan	 voorzieningen	weg	 valt	 blijft	 een	 sterke	 vraag	 bestaan	 naar	 voorzieningen	 die	 het	
wonen	mee	ondersteunen.	De	 opgaves	waar	 dopen	 voor	 staan	 tonen	dat	 deze	 sterke	 vraag	 vanuit	 het	
wonen	naar	de	 toekomst	nog	 zal	 toenemen	door	nieuwe	noden	bijvoorbeeld	op	het	 vlak	 van	 zorg.	Om	
mee	 te	 kunnen	 blijven	 in	 de	 noden	 van	 het	 woondorp	 lijkt	 het	 huidige	 beleidsdiscours	 zich	 vooral	 te	
richten	op	een	oplossing	van	groei	van	het	woondorp.		
Groei	 voor	 woonkernen	 an	 sich	 vormt	 hierin	 niet	 het	 probleem	 wel	 het	 generieke	 karakter	 van	 deze	
oplossing.	Zonder	sturing	op	waar	die	groei	wel	en	niet	kan	plaatsvinden	krijgen	we	een	eerder	verdunde	
verdere	 verdichting	 die	 op	 te	 veel	 plaatsen	 niet	 genoeg	 concentratie	 te	 weeg	 brengt	 om	 effectief	 de	
gestelde	problemen	van	het	woondorp	mee	op	te	 lossen.	Het	gebrek	aan	selectiviteit	vormt	een	nadeel	
voor	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	 zowel	 stad,	 land	 als	 dorp.	 Uitgewaaierde	 dorpen,	 lintbebouwing,	
verspreide	verkavelingen	geven	de	bebouwingsstructuur	een	erg	versnipperd	uitzicht,	maar	leggen	ook	de	
mogelijke	dynamieken	uit	elkaar.	Deze	verspreiding	holt	kernen	uit.	De	dorpen	lijken	zichzelf	momenteel	
te	verdunnen	en	dat	terwijl	verdichting	net	aan	de	orde	is.	Verdere	uitbouw	van	nagenoeg	alle	kernen	tot	

																																																																				
30	Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	Werktekst	voor	het	Witboek	BRV.	Samen	aan	de	slag	voor	een	evenwichtige	ruimtelijke	ontwikkeling,	2015	
31	De	Morgen,	maandag	8	oktober	2012	
32	De	Morgen,	woensdag	10	oktober	2012	
33	De	Morgen,	maandag	8	oktober	2012	
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woondorpen	 lijkt	 de	 basis	 voor	 het	 woondorp	 mee	 te	 ondergraven	 en	 uiteindelijk	 ook	 deze	 dorpen	
(financieel,	functioneel	en	bestuurlijk)	“onbewoonbaar”	te	maken.	
	
Groei	zit	ondertussen	mee	ingebakken	in	het	ruimtelijk	beleid.	Met	de	hiërarchie,	selectie	en	bijhorende	
taakstellingen	van	de	verschillende	stedelijke	en	ook	landelijke	kernen	(hoofdorpen)	werd	een	ruim	aantal	
bestaande	kernen	aangeduid	voor	bijkomende	groei.	Bovendien	werd	van	de	niet-	geselecteerde	kernen	
niet	beweerd	dat	groei	hier	niet	mogelijk	was.	En	tenslotte	werd	hier	ook	geen	actief	beleid	aan	gekoppeld	
dat	 groei	 vanuit	 het	 bestaande	 aanbod	 binnen	 woongebied,	 vergunde	 verkavelingen,	 bevestigde	
woonuitbreidingsgebieden,…	in	vraag	stelde.	Er	werd	met	andere	woorden	geen	wezenlijke	beperkingen	
gesteld	aan	mogelijke	groei	van	het	wonen,	in	de	steden,	de	dorpen	of	daarbuiten.	Dit	uitblijven	van	een	
duidelijke	selectiviteit	voor	verder	verdichting	en	groei	is	bestuurlijk	mee	ingegeven.	Elke	gemeente	wil	in	
deze	 discussie	 over	 mogelijke	 verdeling	 van	 de	 groei	 door	 inperking	 en	 gerichte	 concentratie	 van	 het	
aanbod	 wonen,	 zijn	 deel	 van	 dit	 aanbod.	 Dit	 is	 zeer	 logisch	 aangezien	 het	 tot	 vandaag	 rechtstreeks	
verbonden	is	met	het	leefbaar	houden	van	bestaande	kernen.	Eenvoudig	gesteld:	dorpen	die	niet	verder	
kunnen	groeien	zullen	als	woonomgeving	verder	verschralen	en	minder	leefbaar	worden	en	dat	is	vanuit	
bestaande	bewoners	en	eigenaars	(want	daardoor	zal	ook	de	waarde	van	de	eigendommen	in	die	kernen	
afnemen)	 niet	 gewenst.	 Een	 ander	 perspectief	 dan	 dat	 van	 het	 woondorp	 lijkt,	 om	 verdere	 groei	 toch	
ruimtelijk	sterker	te	sturen,	aangewezen	om	uit	deze	impasse	te	geraken.	Regio’s	met	krimp	tonen	immers	
dat	 gericht	 inzetten	 van	 bijkomende	 uitbreiding	 en	 vervangbouw,	 gekoppeld	 aan	 specifieke	 ruimtelijke	
strategieën	voor	het	aanbieden	van	voorzieningen	wel	perspectieven	kunnen	bieden.	Hierna	formuleren	
we	als	hypothese	een	nieuwe	dorpsvorm	(na	het	autonoom	dorp	en	woondorp)	om	de	leefbaarheid	van	
dorpen	zonder	groei	aan	te	pakken.		
	
Het	is	essentieel	dat	het	alternatief	perspectief	voor	dat	van	het	woondorp	een	kwalitatief	antwoord	biedt	
op	de	uitdagingen	waar	dorpen	voor	staan,	zonder	daarbij	verder	groei	 in	te	zetten	als	oplossing.	Dat	 is	
geen	evidente	opgave.	Nog	 te	vaak	zien	 lokale	besturen	 in	 lokale	groei	een	evidentie	én	een	 recht.	Het	
creëren	van	 lokaal	woonaanbod	 is	bijna	een	van	de	basisbeleidshandelingen	van	elk	 lokaal	bestuur.	Het	
laat	toe	de	dorpen	leefbaar	te	houden	(volgens	de	huidige	gehanteerde	logica’s)	en	ook	steeds	voldoende	
betaalbaar	aanbod	te	bieden	voor	inwoners	van	het	dorp	zelf.	Deze	reflex	is	een	overblijfsel	van	de	mythe	
van	 het	 autonoom	 dorp	 dat	 sterk	wil	 inzetten	 op	 het	 behoud	 van	 de	 dorpsgemeenschap.	 In	 die	 logica	
dienen	dorpsbewoners	effectief	te	blijven	wonen	waar	vorige	generaties	van	hun	familie	zijn	geboren	en	
getogen.	De	schaalvergroting	van	de	woonomgeving	toonde	al	aan	dat	dit	vanuit	het	perspectief	van	veel	
meer	 mobiele	 bewoners	 niet	 langer	 een	 basisvoorwaarde	 is.	 Wonen	 binnen	 eigen	 streek	 is	 door	 de	
opschaling	als	vraagstuk	crucialer	geworden	dan	wonen	in	eigen	dorp.	Vanuit	deze	vraag	naar	behoud	van	
lokaal	woonaanbod	 reageerden	verschillende	burgemeesters	dan	ook	ontstemd	op	de	uitspraak	 van	de	
Vlaams	Bouwmeester	en	bevoegde	minister	over	het	afgelegen	wonen.34	Ze	verdedigden	hevig	het	recht	
op	wonen	 in	 eigen	 dorp.	 Deze	 uitspraken	 tonen	 goed	 dat	 een	 geboden	 alternatief	 voor	 het	 bestaande	
discours	 van	 geleidelijke	 groei	 van	 nagenoeg	 alle	 dorpen	 als	 woondorpen,	 er	 een	 dient	 te	 zijn	 dat	
kwalitatieve	kansen	bieden	voor	zowel	verdichting	in	geselecteerde	kernen	als	voor	het	versterken	van	de	
leefbaarheid	in	kernen	die	niet	geselecteerd	zullen	worden.	
	
	

Problematieken	van	dorpen	vandaag:	vier	opgaves	
Het	onderzoek	zet	in	op	de	volgende	opgaves	en	ontwikkelingsrichtingen35:	

− Inzetten	op	de	transformatie	van	de	bestaande	bebouwde	ruimte	en	het	WONEN:	Door	maximaal	in	
te	zetten	op	de	transformatie	van	bestaande	bebouwingsstructuur	van	de	dorpen	wordt	een	breed	en	
divers	pallet	aan	aantrekkelijke	woon-	en	werkomgevingen	gecreëerd,	zonder	bijkomende	druk	op	de	
open	 ruimte	 te	 leggen.	 Zeker	 de	 kansen	die	 er	 geboden	worden	 in	 directe	 relatie	 tot	 de	 stedelijke	
gebieden,	 als	STADSRANDDORPEN	 in	 tweede	 orde	 ten	 opzichte	 van	 de	 grote	 of	 kleine	 kernsteden	
biedt	een	aantal	kansen	

																																																																				
34	De	Morgen,	woensdag	10	oktober	2012	
35	werktekst	Witboek	Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen,	2015	
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− Aansluiten	bij	bestaande	concentraties	van	VOORZIENINGEN:	Om	dorpen	leefbaar	te	houden,	wordt	
ingezet	op	de	clustering	van	een	pakket	aan	voorzieningen	binnen	ieders	bereik	in	DIENSTENDORPEN.	
Dit	 zijn	 kernen	 waar	 een	 minimumdraagvlak	 is	 voor	 voorzieningen	 (o.a.	 op	 basis	 van	 het	
bevolkingsaantal),	 waar	 verdichtingsmogelijkheden	 zijn,	 waar	 een	 bereikbaarheid	 van	 de	
voorzieningen	 gegarandeerd	 wordt,	 en	 waar	 een	 mix	 aan	 basisvoorzieningen	 –	 al	 dan	 niet	 op	
regionale	schaal	-	voor	handen	is.	

− Ontwikkelen	op	basis	van	ONTSLUITING	op	knooppunten	van	collectief	vervoer:	Het	dagelijkse	leven	
van	mensen	verhoudt	zich	steeds	minder	tot	de	plek	waar	de	woning	staat,	maar	verhoudt	zich	veel	
meer	tot	een	regionaal	verband.	Wonen,	werken,	school,	vrije	tijdsbesteding,	…	vinden	steeds	meer	
op	verschillende	plekken	plaats.	Het	is	essentieel	dat	de	kansen	voor	bereikbaarheid,	bijvorbeeld	op	
basis	van	de	knooppuntwaarde	in	het	collectief	vervoerssysteem	benut	wordt	in	KNOOPDORPEN.	

− Het	 is	essentieel	dat	het	dorp	daarbij	ook	onderdeel	vormt	van	het	LANDSCHAP.	De	ongebreidelde	
uitbreiding	 én	 recente	 generieke	 verdichting	 via	 inbreiding	 hebben	 ervoor	 gezorgd	 dat	 het	 dorp	
afgesneden	is	geraakt	van	het	landschap	waar	het	wezenlijk	onderdeel	van	wordt.	Nog	meer	dan	bij	
de	stad	is	het	landschap	onderdeel	van	het	bebouwingsweefsel	van	het	dorp	en	laat	het	toe	om	het	
dorp	veel	veerkrachtiger	te	maken.	Dorpskernversterking	dient	expliciet	ook	de	link	te	maken	tussen	
dorpskernen	 en	 hun	 direct	 omliggend	 landschappen	 en	 net	 van	 daar	 uit	 bestaande	 kernen	 te	
versterken	tot	LANDSCHAPSDORPEN.	

	
Deze	vier	opgaves	worden	samengebracht	in	een	onderzoek-matrix	waarin	ze	als	sterktes	of	als	kansen	in	
relatie	tot	elkaar	samengebracht	worden.	De	matrix	 is	geen	klassiek	assenkruis,	maar	gaat	uit	van	assen	
die	de	kansen	vanuit	telkens	één	specifieke	maatschappelijke	opgave	uitdrukken.	Dit	levert	vier	duidelijke	
insteken	om	naar	de	opgaves	te	kijken	waar	dorpen	of	kernen	vandaag	voor	staan.	Die	opgaves	zijn	het	
gevolg	van	wijzigingen	die	de	kern	doormaakt	vanuit	haar	plek	 in	het	 regionaal	woonmilieu,	wijzigingen	
binnen	 diverse	 voorzieningenmilieu,	 wijzigingen	 in	 de	 verknoping	 binnen	 een	 ontsluitingsmilieu	 en	
wijzigende	relaties	met	het	omliggende	 landschappelijke	milieu.	Elk	van	de	vier	deelvakken	 in	het	raster	
biedt	 een	 aanknopingspunt	 om	 naar	 het	 dorp	 te	 kijken	 en	 om	 de	 noodzakelijke	 dorpskernversterking	
uiteengerafeld	in	beeld	te	krijgen.		
	
Figuur	26:	raster	voor	afwegen	van	dorpsopgaves	en	-kansen	
Bijhorende	 kaarten:	 inventarisering	 van	 kansen	 voor	 dorpen	 op	 schaal	 van	 Vlaanderen	 en	 in	 de	 vier	
dorptypes	op	basis	van	het	raster	(zie	kaartenbundel)		
De	onderzoek-matrix	gaat	uit	van	assen	die	de	kansen	vanuit	telkens	één	specifieke	maatschappelijke	opgave	uitdrukken.	Dit	levert	
vier	duidelijke	insteken	om	naar	de	opgaves	te	kijken	waar	dorpen	of	kernen	vandaag	voor	staan.	Die	opgaves	zijn	het	gevolg	van	
wijzigingen	die	de	kern	doormaakt	vanuit	het	regionaal	woonmilieu,	het	voorzieningenmilieu,	het	ontsluitingsmilieu	of	het	
landschappelijke	milieu.	Elk	van	de	vier	deelvakken	in	het	raster	biedt	een	aanknopingspunt	om	naar	het	dorp	te	kijken	en	om	de	
dorpskernversterking	in	beeld	te	krijgen.	
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Kernversterking	als	kwaliteitsslag	
Vlaanderen	 heeft	 in	 de	 uitwerking	 van	 het	 structuurplan,	 in	 de	 doorvertaling	 van	 het	 Witboek	
stedenbeleid	en	in	de	aanpak	van	het	stedenfonds	sterk	ingezet	op	de	(centrum)steden	en	een	stedelijke	
aanpak	van	stadsontwerpen	en	stadsvernieuwingsprojecten.	Een	uitgesproken	 focus	op	steden	heeft	de	
laatste	 jaren	 knowhow,	 voorbeeldprojecten,	methodieken	 en	 ontwerpstrategieën	 opgeleverd	 om	 na	 te	
denken	 over	 en	 te	 werken	 aan	 de	 steden	 van	 morgen.	 Deze	 aanpak	 heeft	 een	 aantal	 waardevolle	
inzichten	opgeleverd	die	sterk	uitgaan	van	zowel	een	aantal	opgaves	waar	steden	voor	stonden	en	staan	
om	ruimte	te	bieden	voor	diverse	functies	en	gebruikers,	maar	vooral	om	bij	die	opgaves	op	zoek	te	gaan	
nar	een	duidelijke	kwaliteitsomslag.	De	koppeling	tussen	een	kwantitatieve	(programmatische)	opgave	en	
een	kwalitatieve	ambitie	vormt	een	wezenlijk	aspect	in	het	beoordelen	van	het	gevoerde	beleid.	Stedelijke	
ontwikkeling	 diende	 een	 antwoord	 te	 bieden	 op	 decennia	 stadsvlucht,	 stedelijke	 verloedering	 en	
uitgebleven	 investeringsbeleid.	 Die	 tendens	 is	 zeker	 sinds	 de	 eeuwwisseling	 structureel	 omgeslagen:	
steden	zijn	terug	attractief	aan	het	worden,	bieden	kansen	en	trekken	aan.		
We	stellen	vandaag	echter	vast	dat	de	project-gedreven	stedenbouwkundige	aanpak	die	we	 intussen	 in	
deze	 steden	 kennen,	 in	 het	 Vlaamse	 ‘buitengebied’	 en	 de	 dorpen	 nauwelijks	 ingezet	 wordt	 en	 er	 op	
eenzelfde	manier	 ook	 niet	werkt.	 Het	 dorp	 is	 specifiek	 als	 habitat	 voor	 planners	 en	 ontwerpers.	 Het	 is	
historisch	verankerd	maar	zeer	kwetsbaar.	Het	is	tegelijk	landschap	en	bebouwing,	een	fragiel	evenwicht.	
Tegelijk	 zijn	 de	 uitdagingen	 die	 zich	 aandienen	 groot	 en	 eisen	 ze	 een	 zeer	 kritische	 houding	 van	
beleidsmakers,	planners,	ontwerpers,…	Ze	vragen	om	een	specifieke	ontwerp-,	project	en	beleidshouding	
voor	het	dorp.	Een	houding	met	een	duidelijke	focus	op	de	kernfiguur	van	het	dorp	op	mogelijke	gerichte	
kansen.	
	
Er	 is	dus	nood	aan	een	aangepast	dorpenbeleid	dat	niet	eenzijdig	een	groeimodel	 is	waarbij	bijkomende	
bewoners	de	garantie	vormen	voor	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	Integendeel,	de	leefkwaliteit	van	dorpen	
kan	door	onoordeelkundige	groei	net	tegengewerkt	worden.	Als	basis	voor	het	dorpenbeleid	schuiven	we	
kernversterking	naar	voor.	En	die	kernversterking	moet	expliciet	gericht	zijn	op	het	aanscherpen	van	de	
eigenheid	van	het	dorp	als	woon-	en	verblijfsmilieu,	met	andere	woorden	ze	is	gericht	op	het	uitbouwen	
van	een	omgeving	op	mensenmaat.	 Kernversterking	 zet	niet	noodzakelijk	 in	op	een	kwantitatieve	groei	
van	het	dorp	maar	op	het	versterken	van		

1. Centraliteit	 als	voorwaarde	om	een	centrale	betekenisvolle	plek	 te	creëren	voor	bewoners	
en	 gebruikers	 waarbij	 diverse	 programma’s	 van	 het	 dagelijkse	 samenleven	 essentieel	 zijn	
voor	 het	 vormen	 van	 die	 centrale	 plek.	 Centraliteit	 gaat	 uit	 van	 collectief	 belang	 en	
betekenis.	 Van	 het	 vormen	 van	 (minstens	 één)	 gedeelde	 plek	 op	 schaal	 van	 de	 directe	
leefomgeving.	 En	 in	 een	 dorp	 kan	 die	 ruimtelijk	 samenvallen	 met	 de	 kleinschalige	
bebouwingsstructuur	als	geheel.	Dorpskernversterking	slaat	dus	over	het	versterken	van	dat	
gedeelde	centrum.	

2. Nabijheid	als	richtbegrip	voor	de	inpassing	van	programma’s	ten	opzichte	van	elkaar,	waarbij	
de	mens	 als	maatstaf	wordt	 genomen:	 het	 dorp	 zelf	 heeft	 een	beperkte	 actieradius,	maar	
kan	 via	 slimme	 verbanden	 die	 aanzienlijk	 vergroten	 (en	 opgenomen	 worden	 in	 stedelijke	
netwerken).	Nabijheid	maakt	dagelijkse	intermenselijke	relaties	mogelijk	en	biedt	kansen	om	
grote	 maatschappelijke	 kosten	 voor	 het	 leefbaar	 houden	 van	 dorpen	 aangepakt	 kunnen	
worden.	

3. Herkenbaarheid	als	houding	gericht	op	het	koesteren	van	de	eigenheid	of	identiteit	van	het	
dorp	 als	 plek.	 Een	 identiteit	 die	 geworteld	 zit	 in	 de	 ruimtelijke	 dorpsstructuren	 maar	
evenzeer	in	sociale,	culturele	en	economische	betekenissen	van	het	dorp.	Die	eigenheid	laat	
toe	 dat	 bewoners	 en	 bezoekers	 zich	 kunnen	 vereenzelvigen	 met	 hun	 omgeving.	
Dorpskernversterking	zet	daarbij	in	op	verbondenheid	en	gedeelde	identiteit	in	het	dorp.		

4. Integratie	 als	 basishouding	 voor	 het	 afstemmen	 van	 vier	 elementaire	 deellagen	 of	
‘landschappen’.	 Het	 dorp	 is	 én	 wonen,	 én	 voorzieningen,	 én	 ontsluitingssystemen	 én	
landschap.	Dorpskernversterking	is	dus	geen	sectorale	aanpak	waarbij	slechts	één	of	enkele	
beleidsdomeinen	aan	bod	komen.	

5. Kwaliteitsslag	 en	 niet	 groei	 als	 uitgangspunt	 voor	 het	 versterken	 van	 het	 dorp,	 waarbij	
ingezet	worden	op	het	structureel	aanpakken	van	de	thematische	uitdagingen	waar	het	dorp	
voor	staat.	Die	aanpak	impliceert	een	collectieve	oplossing	van	problemen	die	de	schaal	van	
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het	individu,	het	individuele	perceel	of	het	particuliere	probleem	overstijgt.	De	noodzakelijke	
kwaliteitsomslag	 moet	 doorwerken	 in	 het	 dorp	 als	 kleinschalige	 ruimtelijke	 eenheid.	
Dorpskernversterking	is	dus	dorpskernvernieuwing.	

	
	

Groei	toch	mee	in	de	methode	
Kernversterking	 heeft	 hierdoor	 veel	 raakvlakken	 met	 de	 aanpak	 zoals	 die	 is	 uitgewerkt	 in	 de	
stadsvernieuwingsprojecten	 waar	 het	 stedenbeleid	 op	 inzet.	 De	 vraag	 naar	 mogelijke	 groei	 is	 hieraan	
ondergeschikt.	 Vanuit	 andere	 beleidskaders	 zal	 het	 immers	 evident	 worden	 dat	 niet	 elk	 dorp	 nog	 zal	
groeien.	Vanuit	het	kader	van	het	dorp	zelf	blijkt	er	bovendien	te	weinig	kritische	massa	voor	elk	dorp	om	
net	daar	op	 in	 te	 zetten.	 In	dit	onderzoek	wordt	groei	meegenomen	als	mogelijkheden	voor	dorpen	en	
wordt	 deze	 groei	 gericht	 ingezet	 om	de	beoogde	 vernieuwing	mee	 te	ondersteunen.	Maar	 groei	 vormt	
noch	 doel,	 noch	 oplossing	 voor	 kernversterking.	 Ook	 de	 aard	 van	 groei	 -	 inbreiding,	 uitbreiding,	
reconversie,	 …	 -	 is	 niet	 cruciaal.	 Case	 per	 case	 (ook	 in	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 dat	 volgt)	 worden	
specifieke	 strategieën	 voor	 bijkomende	 groei	 (of	 krimp)	 uitgewerkt	 en	 dit	 steeds	 op	 basis	 van	 de	
specifieke	 structuur	 van	het	 betreffende	dorp.	De	 keuze	 voor	 al	 dan	niet	 groei	 in	 bepaalde	 kernen	 kan	
bepaald	 worden	 vanuit	 de	 vraagzijde,	 namelijk	 de	 bestaande	 of	 verwachte	 dynamiek	 van	 de	 kern,	 of	
vanuit	 de	 aanbodzijde,	 vanuit	 een	 selectie	 van	 kernen	 waar	 groei	 gewenst	 is	 of	 net	 niet.	 Noch	 de	
beleidsmatige	selectie,	noch	een	kader	daarvoor	vormen	onderdeel	van	deze	opdracht.	Wel	wordt	er	een	
frame	 ingezet	 voor	het	 inrekenen	van	groei/krimp	en	deze	worden	ook	doorgewerkt	 in	de	 cases.	 Twee	
cases	gaan	uit	van	een	selectie	als	groeikern,	twee	gaan	uit	van	een	niet-selectie.	In	dit	onderzoek	ligt	de	
focus	 op	 de	 kansen	 voor	 dorpskernversterking,	 en	 op	 criteria	 om	 kansen	 te	 benoemen,	 om	 opgaves	
hieraan	 te	koppelen	en	om	deze	door	 te	vertalen	 in	een	gerichte	 strategie	en	 samenwerking.	Deze	vier	
onderdelen	vormen	de	basis	van	een	dorpsbeleid	gericht	op	kernversterking.		
 
Om	het	aspect	van	groei	toch	mee	in	beeld	te	krijgen	voegen	we	dit	 in	onze	methodiek	 in.	Een	typering	
kan	gemaakt	worden	van	Vlaamse	dorpen	en	kernen	op	basis	van	hun	groei	en	groeimogelijkheden.	Deze	
methodiek	werd	door	Thissen	en	De	Roo36	reeds	opgemaakt	voor	het	beoordelen	van	waarde	van	groei	
voor	de	kernen	van	de	Westhoek.	De	daar	opgestelde	methodiek	deelt	de	kernen	op,	elk	met	nog	eens	
twee	types	erbinnen.		
	
Enerzijds	zijn	er	de	twee	types	van	dynamische	dorpen,	waar	(binnen	de	onderzochte	periode)	sprake	was	
van	duidelijke	groei	van	het	aantal	huishoudens.	Dit	 resulteerde	 in	een	dynamiek	 in	de	kernen	zelf.	Die	
twee	 types	dynamische	 dorpen	werden	 omschreven	 als	 kernen	met	 dynamiek	 door	mogelijkheden	 en	
kernen	met	dynamiek	door	aantrekkelijkheid.	In	de	kernen	met	dynamiek	door	mogelijkheden,	is	in	feite	
helemaal	 gaan	 sprake	 van	 een	 leefbaarheidsprobleem.	 Veelal	 jonge	 gezinshuishoudens	 vinden	 in	 deze	
dorpen	nieuwe	woonmogelijkheden	op	niet	al	te	grote	afstand	van	werkgelegenheid	of	de	snelweg,	vaak	
binnen	nieuwe	verkavelingen	en	in	een	woonomgeving	die	door	hen	als	veilig	en	kindvriendelijk	worden	
beschouwd.	 In	de	kernen	met	dynamiek	door	aantrekkelijkheid	waren	vaak	geen	nieuwe	verkavelingen,	
maar	 is	 toch	 sprake	 van	 een	 nieuwe	 belangstelling	 om	 er	 te	wonen	 en	 bovendien	 om	 er	 als	 toerist	 te	
verblijven,	dankzij	unieke	lokale	kwaliteiten.	Soms	is	dat	het	omringende	landschap,	soms	de	authentieke	
monumentale	 kwaliteit	 van	 het	 dorp	 zelf,	 soms	 een	 combinatie	 daarvan.	 Ligging	 ten	 opzicht	 van	
werkgelegenheid	 en	 de	 snelweg	 doen	 er	 niet	 toe.	 In	 feite	 kan	 zo	 een	 dorp	 overal	 liggen,	 lokale	
aantrekkelijkheid	 is	 duidelijk	 de	 verklaring	 voor	 de	 dynamiek	 ter	 plaatse.	 Dynamische	 dorpen	 zijn	 dus	
vooral	dynamisch	als	woondorp,	aan	de	woonfunctie	ontlenen	zij	hun	perspectief.37		
Anderzijds	zijn	er	de	kernen	waar	de	groei	beperkt	 is,	of	zelf	krimp	voorkomt.	Deze	werden	omschreven	
als	stagnerende	dorpen.	De	problematiek	van	de	stagnerende	dorpen	werd	ook	gedefinieerd	vanuit	het	
gezichtspunt	van	de	woonfunctie.	Het	belangrijkste	probleem	van	de	stagnerende	dorpen	is	de	kwaliteit	
van	 de	 woningen	 zelf,	 direct	 samenhangend	met	 de	 ouderdom	 van	 het	 woningpatrimonium	 van	 deze	
dorpen	en	het	voorkomen	van	particulier	verhuurde	woningen.	Maar	daar	komen	nog	een	aantal	andere	
problemen	 bij.	 Ook	 hier	 werden	 weer	 twee	 types	 kernen	 onderscheiden:	 stagnerende	 oude	 centra	 en	

																																																																				
36	Thissen,	F.,	Vandelannoote,	S.,	De	Roo,	N.,	Evaluatieleefbaarheidsaanpak	Westhoek,	In	opdracht	van	de	Provincie	West-Vlaanderen,	2005	
37	Thissen,	F.,	Vandelannoote,	S.,	De	Roo,	N.,	Evaluatieleefbaarheidsaanpak	Westhoek,	In	opdracht	van	de	Provincie	West-Vlaanderen,	2005	
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stagnerende	kleine	kernen.	De	stagnerende	oude	centra	hebben	in	het	verre	verleden,	in	de	periode	van	
de	 agrarische	 samenleving	 en	 de	 industriële	 samenleving,	 functies	 verworven	 zoals	 een	 gemeentehuis,	
een	markt,	of	een	industrieel	bedrijf,	en	hebben	deze	functies	recent	verloren.	Ook	hebben	deze	dorpen	
relatief	 veel	 te	maken	met	 zwaar	 doorgaand	 verkeer.	 In	 het	 verleden	waren	 zij	 immers	 een	 belangrijk	
knooppunt.	 Bovendien	 bleek	 het	 moeilijk	 om	 de	 vrij	 gekomen	 ruimte	 te	 herbestemmen.	 Dat	 geeft	
aanleiding	tot	leegstand	en	verloedering	van	gebouwen	en	publieke	ruimten.	Ook	de	stagnerende	kleine	
kernen	hebben	vaak	met	functieverlies	te	maken.	Naast	verlies	van	vrijwel	alle	plaatselijke	voorzieningen,	
hebben	vooral	deze	dorpen	 te	maken	met	verlies	 van	agrarische	werkgelegenheid	en	 functieverlies	van	
voormalige	agrarische	gebouwen.	De	woonfunctie	kon	ook	hier	onvoldoende	compensatie	bieden.	
	
Deze	opdeling	laat	toe	de	dynamiek	van	kernen	vandaag,	gerelateerd	aan	een	aantal	kenmerken	vanuit	de	
groei	en	ontwikkeling	van	die	 kernen,	op	een	vrij	 eenvoudige	manier	 in	beeld	 te	brengen.	Voor	de	vier	
casegebieden	worden	 de	 aanwezige	 kernen	 op	 eenzelfde	manier	 zo	 gecategoriseerd.	 Dit	 kan	 als	 basis-
analysetool	mee	ingezet	worden	voor	het	typeren	van	de	bestaande	kernen.	Vanuit	dit	onderzoek	wordt	
hieraan	geen	gewenste	toekomstige	dynamiek	en	effectieve	electie	van	de	kernen	aan	gekoppeld.	Om	dit	
als	werkinstrument	mee	in	te	zetten	introduceren	we	een	tweede	2x2	raster,	dat	bepaald	wordt	door	een	
assenkruis		

- Op	de	verticale	as	wordt	de	dynamiek	van	de	kernen	geëvalueerd	ten	opzichte	van	het	Vlaamse	
gemiddelde,	met	enerzijds	dynamische	kernen	en	anderzijds	stagnerende	kernen.	38	

- Op	 de	 horizontale	 as	 wordt	 het	 aanwezige	 potentie	 voor	 woonaanbod	 geëvalueerd	 dat	 ofwel	
uitgaat	 van	 een	 kwantitatief	 aanbod	 (groei	 door	 mogelijkheden	 en	 oude	 centra)	 of	 door	
kwalitatieve	kansen	(groei	door	aantrekkelijkheden,	stagnatie	door	kleine	kern)	

	
Figuur	27:	raster	voor	afwegen	van	woondynamiek	
Bijhorende	 kaarten:	 categorisering	 van	 dorpen	 in	 de	 vier	 dorptypes	 op	 basis	 van	 het	 raster	 (zie	
kaartenbundel)	
Aanvullend	bij	de	matrix	omtrent	de	kansen	voor	het	dorp,	wordt	er	ook	een	matrix	vooropgesteld	die	de	afweging	maakt	voor	
kernversterking	aan	de	hand	van	dynamiek.	Aan	de	hand	van	de	matrix	wordt	een	typering	van	dorpen	gemaakt	op	basis	van	hun	
groei	en	groeimogelijkheden.	Hierbij	wordt	op	de	verticale	as	de	dynamiek	van	de	kernen	geëvalueerd	ten	opzichte	van	het	Vlaamse	
gemiddelde.	Op	de	horizontale	as	wordt	het	aanwezige	potentie	voor	woonaanbod	geëvalueerd	dat	ofwel	uitgaat	van	een	
kwantitatief	aanbod	of	door	kwalitatieve	kansen.	

	
	

	
	

																																																																				
38	Eigen	verwerking	van	databronnen	van	AGIV	en	Corine.	
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Het	 assenkruis	 wordt	 als	 werkmethodiek	 ingeschakeld	 aan	 de	 hand	 van	 zowel	 eenvoudige	
aanbodparameters	 (groei	 bevolking	 ten	 opzichte	 van	 Vlaams	 gemiddelde,	 grootte	 van	 kern	 –	 aantal	
inwoners	–	ten	opzichte	van	Vlaamse	gemiddelde	zonder	de	13	centrumsteden),	alsook	een	kwalitatieve	
beoordeling	van	het	aanbod	aan	wonen	binnen	de	kern.	Deze	methodiek	 is	een	sterke	vereenvoudiging	
van	de	opgemaakte	methode	van	Thissen	en	De	Roo	waar	voor	de	opdeling	naar	vier	 types	van	kernen	
werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 Principale	 Componenten	 Analyse	 (PCA)	 en	 Clusteranalyse	 (via	 GIS-tools),	
waarin	verschillende	parameters	ten	opzichte	van	elkaar	afgewogen	werden.39	
	
	 	

																																																																				
39	Thissen	en	De	Roo	gebruikten	volgende	paramerters:	GROOTTE:	Aantal	inwoners	/	KWANTITATIEVE	ONTWIKKELING:	ontwikkeling	aantal	huishoudens	
lange	termijn	ontwikkeling	aantal	huishoudens	korte	termijn	/	KENMERKEN	WONINGEN:	aandeel	eengezinswoningen	open	gebouwd,	aandeel	
appartementen,	aandeel	woningen	met	centrale	verwarming,	aandeel	woningen	zonder	klein	comfort,	aandeel	oude	woningen,	aandeel	recent	
gebouwde	woningen,	aandeel	verbouwde	woningen	/	BEVOLKINGSKENMERKEN:	aandeel	jonge	bevolking,	aandeel	oudere	bevolking,	gemiddelde	
gezinsgrootte,	aandeel	eigenaar	bewoners,	aandeel	met	personenwagen	
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DORPSMODELLEN:		
Het	dorp	van	weleer	is	niet	meer,	op	naar	
een	nieuw	dorp!	

Het	Vlaamse	platteland	is	al	enige	decennia	verwikkeld	in	een	continu	veranderingsproces	waarbij	zowel	
de	 economische	 basis,	 de	 mentaliteit	 en	 lokale	 cultuur,	 als	 de	 ruimtelijke	 structuren	 en	 het	 ruimtelijk	
gedrag	 van	 de	 bewoners	 veranderen.	 Dit	 veranderingsproces	 is	 beschreven	 als	 verstedelijking,	 en	 gaat	
gepaard	 met	 het	 verdwijnen	 van	 de	 oorspronkelijke	 plattelandscultuur.	 Hierna	 omschrijven	 we	 in	
verschillende	stappen	en	aan	de	hand	van	enkele	thema’s	de	transformatie	die	het	dorp,	als	basisfiguur	
voor	het	wonen	in	landelijk	gebied	doorgemaakt	heeft	de	laatste	100	jaar.	Om	lokale	situaties	in	dorpen	
goed	te	begrijpen	is	een	historisch	perspectief	dan	ook	onontbeerlijk.	Dorpen	hebben	vooral	de	afgelopen	
vijftig	jaar	te	maken	gehad	met	belangrijke	maatschappelijke	veranderingen	waardoor	de	positie	en	beeld	
van	het	dorp	drastisch	gewijzigd	zijn.	Niettegenstaande	blijft	het	oude	of	nostalgische	beeld	van	het	dorp	
nog	 vaak	 gehanteerd	 als	 referentiekader	 voor	 het	 te	 voeren	 dorpenbeleid	 en	 een	 visie	 op	
dorpskernvernieuwing.	 Aan	 de	 veranderingen	 lijkt	 vooralsnog	 geen	 einde	 te	 komen	 (zie	 hypothese),	
waardoor	 zowel	 een	 goed	 begrip	 van	 de	 evolutie	 van	 het	 dorpsbeeld	 als	 van	 de	 transformaties	 waar	
dorpen	 nog	 voor	 komen	 te	 staan.	 Voor	 een	 goed	 begrip	 van	 de	 zich	 ontwikkelende	 nieuwe	
verscheidenheid	in	dorpen,	is	het	van	belang	een	historisch	perspectief	te	kiezen	waarbij	ontwikkelingen	
in	 het	 rurale	 nederzettingenpatroon	 (woonlandschap)	 worden	 verbonden	 met	 een	 aantal	 algemene	
maatschappelijke	 ontwikkelingen.	 De	 belangrijkste	 daarvan	 zijn	 de	 ontwikkelingen	 in	 de	 regionale	
economie	en	voorzieningen	 (productief	en	consumptief	 landschap)	en	 technologische	ontwikkelingen	 in	
verkeer	en	vervoer	(vervoerslandschap).	Daar	tegenover	staat	de	toegenomen	(beleids-)aandacht	voor	het	
inbedden	 van	 ruimte	 voor	 een	 veerkrachtige	 omgeving	 met	 nadruk	 op	 water,	 ecologie,	 bos,	 klimaat,	
…(natuurlijk	landschap)	
	
	

Het	autonoom	dorp	als	mythe	
Historisch	dorpsbeeld	
Voor	een	goed	beeld	van	de	maatschappelijke	ontwikkelingen	bekijken	we	best	het	dominante	beeld	van	
het	dorp	tot	midden	vorige	eeuw.	In	een	periode	waarin	de	landbouw	een	dominante	rol	speelde	en	de	
auto	zijn	plaats	nog	moesten	verwerven	was	de	verzorgende	functie	van	dorpen	dominant.	Het	ruimtelijk	
patroon	 van	 dorpen	 dateert	 in	 grote	 delen	 van	 Vlaanderen	 uit	 een	 tijd	 dat	 de	 verzorgende	 functie	
duidelijk	het	primaat	had.	De	oorspronkelijke	verzorgende	functie,	met	de	kerk	en	het	marktplein	 in	het	
midden,	zijn	dan	ook	duidelijk	aan	deze	dorpen	af	te	lezen.	Een	groot	deel	van	het	leven	speelde	zich	toen	
af	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 dorp.	 De	 meeste	 bewoners	 waren	 er	 geboren	 en	 getogen.	 De	 meeste	
bewoners	 vonden	 in	 het	 dorp	 werk	 en	 in	 het	 dorp	 waren	 de	 meeste	 voorzieningen.	 En	 ook	 in	 de	
spaarzame	 vrije	 tijd	 kwam	 men	 eigenlijk	 weinig	 buiten	 het	 dorp.	 Het	 relatieve	 isolement	 waarin	 de	
dorpsbevolking	zich	 toen	bevond	 is	nu	bijna	onvoorstelbaar.40	Verplaatsing	buiten	het	dorpen	dienen	 in	
hoofdzaak	 voor	 woon-werkverplaatsingen	 van	 op	 het	 ‘platteland’	 wonende	 arbeiders	 en	 was	 nauw	
verbonden	 met	 de	 verspreidingspolitiek	 die	 sinds	 midden	 de	 19de	 eeuw	 onderdeel	 vormde	 van	 het	
huisvestings-	 en	mobiliteitsbeleid.41	Dorpen	 zijn	 dan	nog	werelden	op	 zichzelf.	De	ontwikkeling	 van	het	
aantal	 inwoners	 is	dan	nog	direct	te	verbinden	met	de	ontwikkeling	van	de	 lokale	sociale	 infrastructuur,	
waaronder	voorzieningen,	zoals	een	school,	een	winkel	voor	eerste	levensbehoefte	en	een	halte	openbaar	
vervoer.	 Ook	 zijn	 de	 activiteiten	 die	 in	 het	 AUTONOME	 DORP	 worden	 georganiseerd	 en	 het	 lokale	
verenigingsleven,	 nog	 in	 belangrijke	 mate	 gebaseerd	 op	 het	 eigen	 draagvlak	 en	 gericht	 op	 de	 eigen	

																																																																				
40	Thissen,	F.,	Toelichting:	Leefbare	dorpen:	van	raamwerk	tot	ontwikkelingsmodel!’	Boerenbond,	Zwolle,	22	maart	2006.	
41	De	Meulder,	B.,	Schreurs,	J.,	Cock,	A.,	Notteboom,	B.,	Sleutelen	aan	het	Belgische	stadslandschap,	OASE	#52,	1999	
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bevolking.42	 Het	 autonoom	dorp	 biedt	 als	 leefomgeving	 alles	 aan	wat	 in	 een	 eenvoudige	 gemeenschap	
noodzakelijk	 is,	 en	 het	 dorpse	 leven	 is	 er	 ook	 rond	 georganiseerd.	 Het	 dorp	 is	 een	 woon	 én		
werkomgeving.	Het	 verband	 tussen	woonplaats	 en	werkgelegenheid	 is	 er	 direct	 doordat	 een	 ruim	deel	
van	de	bevolking	 in	 de	omgeving	 van	het	 dorp	 (deels)	 gaat	werken.	Dit	 zelfs	 in	 een	 socio-economische	
context	 die	 sinds	de	19de	 eeuw	beleidsmatig	 aangestuurd	werd	 vanuit	 de	 idee	 van	 verspreid	wonen	en	
pendel.	In	het	dorp	wordt	het	wonen	direct	verbonden	aan	lokale	tewerkstelling	via	de	typologie	zelf:	Er	
werd	gewoond	bij	de	winkel,	op	het	boerenerf,	naast	het	kleine	ambachtelijke	bedrijf,	…	Bovendien	stond	
het	 dorp	 voor	 veel	 van	 de	 dagdagelijkse	 voorzieningen	 in	 voor	 eigen	 “onderhoud”:	 naast	 winkels,	
boerderijen	en	kleine	bedrijfjes	had	elke	kern	had	een	basisschool,	parochiaal	centrum,	sport-	of	andere	
vereniging,	 noodzakelijke	 dienstverlening	 (dokter,	 notaris,	 …)	 en	 meer.	 Dit	 organiseerde	 ook	 het	
gemeenschapsleven	 dat	 sterk	 georganiseerd	 was	 in	 verenigingen	 die	 lokaal	 verankerd	 waren,	 vaak	
letterlijk	onder	de	kerktoren.	Opvallend	is	dat	in	de	periode	1950-1970	het	dorp	tot	een	ongekende	bloei	
kwam:	 de	 nieuw	 verworven	welvaart	 (van	na	 de	 tweede	wereldoorlog)	werd	 in	 de	 eerste	 plaats	 in	 het	
dorp	 zelf	 geïnvesteerd	 of	 op	 zijn	minst	 aldaar	 consumptief	 uitgegeven.	Deze	 periode	 kan	 gelden	 als	 de	
laatste	bloeifase	van	het	autonoom	dorp	waarin	voorzieningen	en	verenigingsleven	nog	een	sterke	boost	
kregen.	
	
	

Maatschappelijke	veranderingen	
Sectorale	ontwikkeling	in	de	economie	en	de	ontwikkelingen	in	het	mobiliteitsaanbod	en	profiel	wijzigden	
vanaf	de	 jaren	zeventig	 sterk	het	aanschijn	van	het	dorp	als	 leefomgeving.	De	evolutie	van	veel	dorpen	
wordt	daarbij	gekenmerkt	door	een	afnemende	betekenis	van	 landbouw	en	 industrie	ten	gunste	van	de	
tertiaire	en	quartaire	sector	en	een	grote	en	nog	groeiende	rol	van	particulier	autogebruik.	In	die	periode	
heeft	onze	samenleving	zich	ontwikkeld	tot	een	postindustriële	samenleving	en	heeft	autogebruik	voor	de	
meeste	 van	ons	onze	dagelijkse	actieradius	aanzienlijk	 verruimd.	Deze	maatschappelijke	ontwikkelingen	
hebben	ingrijpende	consequenties	voor	het	leven	van	alle	dag	van	de	bewoners	van	dorpen.	De	betekenis	
van	deze	maatschappelijke	ontwikkelingen	voor	de	functie	van	dorpen	is	immers	immens.	
	
De	 afstanden	 van	 woonplaats	 naar	 werkplaats,	 naar	 diverse	 voorzieningencentra,	 de	 afstanden	 die	
bewoners	afleggen	bij	het	onderhouden	van	hun	primaire	relaties	(familie	,	vrienden	en	kennissen)	en	bij	
hun	vrijetijdsbesteding	namen	sinds	de	 jaren	vijftig	 sterk	 toe.	De	aard	en	omvang	van	de	binding	en	de	
betrokkenheid	die	bewoners	hebben	met	hun	omgeving,	het	dorp,	 is	daardoor	mee	gewijzigd.	Het	dorp	
waar	men	geboren	wordt,	opgroeit,	werkt,	woont,	winkelt,	uitgaat	en	tenslotte	oud	wordt,	bestaat	niet	
meer.	De	leefpatronen	van	vroeger,	waar	binnen	de	grenzen	van	het	dorp	voor	de	meeste	bewoners	het	
leven	 van	 alle	 dag	 en	 zelfs	 de	 volledige	 levensloop	 zich	 afspeelde	 zijn	 door	 de	 toegenomen	mobiliteit	
achterhaald.	 De	 ruime	 regio	 is	 nu	 de	 actieradius	 van	 ons	 dagelijks	 leven.	We	 pendelen	 naar	 ons	werk,	
verplaatsen	ons	steeds	verder	om	naar	de	supermarkt	 te	gaan,	 in	 functie	van	onze	sociale	contacten	of	
voor	 het	 invullen	 van	 onze	 vrije	 tijd.	 Voor	 veel	 van	 onze	 dagdagelijkse	 activiteiten	 zijn	 we	 het	 dorp	
ontgroeid.	 Er	 is	 duidelijk	 sprake	 van	 een	 groeiende	 regionalisering	 van	 het	 leven:	 vooral	 economische	
relaties,	de	relatie	wonen-werken	voorop,	en	sociale	relaties	komen	steeds	meer	buiten	het	eigen	dorp	te	
liggen.	Heel	karakteristiek	voor	deze	ontwikkeling	is	dat	de	dagpaden	van	bewoners,	hun	verplaatsingen	in	
samenhang	 met	 dagelijkse	 routines,	 en	 de	 leefpaden	 van	 bewoners,	 in	 feite	 hun	 verhuisgeschiedenis,	
ingrijpend	 veranderen.	 Voor	 de	 bewoners	 van	 autonome	 dorpen	 lagen	 dag-	 en	 leefpaden	 voor	 het	
grootste	deel	binnen	het	dorp.	Maar	met	de	ontwikkeling	van	woondorpen	komen	deze	dag-	en	leefpaden	
van	 bewoners	 steeds	meer	 buiten	 het	 dorp	 te	 liggen.43	 De	 schaalvergroting	 van	 onze	woon-,	werk-	 en	
leefpatronen	 betekende	 echter	 het	 feitelijke	 einde	 van	 het	 autonoom	 dorp	 en	 het	 begin	 van	 het	
fenomeen	van	de	 ‘verplaatste	consumptie’:	het	verdiende	geld	werd	niet	alleen	meer	 in	het	plaatselijke	
café	of	bij	de	lokale	sportvereniging	uitgegeven,	maar	steeds	vaker	ook	in	de	stad	of	elders	in	een	ver	land	
op	 vakantie.44	 Ontwikkelingen	 in	 de	 wijdere	 samenleving	 geraken	 zo	 wezenlijk	 verbonden	 met	 de	
veranderende	functie	van	dorpen.		

																																																																				
42	Thissen,	F.,	Inleiding	Symposium	Kulturhus	‘Delen,	denken,	doen!’	Provinciehuis	Overijssel,	Zwolle,	21	november	2008.	
43	Thissen,	F.,	Toelichting		Leefbare	dorpen:	van	raamwerk	tot	ontwikkelingsmodel!’	Boerenbond,	Zwolle,	22	maart	2006.	
44	Thissen,	F.,	Toelichting		Leefbare	dorpen:	van	raamwerk	tot	ontwikkelingsmodel!’	Boerenbond,	Zwolle,	22	maart	2006.	
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De	veranderingen	die	dit	teweegbrengen	in	dorpen	voltrekken	zich	niet	zonder	problemen.	Het	gevolg	is	
dat	veel	dorpen	te	maken	hebben	met	 functieverlies	op	diverse	terreinen.	Dit	 functieverlies	 -het	sluiten	
van	een	school,	de	kerk,	de	dorpswinkel	of	café-	en	de	toenemende	eenzijdige	oriëntatie	op	het	wonen	
brengen	een	ingrijpende	verandering	van	de	identiteit	van	het	dorp	met	zich	mee.	Het	verlies	van	vooral	
dagdagelijkse	commerciële	functies	wordt	ervaren	als	een	afname	van	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	Een	
overzicht	 van	 de	 problemen	 waar	 dorpen	 vandaag	mee	 geconfronteerd	 worden,	 wordt	 opgenomen	 in	
volgend	 hoofdstuk.	 Maar	 belangrijker:	 voor	 dat	 functieverlies	 spelen	 lokale	 voorwaarden,	 zoals	 de	
ontwikkeling	van	het	aantal	inwoners	van	het	dorp,	een	steeds	geringere	rol.	De	woonfunctie	ontwikkelt	
zich	op	die	manier	tot	de	belangrijkste	functie	van	dorpen.	Bijgevoegde	grafiek	illustreert	de	transitie	van	
autonoom	dorp	naar	woondorp	aan	de	hand	van	wijzigingen	in	de	vier	belangrijkste	thema’s	of	opgaves	
die	het	dorp	definiëren:	De	wijziging	van	het	woonmilieu	met	een	sterke	toename	van	aantal	woningen,	
een	 gespreid	 voorzieningenaanbod	 waarin	 elk	 dorp	 ondertussen	 aangesloten	 geraakt	 op	
voorzieningennetwerken,	maar	tegelijkertijd	door	regiovorming	ook	heel	veel	voorzieningen	verliest,	een	
toegenomen	 mobiliteit	 van	 dorpsbewoners	 met	 steeds	 meer,	 verdere	 en	 vooral	 autogerichte	
verplaatsingen,	 en	 tenslotte	 ook	 een	 afname	 van	 de	 relatie	 (functioneel,	 visueel,	 mentaal)	 met	 het	
omliggende	 landschap.	 Deze	 vier	 transities	 worden	 verderop	 door	 vertaald	 naar	 huidige	 concrete	
problemen	en	opgaves	waar	dopen	voor	staan.	
	
Figuur	28:	transitie	van	het	autonoom	dorp	naar	het	woondorp		
Het	dorp	ontwikkelde	zich	door	verschillende	maatschappelijke	veranderingen	van	autonoom	dorp	naar	woondorp.	In	het	autonome	
dorp	was	de	rol	van	landbouw	dominant,	de	auto	was	er	nog	niet	prominent	aanwezig,	maar	bovenal	de	verzorgende	functie	was	
overheersend.	Het	dorp	was	de	leefwereld	voor	zijn	bewoners.	Onder	invloed	van	onder	meer	het	groter	wordende	
mobiliteitsaanbod	wijzigde	het	aanschijn	van	het	dorp	als	leefomgeving.	De	ruime	regio	is	nu	de	actieradius	van	ons	dagelijks	leven.	
Voor	veel	van	onze	dagdagelijkse	activiteiten	zijn	we	het	dorp	ontgroeid.	

	

	
	
	
Figuur	29:	grafiek	met	evolutie	van	diverse	rollen	die	het	dorp	opneemt	bij	de	transitie	van	autonoom	
dorp	naar	woondorp	
De	grafiek	illustreert	de	transitie	van	autonoom	dorp	naar	woondorp	aan	de	hand	van	de	vier	onderzoeksthema’s.	De	transitie	van	
dorpen	gaat	gepaard	met	een	geleidelijk	functieverlies	van	dorpen	door	regiovorming	voor	die	voorzieningen,	gekoppeld	aan	een	
toegenomen	mobiliteit	van	dorpsbewoners,	een	groei	van	het	wonen	in	dorpen	en	een	vermindering	van	de	relatie	van	het	dorp	met	
het	omliggende	natuurlijke	landschap.	
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En	het	bewust	beleid	van	“dorps	maken”		
Het	ruimtelijk	beleid	zette	in	de	tweede	helft	van	de	19de	eeuw	en	de	eerste	helft	van	de	20ste	eeuw	sterk	
in	op	een	anti-stedelijk	beleid.	Een	huisvestigingsbeleid	gericht	op	eigendomsverwerving	ver	weg	van	de	
stad,	 gekoppeld	 aan	 een	 een	 mobiliteitsbeleid	 van	 goedkope	 openbaarvervoersabonnementen	 (voor	
trein,	buurtspoorwegen	en	boerentram)	hielp	dorpse	bewoners	aan	werk	in	een	ruime	regio.	België	zette	
in	 op	 een	 echt	 beleid	 van	 DORPS	 MAKEN.	 Deze	 dorpen	 dienden	 zo	 zelfvoorzienend	 mogelijk	 te	 zijn	
(letterlijk	om	mogelijke	onlusten	en	opstanden	te	vermijden).	Het	instrument	van	huiseigenaarschap	werd	
doelbewust	 ingezet	 om	 bewoners	 te	 binden	 aan	 hun	 directe	 leefomgeving	 en	 hun	 daar	 mee	
verantwoordelijk	 voor	 te	 houden.	Met	 de	 verschillende	 beleidsinitiatieven	wilden	 België	 of	 Vlaanderen	
VERDORPEN	in	plaats	van	te	verstedelijken.	Dit	beleidsbeeld	zien	we	vandaag	in	de	sterke	uitgroei	van	de	
vele	 dorpen	 of	 gehuchten	 en	 in	 het	 jarenlang	 ontbreken	 van	 enige	 sterk	 uitgebouwde	 vorm	 van	
Stedenbeleid.	 Dit	 beleid	 van	 verdorpen	 of	 van	 dorps	 maken,	 deemstert	 vandaag,	 samen	 met	 het	
achterhaalde	beeld	van	het	autonome	dorp,	nog	steeds	door	 in	het	huidige	beleid.	Opvallend	 is	 immers	
dat	de	aangehaalde	veranderingsprocessen	 in	dorpen	vaak	tegemoet	worden	getreden	met	 ingrepen	en	
beleidslijnen	 die	 terug	 willen	 grijpen	 naar	 deze	 oude	 beelden	 die	 naar	 de	 toekomst	 toe	 een	 gering	
perspectief	 opleveren.	 Onderzoeksvragen	 worden	 nog	 te	 vaak	 geformuleerd	 met	 het	 traditioneel	
referentiekader	van	het	autonome	dorp	in	gedachten.	Op	die	manier	ontstaat	geen	inzicht	hoe,	op	basis	
van	nieuwe	voorwaarden,	nieuwe	perspectieven	voor	het	dorp	kunnen	worden	gevonden.	Dorpenbeleid	
blijkt	vandaag	nog	 te	vaak	primair	voorzieningenbeleid.	Beleid	dat	 is	gericht	op	het	open	willen	houden	
van	 winkels,	 bibliotheken,	 basisscholen,	 dorpshuizen,	 het	 in	 stand	 houden	 van	 algemeen	 openbaar	
vervoer	 of	 het	 behoud	 van	 andere	 basisvoorzieningen.	 In	 veel	 gevallen	 heeft	 een	 aanpak	 die	 eenzijdig	
daarop	gericht	is	maar	een	beperkt	toekomstperspectief.	De	‘verschraling	van	het	voorzieningenniveau’	is	
immers	het	gevolg	van	tendensen	die	vanuit	het	dorp	niet	te	keren	zijn	zoals	steeds	verder	toenemende	
en	individualiserende	automobiliteit	van	de	bewoners	van	het	platteland	enerzijds	en	de	compleetheid	op	
het	vlak	van	voorzieningenaanbod	van	steeds	ruimere	regio’s	anderzijds.	 	De	beleidsaanpak	is	gericht	op	
het	 terugbrengen	 van	 het	 dorp	 van	 vroeger,	 omdat	 omgaan	 met	 het	 dorp	 vandaag	 veel	 weerstand	
oproept	 in	een	omgeving	die	niet	gericht	 is	op	verandering.	De	nog	te	vaak	ingezette	recepten	voor	een	
transformatie	van	woondorp	terug	naar	autonoom	dorp	falen	helaas.	Hooguit	wordt	de	kwaliteit	van	het	
bestaande	woondorp	opgekrikt	maar	te	vaak	leiden	de	ingrepen	nergens	toe	of	ondergraven	ze	verder	de	
kwaliteiten	van	het	dorp	zelf.		
In	 het	 vraagstuk	 rond	 kernversterking	 dient	 daarom	 de	 vraag	 -het	 uitwerken	 van	 een	 ontwerpend	 en	
beleidsmatig	 kader	 voor	 afweging	 voor	 kernversterking-	 op	 een	 andere	manier	 beantwoord	 te	worden	
dan	door	het	bouwen	aan	het	autonoom	dorp	via	het	herintroduceren	van	de	dagdagelijks	dynamiek	van	
werken,	winkelen	en	uitgaan	van	vroeger.	Tijd	dus	voor	een	andere	aanpak.	Tijd	voor	keuzes	op	maat	van	
het	veranderende	dorp.	
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Het	woondorp	als	werkelijkheid	
Huidig	dorpsbeeld	
De	belangrijkste	consequentie	voor	het	autonome	dorp	is	dat	de	woonfunctie	aldaar	steeds	belangrijker	
wordt	en	dat	dorpen	binnen	hun	regionale	woningmarkt	een	verscheidenheid	ontwikkelen	op	basis	van	
die	 woonfunctie.	 Tot	 voor	 kort	 relatief	 autonome	 dorpen	 integreren	 daardoor	 als	 louter	 woonplekken	
binnen	 een	 ruimere	 regio.	 Dorpen	 hebben	 door	 de	 schaalvergroting	 van	 het	 leven	 steeds	 meer	 het	
karakter	 gekregen	 van	 een	WOONDORP.	 In	 woondorpen	 zijn	 een	 groot	 deel	 van	 de	 bewoners	 er	 om	
woonredenen	neergestreken	en	is	voor	werk,	voorzieningen	en	sociale	contacten	niet	enkel	op	het	dorp	
aangewezen.	 De	woonfunctie	 van	 dorpen	 is	 de	 afgelopen	 decennia	 daardoor	 aanzienlijk	 versterkt.	 Dat	
blijkt	vooral	als	je	kijkt	naar	de	woon-werk	afstanden	die	dorpsbewoners	afleggen,	de	voorzieningen	die	zij	
gebruiken	 en	 in	 toenemende	 mate	 ook	 hun	 verhuisgedrag.	 Allereerst	 is	 sprake	 van	 een	 algemene	
schaalvergroting	van	het	maatschappelijk	 leven	en	van	regiovorming.	Dorpen	ontwikkelen	zich	zo	onder	
invloed	van	regionalisering	en	woondomeinvorming	tot	woondorpen.45	Ruimtelijke	kaders	waarbinnen	in	
het	 verleden	 veel	 relaties	 samenvielen	 zijn	 opgerekt	 naar	 een	 regionale	 schaalniveau.	 De	 regionale	
woningmarkt,	arbeidsmarkt	en	verzorgingsmarkt	is	voor	steeds	meer	bewoners	een	realiteit.	De	gevolgen	
van	deze	regiovorming	zijn	verreikend.		
	
De	 woonfunctie	 van	 dorpen	 is	 de	 afgelopen	 decennia	 bovendien	 versterkt	 omdat	 er	 tegelijkertijd	 ook	
sprake	 is	 van	 schaalverkleining.	 De	 betekenis	 van	 de	 eigen	 woning	 en	 het	 woondomein	 neemt	 onder	
invloed	 van	 diverse	maatschappelijke	 ontwikkelingen	 toe.	 De	woning	 en	 de	 directe	woonomgeving	 zijn	
voor	dorpsbewoners	steeds	belangrijker	geworden:	niet	alleen	als	uitvalsbasis	maar	ook	als	ankerpunt	in	
het	 leven:	 als	 de	 plek	 die	 bijdraagt	 tot	 je	 identiteit,	 waarin	 je	 veel	 geld	 en	 tijd	 hebt	 geïnvesteerd.	 De	
betrokkenheid	 van	 de	 bewoners	 op	 hun	 eigen	 directe	 woonomgeving,	 huis	 met	 eigen	 tuin,	 neemt	
daardoor	de	laatste	jaren	zeer	sterk	toe.	Maar	de	binding	met	de	ruimere	leefomgeving	neemt	daardoor	
net	af.	Deze	oriëntatie	op	woning	en	directe	woonomgeving	heeft	dorpsbewoners	immers	ook	een	andere	
sociale	oriëntatie	gegeven.	De	interesse	voor	wat	gebeurt	in	de	eigen	woonomgeving,	de	eigen	achtertuin,	
is	sterk	toegenomen,	vaak	ten	koste	van	de	interesse	voor	zaken	verder	af.	Die	ontwikkeling	krijgt	nog	een	
extra	impuls	omdat	culturele	en	politieke	oriëntaties	van	bewoners	neigen	tot	kleinschalige	vorming	van	
lokale	woondomeinen,	zijnde	de	uitbouw	en	focus	op	de	directe	omgeving	van	de	eigen	woning.46	Deze	
schaalverkleining	 van	 relaties	 heeft	 belangrijke	 consequenties	 voor	 de	 aard	 van	 de	 betrokkenheid	 van	
bewoners	bij	hun	dorp.	Voor	die	betrokkenheid	zal	het	oordeel	over	de	kwaliteit	van	de	woning	en	het	
woondomein	 steeds	 belangrijker	 worden.	 De	 aard	 van	 de	 betrokkenheid	 verandert	 van	 een	 relatief	
vanzelfsprekende	dorpsbinding	op	basis	van	autochtoniteit	naar	lokaal	bewustzijn	of	dorpstrots	gebaseerd	
op	een	bewuste	keuze	voor	het	dorp	als	woonplaats.47		
	
Maar	de	evolutie	naar	woondorp	zorgt	eveneens	voor	een	aantal	problemen.	De	ruimtelijke	neerslag	van	
dominante	 sterk	 geïndividualiseerde	 en	 introverte	 woonpatronen	 in	 het	 dorp	 -	 met	 als	 gekende	
suburbane	 vorm	 de	 vrijstaande	 woning	 op	 de	 private	 omhaagde	 tuin	 -	 doet	 afbreuk	 aan	 zowel	 de	
ruimtelijke	 en	 landschappelijke	 als	 de	 sociale	 structuur	 van	 het	 dorp.	 Hoe	 we	 momenteel	 bouwen	 in	
dergelijke	woondorpen	ondergraaft	de	mogelijke	meerwaarde	van	het	dorp	als	gemeenschappelijk	project	
omdat	 het	 uitgaat	 van	 de	 individuele	 woonbehoefte	 van	 elke	 inwoner.	 Recente	 maatschappelijke	
veranderingen	reageren	ook	daar	op.		
	
Figuur	 30:	 De	 schaal	 van	 het	 dorp	 zelf	 is	 niet	 het	 referentiekader	 voor	 het	 aanpakken	 van	 de	
ontwikkeling	 van	het	 dorp.	Het	 dorp	 staat	 voor	 twee	macro-tendensen,	 namelijk	 schaalvergroting	 en	
bijhorende	 regiovorming	 voor	 winkelen,	 voorzieningen,	 werk	 en	 ontspanning	 enerzijds	 en	 de	
schaalverkleining	en	bijhorende	woondomeinvorming	anderzijds	
	
	
																																																																				
45	Thissen,	F.,	Inleiding	Symposium	Kulturhus	‘Delen,	denken,	doen!’	Provinciehuis	Overijssel,	Zwolle,	21	november	2008.	
46	Van	Engelsdorp	Gastelaars,	R.,	Territorial	attachment	and	administrative	organisation	at	the	local	level:	the	case	of	the	Netherlands.	In:	G.	Dijkink	&	H.	
Knippenberg	(eds.)	The	territorial	factor;	Political	geography	in	a	Globalizing	world.	Vossiuspers,	Amsterdam,	p.	453-471,	2001	
47	Thissen,	F.,	Vandelannoote,	S.,	De	Roo,	N.,	Evaluatieleefbaarheidsaanpak	Westhoek,	In	opdracht	van	de	Provincie	West-Vlaanderen,	2005	
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Maatschappelijke	veranderingen	
Een	 aantal	 tendensen	 schuiven	 het	 dorp	 als	 nieuw	 collectief	 project	 naar	 voor.	 De	 besproken	
transformatie	 van	 autonoom	 dorp	 naar	 woondorp	 door	 een	 gelijktijdige	 schaalvergroting	 en	
schaalverkleining		toont	al	aan	dat	de	centrale	uitdagingen	voor	het	dorp	niet	langer	beperkt	zijn	tot	het	
dorp	 en	 haar	 eigen	 beleidsniveau.	 Het	 dorp	 is	 ruimtelijk-morfologisch,	 functioneel	 en	 bestuurlijk	 niet	
langer	louter	te	bekijken	vanuit	haar	eigen	territorium.	Ze	vormt	onderdeel	van	een	regionaal	territorium	
waarin	 de	 link	 met	 een	 regionale	 stad,	 grotere	 landschappelijke	 entiteiten,	 bovenlokale	 netwerken,	
specifieke	economische	plekken	en	vervoersknopen	en	vele	andere	kernen	een	duidelijke	rol	spelen.	Ze	is	
er	 voor	 de	 uitbouw	 van	 voorzieningen	 op	 aangewezen.	 Dit	 zeker	 vanuit	 een	 context	 waarin	 projecten	
opzetten	steeds	complexer	wordt	en	financiering	voor	die	projecten	steeds	minder	lokaal	voorhanden	is.		
De	 financiële	 en	 praktische	werkruimte	 van	 het	 dorp	 is	 immers	 door	 haar	 beperkte	 bestuurlijke	 schaal	
steeds	 kleiner	 aan	 het	 worden.	 Om	 alle	 voorzieningen	 in	 een	 dorp	 -van	 nutsinfrastructuur	 en	
gemeenschapsvoorzieningen	 tot	 lokale	 dienstverlening,	 werkcapaciteit	 en	 ondersteuning-	 te	 kunnen	
(blijven,	 als	 ze	 er	 al	 zijn)	 aanbieden	 heeft	 het	 dorp	 als	 beleidsniveau	 onvoldoende	 middelen.	 Het	
“dorpsbestuur”	moet	keuzes	maken	in	wat	ze	wel	of	niet	wil	doen.	Of,	in	wat	ze	samen	met	anderen	wil	
doen.	 Dit	 impliceert	 ook	 dat	 overleg,	 dialoog	 en	 beleid	 niet	 louter	 meer	 beperkt	 blijft	 tot	 het	 eigen	
territorium	 en	 de	 eigen	 beleidsmateries.	 Interessant!	 Praktische	 nood	 en	 veranderde	maatschappelijke	
context	dwingt	besturen	om	op	schaal	van	het	dorp	buiten	de	lijntjes	te	kleuren	en	na	te	denken.	Letterlijk	
zelfs.	Diverse	vormen	van	samenwerking	dienen	onderzocht	en	bespreekbaar	te	worden:	samenwerking	
tussen	verschillende	dorpen	of	gemeentes;	Samenwerking	tussen	dorp	en	stad	(stadsregionaal)	of	dorp	en	
landschap	(regionaal	landschap);	Samenwerking	tussen	het	cross-sectorale	beleid	van	een	gemeente/dorp	
en	het	sectorale	beleid	en	de	doelstellingen	en	projecten	van	specifieke	administraties	(ANB,	AWV,	VLM,	
W&Z,	 OE,	 ...);	 Samenwerking	 tussen	 verschillende	 stakeholders	 via	 een	 gemeenschappelijke	
projectstructuur	 (een	 intercommunale	 of	 coöperatieve);	 …	 Bestuurlijk	 is	 de	 opgave	 voor	 het	 dorp	 per	
definitie	een	vraag	om	na	te	gaan	denken	over	nieuwe	samenwerkingsverbanden	en	collectiviteiten.	Dit	
kan	ook	expliciet	ruimte	maken	voor	gerichte	projectmatige	aanpak	en	investeringskanalen.	Bijvoorbeeld	
door	 aan	 te	 schuiven	bij	 de	 sectorale	 investeringen	 van	 specifieke	bovenlokale	 actoren.	Of	door	 samen	
opbrengsten	en	kosten	te	herverdelen	op	regionale	schaal	via	een	lokale	investeringsmaatschappij.	Maar	
ook	door	expliciet	het	dorp	en	haar	omgeving	ten	aanzien	van	het	beleid	van	de	hogere	overheid	op	de	
agenda	 te	 zetten	 en	 hier	middelen	 voor	 vrij	 te	maken,	 bijvoorbeeld	 onder	 vorm	 van	 een	 dorpenfonds.	
Stedenbeleid	 beschikt	 voor	 de	 dertien	 centrumsteden	 (en	 vooral	 voor	 Gent	 en	 Antwerpen)	 over	
structurele	financiering	voor	het	opvangen	van	opgaves	waar	de	stad	voor	staat.	Eenzelfde	redenering	kan	
opgezet	 worden	 voor	 een	 dorpenfonds	 (dat	 momenteel	 beroep	 moet	 doen	 op	 de	 middelen	 voor	
plattelandsbeleid	en	die	zijn	slechts	een	fractie	van	het	stedenbeleid).	Dorpen	in	het	buitengebied	zullen	
voor	een	pak	opgaves	komen	 te	 staan	waar	 zij	 zelf,	 alleen	of	 zonder	bijkomende	 financiering,	niet	 voor	
kunnen	instaan.	Het	dorp	als	beleids-	en	projectruimte	biedt	immers	te	weinig	opportuniteiten	voor	een	
volwaarding	 lokaal	 verdienmodel.	 Dit	 doordat	 de	 belastingbasis	 van	 veel	 dorpen	 zeer	 beperkt	 is	 en	
bovendien	 doordat	 weinig	 tot	 geen	 meerwaarde	 behaald	 kunnen	 worden	 via	 projectontwikkeling.	
Dorpsontwikkelingsprojecten	 vormen	 nog	 geen	 volwaardige	 tegenhanger	 voor	
stadsontwikkelingsprojecten.	 Herfinanciering	 van	 de	 dorpen	 kan	 onderdeel	 worden	 van	 een	 meer	
collectieve	 beleidsaanpak	 voor	 het	 dorp.	 Vanuit	 de	 regio-vorming	 waarin	 het	 dorp	 betrokken	 is	 in	
ruimtelijke,	 economische,	 sociale	 en	 functionele	 processen	 kan	 doorgedacht	 worden	 naar	 een	
schaalvergroting	 van	 de	 bestuurlijke	 aanpak	 voor	 een	 gemeente	 en	 hierin	 “collectieve”	 initiatieven	 via	
interbestuurlijke	samenwerking	op	te	zetten.		
Tegelijkertijd	 speelt	 de	 schaalverkleining	 ook	 het	 opzetten	 van	 nieuwe	 verbanden	 in	 de	 hand.	 In	
woondorpen	 wil	 een	 duidelijk	 deel	 van	 de	 sterker	 geïndividualiseerde	 bevolking	 wel	 terug	 betrokken	
worden	 bij	 de	 organisatie	 van	 haar	 directe	 woonomgeving.	 De	 dorpsbewoner	 wil	 hierin	 zelf	 een	
belangrijke	rol	spelen.	Daar	waar	de	stad	in	sociaal-geografisch	onderzoek	steeds	gezien	wordt	als	de	plek	
van	het	anonieme	stedelijke	leven,	wordt	het	dorp	gekenmerkt	door	de	lokale	gemeenschap.	Deze	staat	
echter	 sterk	 onder	 druk	 de	 laatste	 tijd.	 Sommige	 dorpen	 hebben	 hun	 gemeenschapsgevoel	 behouden,	
anderen	 zijn	net	 zo	anoniem	geworden	als	de	 stad.	Of	nog	meer,	want	 in	 stedelijke	omgevingen	 is	 een	
ware	opmars	bezig	 van	parochiale	 initiatieven	waarin	buurtbewoners	of	 gelijkgezinden	elkaar	opzoeken	
en	samen	lokale	projecten	en	ontmoetingen	opzette.	Ook	dit	wordt	een	cruciaal	aspect	in	het	herdenken	
van	dorpskernen	voor	de	komende	decennia.	
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Figuur	 31:	 dorpsopgaves	 als	 collectieve	 projecten,	 met	 interbestuurlijke	 samenwerking	 tussen	
gemeentes,	stakeholders,	bewoners	en	groepen.	
	

Opgaves	en	kansen	voor	dorpen	vandaag	
Dorpen	staan,	door	de	geschetste	 transitie	van	autonoom	dorp	naar	woondorp,	 vandaag	voor	een	heel	
aantal	uitdagingen.	Vele	ervan	zijn	op	zich	gekend	en	worden	dagelijks	ervaren	door	de	bewoners	van	de	
vele	Vlaamse	dorpen.	Toch	is	een	overzicht	essentieel	om	te	begrijpen	dat	deze	transitie	niet	via	een	paar	
kleinschalige	ingrepen	aangepakt	kunnen	worden.	Zeker	als	we	een	nieuwe	shift	richting	verbonden	dorp	
willen	doorvoeren.	De	kleine	en	grote	opgaves	worden	hieronder	 systematisch	 samengebracht	op	basis	
van	de	vier	basisopgaves	voor	het	dorp:	Door	IN	TE	ZETTEN	OP	EEN	VERSTERKEN	VAN	DE	WOONFUNCTIE	
IN	 DORPEN	 (opgaves	 voor	woonmilieus),	 door	 het	 VERDUURZAMEN	 VAN	HET	 VERKEER	 IN	 EN	 TUSSEN	
DORPEN	 (opgaves	 voor	 ontsluitingsmilieus),	 door	 het	 VERHOGEN	 VAN	 DE	 ATTRACTIE	 VAN	 DIVERSE	
VORMEN	 VAN	 VOORZIENINGEN	 IN	 DE	 DORPEN	 (opgaves	 voor	 voorzieningenmilieus)	 en	 door	 het	
ONTWIKKELEN	VAN	DORPEN	MET	AANDACHT	VOOR	DE	DIVERSE	MOGELIJKHEDEN	VAN	HET	LANDSCHAP	
waarin	de	dorpen	zich	bevinden	(opgaves	voor	natuurlijke	milieus).	
	

Opgaves	voor	woonmilieus	

Het	autonome	dorp	bood	ruimte	voor	het	alledaagse	leven	voor	al	haar	inwoners.	De	dorpsgemeenschap	
stond	 centraal.	 Vandaag	 is	 het	 een	 woondorp	 geworden	 dat	 zich	 meer	 en	 meer	 richt	 op	 specifieke	
doelgroepen.	Het	woondorp	staat	daardoor	voor	een	aantal	opgaves.	
	
Figuur	32:	dorpsopgaves	voor	wonen	als	gevolg	van	de	transitie	van	autonoom	dorp	naar	woondorp	
	

− 1.	De	 leefwereld	van	het	dorp	 is	sterk	vergroot.	Bewoners	zijn	daardoor	veel	minder	gebonden	aan	
het	dorp	waar	ze	wonen.	Voor	sociale	contacten	en	dagdagelijkse	activiteiten	richten	ze	zich	op	een	
veel	grotere	regio	(schaalvergroting).	Tegelijk	richten	ze	zich	meer	en	meer	enkel	op	de	eigen	woning	
(schaalverkleining).	

− 2.	De	vergrootte	leefwereld	beïnvloedt	de	sociale	mobiliteit	van	veel	dorpsbewoners.	Jonge	mensen	
trekken	weg	uit	het	dorp,	nieuwkomers	trekken	er	net	naar	toe,	zelf	al	hebben	ze	geen	banden	met	
het	dorp.	

− 3.	De	bevolkingssamenstelling	wijzigt	snel,	al	zijn	de	regionale	verschillen	zeer	groot.	Het	dorp	heeft	
gemiddeld	 veel	 ouderen,	 maar	 ook	 veel	 gezinnen	 met	 kinderen.	 Starters	 zijn	 er	 veel	 minder.	 Het	
gemiddeld	 inkomen	is	er	gelijkmatig	gespreid	en	iets	hoger	dan	gemiddeld	Vlaanderen.	Het	aandeel	
niet-Belgen	 is	 er	beperkter.	Ook	hier	 is	de	 tendens	 tot	 gezinsverdunning	duidelijk	herkenbaar.	 Er	 is	
hierdoor	nood	aan	een	grotere	diversiteit	in	het	woonaanbod	dan	wat	het	dorp	vandaag	biedt.	

− 4.	 De	 identiteit	 van	 het	 dorp	 staat	 dermate	 onder	 druk.	 De	 traditionele	 dorpsbewoners	 zijn	
ondertussen	 reeds	 sterk	 vervangen	 of	 aangevuld	 met	 nieuwkomers.	 Ze	 introduceren	 nieuwe	
levensstijlen	 in	 het	 dorp	 en	 bieden	 zo	 wel	 een	 basis	 voor	 het	 in	 stand	 houden	 van	 het	
gemeenschapsleven.	

− 5.	 De	 demografische	 evolutie	 in	 het	 dorp	 heeft	 een	 zeer	 duidelijke	 input	 gehad	 op	 de	
bebouwingsstructuur.	 Dorpsuitbreiding	 kreeg	 vorm	 via	 verlinting,	 verkaveling	 en	 nu	
verappartementisering.	

− 6.	 Groei	 blijft	 vandaag	 een	 opgave	 voor	 het	 dorp	 omdat	 de	 druk	 op	 het	 dorp	 groot	 is	 binnen	 de	
regionale	woonmarkt.	Omdat	toename	van	de	bevolking	gezien	wordt	als	enige	middel	om	het	dorp	
leefbaar	te	houden	en	draagvlak	te	bieden	voor	voorzieningen	en	lokale	tewerkstelling.	Het	wonen	is	
immers	nog	steeds	de	belangrijkste	drager	voor	het	buitengebied	vandaag.	

	
Centrale	vraag:		
Wat	zijn	de	minimale	woonnoden	om	aan	 tegemoet	 te	komen	om	het	dorp	 leefbaar	 te	houden	en	hoe	
moeten	deze	ingevuld	worden	?	
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Opgaves	voor	voorzieningenmilieus	

Dorpen	boden	een	kleinschalig	en	breed	aanbod	aan	voorzieningen	voor	de	lokale	noden.	Dit	autonoom	
en	 zelfvoorzienend	 dorp	 wordt	 echter	 geleidelijk	 aan	 een	monofunctioneel	 woondorp.	 Dit	 door	 sterke	
wijziging	van	functie-aanbod	en	voorzieningenaanbod	in	de	kleinere	kernen.	
	
Figuur	33:	dorpsopgaves	voor	voorzieningen	als	gevolg	van	de	transitie	van	autonoom	dorp	naar	
woondorp	
	

− 1.	De	opschaling	van	diverse	nutsinfrastructuur	–data,	gas,	waterzuivering,	…	zowel	vanuit	de	vraag	
als	het	aanbod	(wettelijke	normen)	zorgt	dat	ze	tot	in	elke	dorp	en	elke	woning	doorgetrokken	dienen	
te	 worden.	 Elke	 plek	 wil	 vandaag	 aangesloten	 zijn	 op	 nutsvoorzieningen,	 maar	 blijft	 dit	 haalbaar?	
Zetten	 we	 in	 op	 het	 voorzien	 van	 de	 volledige	 fijnmazige	 bebouwingsstructuur	 of	 net	 in	 op	 de	
hoofdstructuur,	op	concentraties,	…	?	

− 2.	De	 schaalvergroting	het	bereik	 van	diverse	 commerciële	 voorzieningen	en	 van	werklocaties	doet	
het	 aanbod	dalen	of	 verdwijnen	 in	de	dorpskernen.	Welk	 aanbod	biedt	ondernemingskansen?	Zien	
we	 kansen	 in	 elk	 dorp	 of	 net	 in	 specifieke	 omgevingen	 zoals	 de	 steenweg	 /	 de	 regionale	
concentratiezone	/	de	knoop?	

− 3.	De	steeds	groeiende	nood	tot	efficiëntie	zorgt	voor	centralisatie	van	diverse	publieke	functies.	Dit	
doet	 het	 openbaar	 aanbod	 dalen	 in	 de	 dorpskernen.	 Welk	 aanbod	 blijft	 behouden	 vanuit	
maatschappelijke	 rol	 ?	 Blijven	 we	 dit	 aanbieden	 in	 elk	 dorp	 of	 net	 in	 sommige	 dorpen?	 En	 onder	
welke	vorm?	

− 4.	De	aanwezige	voorzieningen	in	woondorpen	zijn	vaak	niet	meer	afgestemd	op	veranderende	noden	
van	wijzigende	bevolking	(bijvoorbeeld	ten	aanzien	van	vergrijzing).	Welk	nieuw	of	bijkomend	aanbod	
is	noodzakelijk	?	Zetten	we	in	op	monofunctioneel	woondorpen	of	op	diverse	woondorpen?	

− 5.	 De	 aanwezige	 sociaal-culturele	 voorzieningen	 en	 horeca	 versterken	 elkaar	 of	 sterven	 samen	 uit.	
Het	 draagvlak	 wordt	 vooral	 bepaald	 door	 externen,	 door	 de	 dynamiek	 van	 nieuwe	 bewoners	 en	
recreanten.	Biedt	dit	kansen	voor	elk	dorp	of	versterken	we	het	verschil	tussen	levendige	en	slapende	
dorpen?	

− 6.	Vaak	verouderd	gemeentelijk	en	gemeenschappelijk	patrimonium	komt	leeg	te	staan,	de	publieke	
ruimte	er	 rond	wordt	uitgehold.	Lege	kerken	en	dorpspleinen	tonen	dit	schrijnend	aan.	Dit	wijst	op	
een	nood	aan	onderzoek	naar	nieuwe	en	 zinvolle	herbestemming	en	heropladen	of	herdenken	van	
gebruik	van	de	publieke	ruimte.	

	
Centrale	vraag:		
Wat	 is	het	noodzakelijke	draagvlak	voor	voorzieningen	 in	de	dorpskern?	waar	 ligt	de	ondergrens	en	zijn	
andere	constellaties	in	het	aanbieden	van	voorzieningen	mogelijk?	
	

Opgaves	voor	ontsluitingsmilieus	

Het	 autonoom	 dorp,	 verankerd	 in	 de	 regio	 via	 lokale	 fijnmazige	 netwerken	 van	 trage	 wegen	 en	
bovenlokale	openbaar	vervoersverbindingen,	is	vandaag	eerder	footlose	geworden.	Het	woondorp	is	met	
de	wagen	van	overal	bereikbaar	maar	daardoor	is	haar	ligging	steeds	minder	sturend.	
	
Figuur	34:	dorpsopgaves	voor	ontsluiting	als	gevolg	van	de	transitie	van	autonoom	dorp	naar	woondorp	
	

− 1.	 Dorpen	 zijn	 bij	 uitstek	 auto-gerichte	 omgevingen	 geworden	 waar	 het	 merendeel	 van	 de	
verplaatsingen	met	de	wagen	gebeurt	en	waar	het	autobezit	hoog	is.	

− 2.	 Dorpen	 zijn	 sterk	 pendelgericht	 door	 een	 gebrek	 aan	 lokale	 tewerkstellingen	 en	 specifieke	
voorzieningen.	

− 3.	De	positie	ter	aanzien	van	het	wegennetwerk	(hiërarchie	/	aansluiting	hoger	wegennetwerk)	en	de	
congestie	(of	gebrek	er	aan)	bepalen	sterk	de	toereikbaarheid	vandaag.	

− 4.	De	dynamiek	van	het	dorp	richt	zich	vooral	op	structuren	die	sterk	auto-gericht	zijn.		De	steenweg	
heeft	de	centrale	positie	van	het	dorpsplein	overgenomen.	
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− 5.	 Verkeersdrukte	 en	 onveiligheid	 beperken	 snel	 de	 leefbaarheid	 van	 het	 dorp.	 Dit	 in	 omgevingen	
waar	nabijheid	en	lokale	verplaatsingen	essentieel	zijn.	

− 6.	Autobezit	in	de	onaangepaste	compacte	dorpskern	zorgt	voor	een	hoge	druk	van	parkeren	op	het	
openbaar	domein.	Dorpskernen	worden	gedomineerd	door	auto’s,	nog	meer	dan	stadscentra.	

− 7.	 Vervoersalternatieven	 zijn	 schaars.	 Het	 draagvlak	 voor	 openbaar	 vervoer	 is	 beperkt	 en	 dit	 zorgt	
voor	 vervoersarmoede	 in	 dorpscentra.	 Bepaalde	 bevolkingsgroepen	 dreigen	 hierdoor	 geïsoleerd	 te	
geraken.	

− 8.	 Lokale	 zachte	 netwerken	 zijn	 verdwenen	 of	 onderbenut.	 Tenzij	 in	 functie	 van	 recreatieve	
verplaatsingen.	Ze	spelen	vandaag	te	weinig	een	rol	voor	functionele	verplaatsingen.	

	
Centrale	vraag:		
welke	 dorpen	 kunnen	 fungeren	 als	 knopen	 in	 het	 buitengebied?	 En	 hoe	 kan	 mobiliteit	 er	 een	 eigen	
draagvlak	en	aangepaste	structuur	krijgen	?	
	

Opgaves	voor	landschapsmilieus	

Landschap	 en	 dorp	 vormden	 samen	 één	 productieve	 ruimte	waarbij	 de	 structuur	 en	 typologie	 van	 het	
dorp	 door	 het	 landschap	 bepaald	 werd.	 De	 link	 tussen	 landschap	 en	 dorp	 verdwijnt	 door	 generieke	
bouwopgaves	aan	het	dorp	en	in	het	landschap.	
	
Figuur	35:	dorpsopgaves	voor	omliggende	landschappen	als	gevolg	van	de	transitie	van	autonoom	dorp	
naar	woondorp	
	

− 1.	 De	 inbedding	 van	 de	 bebouwing	 van	 het	 dorp	 is	 niet	 langer	 gebaseerd	 op	 de	 structuur	 van	 het	
landschap.	bebouwingspatronen	zijn	generiek	en	ruimte-consumerend.	

− 2.	 De	 visuele	 link	 tussen	 dorp	 en	 landschap	 geraakt	 verloren	 door	 de	 inpassing	 van	 woningen	 en	
tuinen	met	hun	rug	naar	het	landschap	(vertuinen	en	verkavelen).	

− 3.	 De	 toegankelijkheid	 van	 het	 landschap	 verminderd	 door	 schaalvergroting	 van	 de	 productieve	
activiteiten	 enerzijds	 en	 de	 privatisering	 van	 het	 landschap	 vanuit	 de	 bebouwing	 anderzijds	
(verlinting).	

− 4.	De	functionele	band	tussen	landschap	en	dorp	als	twee	componenten	van	één	productief	systeem	
verdwijnt.	Het	 landschap	wordt	mono-functioneler	gebruikt	als	productieruimte	vanuit	open	ruimte	
sectoren	of	net	meer	geclaimd	vanuit	het	woonlandschap.(verpaarding	-	hobbylandsbouw)	

− 5.	De	veerkracht	van	het	landschap	neemt	af	door	versnippering	van	de	open	ruimte.	Er	is	sprake	van	
steeds	 verdere	 bebouwing,	 verharding	 en	 verzegeling.	 het	 verdwijnen	 van	 kleinschalige	
landschapselementen	 en	 fijne	 waterstructuren	 en	 ontkoppeling	 van	 de	 systemen	 van	 dorp	 en	
landschap.	

− 6.	De	betekenis	van	het	 landschap	en	de	open	ruimte	als	publieke	ruimte	geraakt	 losgekoppeld	van	
het	 dorp.	 De	 open	 ruimte	 in	 het	 dorp	 wordt	 generiek	 stedelijk	 aangelegd.	 De	 open	 ruimte	 als	
belevingslandschap	voor	bezoekers.	

	
Centrale	vraag:		
wat	is	de	rol	die	het	landschap	moet	opnemen	voor	het	dorp	én	hoe	kan	het	dorp	draagvlak	bieden	voor	
nieuwe	vormen	van	gebruik	en	nut	voor	de	open	ruimte	?	
	
	

En	het	volgend	beleid	van	“dorps	houden”	
Nog	vaak	wordt	op	het	niveau	van	het	dorp	een	samenhang	gezien	tussen	de	ontwikkeling	van	het	aantal	
inwoners,	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 aantal	 voorzieningen	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 leefbaarheid.	
Verondersteld	wordt	dat	de	ontwikkeling	van	het	inwonertal	directe	invloed	heeft	op	de	ontwikkeling	van	
de	 leefbaarheid	van	de	dorpsomgeving,	bijvoorbeeld	door	 te	veronderstellen	dat	door	woningbouw	het	
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aantal	 klanten	 voor	 voorzieningen	 toeneemt	 en	 zo	 het	 verdwijnen	 van	 bepaalde	 voorzieningen	 kan	
worden	 voorkomen.	 Uit	 de	 perceptie	 ten	 aanzien	 van	 het	 verdwijnen	 van	 het	 autonoom	 dorp	 bleek	
immers	al	dat	aangenomen	wordt	dat	door	het	verdwijnen	van	lokale	voorzieningen	de	leefbaarheid	ter	
plaatse	ernstig	wordt	aangetast.	Omgekeerd	zou	ook	een	positief	beoordeelde	leefbaarheid	belangrijk	zijn	
voor	de	ontwikkeling	 van	het	 inwonertal.	Het	probleem	van	deze	 keten	 van	 lokale	 samenhangen	 is	 dat	
dorpen	 in	 toenemende	 mate	 te	 klein	 zijn	 voor	 deze	 redenering.	 Zo	 heeft	 de	 steeds	 maar	 verder	
toenemende	 automobiliteit	 ervoor	 gezorgd	 dat	 de	 mogelijkheden	 voorzieningen	 te	 bereiken	 sterk	 is	
toegenomen.	Beleidsmatig	wordt,	bij	het	ontbreken	van	hefbomen	om	direct	zelf	de	basisvoorzieningen	
terug	te	brengen,	hier	op	gereageerd	door	het	draagvlak	van	diverse	ingrepen	en	voorzieningen,	de	facto	
het	 aantal	 inwoners/gezinnen/…	 in	 dorpen	 te	 laten	 toenemen.	 Groei	 van	 het	 wonen	 wordt	 in	 een	
woondorp	gepropageerd	als	beleidsoplossing	om	de	leefbaarheid	van	de	dorpen	te	garanderen.	Het	dorp	
moet	blijven,	het	beleid	is	gericht	op	DORPS	HOUDEN.	Het	huidige	ruimtelijke	beleid	is	er	daardoor	sterk	
op	gericht	om	ze	veel	mogelijk	kernen	leefbaar	te	houden	en	dus	zo	veel	mogelijk	kernen	groeikansen	te	
bieden.	Het	instrument	van	kernenhiërarchie	zou	hierin	selectiviteit	gebracht	moeten	hebben,	maar	bij	de	
effectieve	uitvoering	op	het	terrein	merkt	je	al	gauw	dat	vandaag	in	nagenoeg	elke	kern	in	Vlaanderen	nog	
heel	wat	bijkomende	woonaanbod	gerealiseerd	kan	worden	en	dat	er	vooral	een	beetje	overal	gebouwd	
wordt.	 De	 ruimtelijke	werkelijkheid	 toonde	 immers	 sinds	 de	 jaren	 zestig	 vooral	 de	 uitzwerming	 van	 de	
bebouwing	 buiten	 de	 dorpskernen.	 Verlinting,	 solitaire	 bebouwing,	 verkavelingen	 in	 de	 open	 ruimte,	
herbestemming	van	agrarische	bebouwing,	…	al	deze	ruimtelijke	ontwikkelingen	tonen	het	tegengestelde	
van	het	beleid	van	dorps	houden	en	wijzen	vooral	op	het	ontbreken	van	een	dorps	beleid	waardoor	we	de	
facto	eerder	aan	het	ONTDORPEN	zijn	geweest	de	laatste	decennia.	Zelf	het	toch	voorzien	van	bijkomend	
woonaanbod,	of	het	nu	 is	via	verkavelingen	aan	de	dorpskern	of	via	verappartementisering,	dragen	niet	
bij	tot	een	echte	versterking	van	de	dorpskern.	
In	 het	 vraagstuk	 rond	 kernversterking	 dient	 daarom	 de	 vraag	 -het	 uitwerken	 van	 een	 ontwerpend	 en	
beleidsmatig	 kader	 voor	 afweging	 voor	 kernversterking-	 op	 een	 andere	manier	 beantwoord	 te	worden	
dan	door	het	uitbouwen	van	het	woondorp	via	het	blijvend	voorzien	van	mogelijkheden	om	woningen	bij	
te	bouwen	en	dorpen	uit	te	breiden.	Tijd	dus	voor	een	andere	aanpak.	Tijd	voor	keuzes	op	maat	van	het	
veranderende	dorp.	
	
	

Dominante	dorpsbeelden	
Het	autonoom	dorp	 is	vandaag	een	woondorp	geworden.	De	relatie	 tussen	dorpsbewoner	en	omgeving	
heeft	dus	te	maken	met	twee	werkelijkheden:	de	oude	dorpsbeeld	van	het	autonome	dorp	(als	idylle)	en	
het	nieuwe	dorpsbeeld	van	het	woondorp	(werkelijkheid).	Beide	beelden	sturen	vandaag	nog	steeds	het	
beleid.	Enerzijds	door	–	via	het	vergroten	van	het	woonaanbod	–	mee	te	bouwen	aan	het	generieke	beeld	
van	het	(Vlaamse	verkavelings-)	woondorp.	Anderzijds	door	–	via	voorzieningenaanbod	en	publieke	ruimte		
–	in	te	zetten	op	het	nostalgische	beeld	van	het	autonoom	dorp.		
Beide	 beelden	 bepalen	 vandaag	 zeer	 hard	 de	 oplossingen	 die	 aangeboden	 worden	 op	 het	 vlak	 van	
dorpskernversterking.	Voor	de	individuele	woonbehoeftes	wordt	het	dorp	als	kader	sterk	vervangen	door	
het	 eigen	 perceel,	 maar	 daarbuiten	 wordt	 het	 autonoom	 dorp	 wel	 nog	 steeds	 door	 bewoners	 en	
beleidsvoerders	 als	 kader	 gehanteerd	 bij	 het	 beoordelen	 van	 hun	 dorp	 en	 het	 formuleren	 van	
ontwikkelingsmogelijkheden.48	 Alhoewel	 de	 geschetste	 ontwikkeling	 van	 autonome	 dorpen	 naar	
woondorpen	 zich	 al	 meer	 dan	 een	 halve	 eeuw	 voordoet,	 blijven	 veel	 bewoners	 en	 bestuurders	 het	
autonome	 dorp	 als	 meest	 gewenst	 beeld	 zien.	 Dit	 beeld	 van	 het	 autonoom	 dorp	 refereert	 aan	 het	
dominante	beeld	dat	we	hebben	van	het	dorp	als	woonomgeving	waar	alles	aanwezig	is	om	te	voorzien	in	
een	aangenaam	lokaal	leven.	Het	is	een	beeld	dat	veelvuldig	omschreven	is	in	(journalistieke)	literatuur49	
dat	daarmee	bijdroeg	aan	de	sterke	beeldvorming	van	het	dorp.	Dit	nostalgische	beeld	van	het	dorp	zit	in	
ons	 hoofd	 en	 vaak	 ook	 in	 onze	 verlangens.	 Het	 is	 evenwel	 een	 beeld	 dat	 door	 de	 omschreven	
maatschappelijke	tendensen	vandaag	achterhaald	 is	en	onmogelijk	terug	te	draaien	 is.	Met	de	overgang	
van	autonoom	dorp	naar	woondorp	werden	andere	zaken	van	belang	voor	de	 leefbaarheid	van	dorpen.	
Maar	bij	het	debat	over	leefbaarheid	komen	beide	referentiekaders	steeds	weer	terug	aan	de	orde.	Toch	
is	het	goed	om	ze	gescheiden	te	houden	en	bewust	te	zijn	dat	de	zaken	onder	autonoom	dorp	refereren	
																																																																				
48	Thissen,	F.,	Vandelannoote,	S.,	De	Roo,	N.,	Evaluatieleefbaarheidsaanpak	Westhoek,	In	opdracht	van	de	Provincie	West-Vlaanderen,	2005	
49	Met	als	meest	gekende	voorbeeld	Mak,	G.,	Hoe	God	verdween	uit	Jorwerd,	Een	Nederlands	dorp	in	de	20E	Eeuw,	2006	
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aan	 een	 dorpstype	 dat	 vooral	 kenmerkend	 is	 voor	 het	 verleden	 en	 dat	 de	 zaken	 onder	 woondorp	
refereren	aan	een	dorpstype	dat	kenmerkend	is	voor	het	huidige	karakter	van	het	dorp.	De	vraag	die	deze	
studie	mee	naar	voor	schuift	is	welk	kader	dan	kan	refereren	aan	een	dorpstype	dat	vooral	kenmerkend	is	
voor	 de	 toekomst	 van	 dorpen	 in	 Vlaanderen.	 Om	 dit	 in	 beeld	 te	 krijgen	 dienen	 we	 eerst	 vanuit	 deze	
transitie	van	autonoom	dorp	naar	woondorpen	zicht	te	krijgen	op	de	concrete	opgaves	waar	dorpen	voor	
staan	vandaag.	
	
	

Het	verbonden	dorp	als	hypothese	
Toekomstgericht	dorpsbeeld	
Er	is	een	andere	en	meer	haalbare	visie	op	het	leefbaar	houden	van	het	dorp	mogelijk	en	wel	vanuit	het	
referentiekader	van	het	VERBONDEN	DORP.	Vanuit	dergelijk	referentiekader	wordt	niet	de	aanwezigheid	
van	 veel	 of	 extra	 inwoners	 maar	 de	 aanwezigheid	 van	 amenities,	 aantrekkelijkheden	 voor	 zowel	
bewoners,	bezoekers	als	 recreanten	 in	het	woondomein,	als	essentieel	gezien	voor	de	 leefbaarheid	van	
het	dorp.	Zichtbare	en	laagdrempelige	publieke	voorzieningen,	een	aantrekkelijk	en	natuurlijk	omliggend	
landschap,	 een	mooi	 ingerichte	 dorpskern	met	 een	 veilige	 en	 gebundelde	 ontsluitingsstructuur	 en	 ten	
slotte	 goede	 en	 aangepaste	 woonkwaliteit	 kunnen	 dan	 de	 hoekstenen	 worden	 voor	 de	 verdere	
ontwikkeling	van	de	dorpskern.	De	nadruk	ligt	daarbij	niet	in	het	aanwezig	zijn	van	de	programma’s	an	sich	
die	 hiervoor	 instaan,	 maar	 net	 in	 het	 voorzien	 van	 de	 meerwaarde	 die	 ze	 opleveren.	 Dit	 kan	 vreemd	
genoeg	ook	door	ze	lokaal	niet	aan	te	bieden,	maar	vanuit	diverse	vormen	van	functionele	verbanden	met	
andere	 plekken,	 systemen,	 dorpen,	 steden	 en	 landschappen.	 Ze	 corresponderen	 met	 de	 vier	
maatschappelijke	 opgaves	 waar	 het	 dorp	 voor	 staat,	 maar	 ook	 in	 de	 mogelijkheden	 om	 bewoners,	
gebruikers,	 bezoekers	 en	 beleidsinstanties	 te	 (her)verbinden	 met	 een	 plek.	 We	 kiezen	 voor	 een	
dorpsmodel	 waarbij	 verschillende	 kernen	 elk	 hun	 eigen	 rol	 kunnen	 opnemen	 en	 elkaar	 door	 goede	
onderlinge	 verbindingen,	 relaties	 en	 wisselwerkingen	 kunnen	 versterken.	 Het	 dorpsbeeld	 van	 het	
verbonden	dorp	zet	daarom	in	op	drie	vormen	van	verbonden	maken.	En	dat	gelijktijdig!	
Essentieel	is	deze	aanpak	is	dat	de	vier	opgaves	samen	–verbonden–	opgepakt	worden.	Vandaag	wordt	er	
nog	 te	veel	 ingezet	op	 ingrepen	die	 te	eenzijdig	gericht	zijn	op	de	bereikbaarheid	van	het	dorp	 (via	aan	
mobiliteitsplan)	 op	 het	 reguleren	 van	 het	 woonaanbod	 (woonbeleidsplan	 en	 bijhorende	 RUP’s	 en	
verordeningen),	 op	 een	 aantrekkelijk	 publiek	 domein	 en	 de	 uitbouw	 van	 publieke	 voorzieningen	 en	
eventueel	door	andere	actoren	op	een	aanpak	van	delen	van	het	omliggende	landschap.	In	het	verbonden	
dorp	worden	deze	opgaves	expliciet	aan	elkaar	gelinkt.	Fundamentele	kernversterking	lukt	niet	met	een	te	
sectorale	 aanpak	 en	met	 versnipperde	 acties.	 Het	 dorp	 staat	 vandaag	 als	 entiteit	 voor	 een	 grotere	 en	
gedeelde	opgave.	Dat	collectieve	uit	zich	in	de	opdracht	om	initiatieven	rond	wonen,	inspelend	op	huidige	
tendensen	en	vragen,	te	koppelen	aan	het	herdenken	van	voorzieningen,	aan	andere	mogelijkheden	voor	
het	 organiseren	 van	 de	 ontsluiting	 en	 bereikbaarheid	 en	 ten	 slotte	 aan	 een	 herwaardering	 van	 het	
landschap.	Het	beeld	van	het	verbonden	dorp	legt	deze	opgaves	samen,	op	dorpsniveau	en	waar	mogelijk	
op	 projectniveau.	 Een	 dorpskernvernieuwingsproject	 kan	 dus	 onmogelijk	 enkel	 inzetten	 op	 een	 of	 een	
paar	van	deze	opgaves,	maar	pakt	ze	resoluut	samen	aan.	Dat	 is	de	basis	van	kernversterking	(en	hierin	
ligt	een	sterke	parallel	met	hoe	stadsvernieuwingsprojecten	vandaag	opgepakt	worden)	
Bovendien	dienen	deze	opgaves	niet	enkel	op	 schaal	 van	het	dorp	 zelf	opgelost	 te	worden.	Het	dorp	 is	
deel	 van	 een	 ruimere	 regio,	 waarin	 andere	 kernen,	 open	 ruimte,	 steden	 en	 diverse	 grotere	
ruimtegebruikers	 onderdeel	 van	 vormen.	 De	 leefwereld	 van	 de	 dorpsbewoners	 is	 die	 regio,	 en	 daarin	
neemt	 elke	 dorp	 een	 eigen	 rol	 op.	 Dat	 vraagt	 om	 het	 herdenken	 van	 inhoudelijke,	 functionele,	
infrastructurele	en	praktische	en	organisatorische	netwerken	en	verbanden	binnen	die	regio.	Het	dorp	wil	
verbonden	zijn	in	die	regio.	De	zorg	om	het	leefbaar	of	dynamisch	houden	van	het	dorp	kan	ook	kansen	
zien	 in	 de	 enorme	 nabijheid	 in	 Vlaanderen	 van	 dorpen	 en	 steden	 ten	 opzichte	 van	 elkaar	 (zeker	 in	
vergelijking	met	andere	regio’s).	
Tenslotte	slaat	het	verbonden	dorp	ook	op	de	collectieve	aanpak	om	te	komen	tot	kernversterking.	Het	
beeld	 van	 het	 verbonden	 dorp	 slaat	 op	 een	 aanpak	 waarin	 diverse	 actoren,	 besturen,	 ondernemers,	
bewoners	en	organisaties	samen	instaan	voor	de	dorpskernversterking.	De	lokale	dorpse	opgave	verbindt	
de	actoren	aan	elkaar.	
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Figuur	36:	transitie	van	het	woondorp	naar	het	verbonden	dorp	
We	introduceren	in	het	onderzoek	‘het	verbonden	dorp’	als	resultaat	om	het	dorp	leefbaar	te	houden.	Vanuit	dergelijk	
referentiekader	wordt	niet	de	aanwezigheid	van	lokale	functies	maar	de	aanwezigheid	van	amenities,	aantrekkelijkheden	voor	zowel	
bewoners,	bezoekers	als	recreanten	in	het	woondomein,	als	essentieel	gezien	voor	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	De	nadruk	ligt	
daarbij	niet	in	het	aanwezig	zijn	van	de	programma’s	zelf	die	hiervoor	instaan,	maar	net	in	het	voorzien	van	de	meerwaarde	die	ze	
opleveren.	

	

	
	
Figuur	37:	grafiek	met	evolutie	van	diverse	rollen	die	het	dorp	opneemt	bij	de	transitie	van	woondorp	
naar	verbonden	dorp		
De	grafiek	illustreert	de	transitie	van	het	woondorp	naar	het	verbonden	aan	de	hand	van	de	vier	maatschappelijke	opgaves.	De	
maatschappelijke	opgaves	kunnen	zich	uiteenlopend	gaan	ontwikkelen	afhankelijk	van	welke	de	prominente	opgave	is	en	eveneens	
of	er	wordt	ingezet	op	groeien	of	stagnatie.	
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Maatschappelijke	veranderingen	
De	laatste	jaren	staat	de	aanpak	van	ruimtelijke	projecten	langs	twee	zijden	onder	druk	en	dit	laat	zich	nog	
het	 meest	 voelen	 in	 een	 kleinere	 ruimtelijke	 en	 sociale	 context	 als	 dat	 van	 het	 dorp.	 Verkleinende	
budgeten,	 de	 nood	 voor	 reorganisatie,	 de	 toegenomen	 bestuurlijke	 en	 inhoudelijk	 complexiteit	 in	 het	
opzetten	van	projecten,	…	Elk	van	deze	tendensen	toont	de	verminderde	slagkracht	van	het	lokale	bestuur	
om	een	doorgedreven	eigen	beleid	te	voeren.	Sinds	het	begin	van	deze	eeuw	is	de	kracht	van	top-down	
beleidsvoering	 tanende.	 Dit	 vertaalt	 zich	 op	 het	 terrein	 in	 beperkte	 investeringen	 in	 het	 dorp	 zelf	 en	
beleidsmatig	 in	 een	 zich	 terugtrekkende	 overheid	 die	 vooral	 passief	 regulerend	 en	 weinig	 actief	
realiserend	werkt.	De	financiële	en	praktische	werkruimte	van	het	lokale	beleid	is	steeds	kleiner	aan	het	
worden.	Om	alle	 voorzieningen	 in	 een	 dorp	 -van	 nutsinfrastructuur	 en	 gemeenschapsvoorzieningen	 tot	
lokale	dienstverlening,	werkcapaciteit	 en	ondersteuning-	 te	 kunnen	 (blijven,	 als	 ze	 er	 al	 zijn)	 aanbieden	
heeft	het	dorp	als	beleidsniveau	te	vaak	onvoldoende	middelen.	Het	“dorpsbestuur”	moet	keuzes	maken	
in	wat	ze	wel	of	niet	wil	doen.	Of,	in	wat	ze	samen	met	anderen	wil	doen.	Dit	impliceert	ook	dat	overleg,	
dialoog	 en	 beleid	 niet	 louter	meer	 beperkt	 blijft	 tot	 het	 eigen	 territorium	en	de	 eigen	beleidsmateries.	
Interessant!	Praktische	nood	en	veranderde	maatschappelijke	context	dwingt	besturen	om	op	schaal	van	
het	dorp	buiten	de	lijntjes	te	kleuren	en	na	te	denken.	Letterlijk	zelf.	Diverse	vormen	van	samenwerking	
dienen	onderzocht	en	bespreekbaar	te	worden.	Samenwerking	tussen	verschillende	dorpen	of	gemeentes	
komt	 dan	 in	 beeld	 via	 interbestuurlijke	 samenwerking;	 Samenwerking	 tussen	 dorp	 en	 stad	
(stadsregionaal)	 of	 dorp	 en	 landschap	 (regionaal	 landschap).	 Samenwerking	 tussen	 het	 cross-sectorale	
beleid	van	een	gemeente/dorp	en	het	 sectorale	beleid	en	de	doelstellingen	en	projecten	van	specifieke	
administraties.	 Samenwerking	 tussen	 verschillende	 stakeholders	 via	 een	 gemeenschappelijke	
projectstructuur	 (een	 intercommunale	 of	 coöperatieve).	 Het	 tot	 nu	 gangbare	 model	 van	 top-down	
ruimtelijke	aansturing	en	beleidsvoering	dient	herijkt	te	worden.	VAN	BOVEN	AF	besturen	wil	zeggen	dat	
diverse	vormen	van	bestuurders	samen	werken.	Er	is	dus	vraag	naar	diverse	vormen	van	interbestuurlijke	
samenwerking.	 Een	 fusie	 van	 gemeentes,	 stadsregionale	 samenwerking,	 het	 opzetten	 van	
intercommunales,	 regionale	 landschappen,	 gebiedsgerichte	 werking	 van	 hogere	 overheden,	
intergemeentelijke	 diensten	 en	 ambtenaren	 …	 elk	 vormen	 ze	 voorbeelden	 van	 hoe	 een	 lokaal	 bestuur	
samenwerking	van	boven	af	kan	en	moet	gaan	herdenken.		
Ook	de	dorpsbewoner	zal	 in	het	verbonden	dorp	een	belangrijk	rol	spelen.	Daar	waar	de	stad	in	sociaal-
geografisch	onderzoek	steeds	gezien	wordt	als	de	plek	van	het	anonieme	stedelijke	leven,	wordt	het	dorp	
gekenmerkt	 door	 de	 lokale	 gemeenschap.	 Deze	 staat	 de	 laatste	 decennia	 echter	 sterk	 onder	 druk.	
Sommige	dorpen	hebben	hun	gemeenschapsgevoel	behouden,	anderen	zijn	in	de	evolutie	tot	woondorp	
net	 zo	 anoniem	 geworden	 als	 de	 stad.	 Tegelijkertijd	 zien	 we	 terug	 gemeenschapsleven	 in	 de	 dorpen	
komen.	 Er	 is	 een	 ware	 opmars	 bezig	 van	 bottom-up	 parochiale	 initiatieven	 waarin	 buurtbewoners	 of	
gelijkgezinden	 elkaar	 opzoeken	 en	 samen	 lokale	 projecten	 en	 ontmoetingen	 opzette.	VAN	ONDER	 UIT	
krijgt	het	dorp	terug	leven	en	dit	niet	noodzakelijk	door	de	oorspronkelijke	bewoners	van	het	autonome	
dorp,	maar	veelal	van	de	inwijkelingen	in	het	woondorp	die	meer	verwachten	van	hun	woonomgeving.	Ze	
willen	meer	inspraak	in	beslissingen	van	de	lokale	overheid.	De	nieuwe	dorpsbewoners	zijn	niet	allemaal	
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gewoon	woonconsumenten,	maar	worden	ook	actieve	dorpsmakers.	In	veel	dorpen	wonen	betrokken	en	
enthousiaste	mensen	die	 trots	 zijn	 op	 hun	dorp	 en	 die	 er	 ook	 zelf	 verantwoordelijkheid	 voor	willen	 en	
kunnen	nemen.	En	wanneer	deze	uitblijven	stampen	ze	zelf	kleinschalige	 initiatieven	uit	de	grond.	Vaak	
zijn	de	initiatieven	zeer	kleinschalig	en	met	een	beperkte	ruimtelijke	of	structurerende	impact	zorgen	ze	
toch	voor	nieuwe	dynamiek	in	dorpen.	Die	collectieve	inzet	van	dorpsbewoners	is	wellicht	van	alle	tijden,	
toch	 is	de	betekenis	 ervan	veranderd	 samen	met	de	maatschappelijke	 context	 in	het	dorp.	 In	 sommige	
dorpen	komt	meer	collectieve	actie	 in	stand	dan	 in	andere.	Dat	heeft	zeker	te	maken	met	de	hechtheid	
van	 de	 onderlinge	 relaties	 in	 het	 dorp	 in	 kwestie,	met	 het	 aantal	mensen	 dat	 actief	 de	 handen	 uit	 de	
mouwen	 wil	 steken	 en	 vooral	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 “gangmakers”	 met	 inspiratie	 en	
doorzettingsvermogen.	Met	ervaring	en	een	netwerk	van	relaties	in	en	buiten	het	dorp50.	Die	gangmakers	
zijn	best	zo	verbonden	mogelijk.	Maar	burgers	kunnen	sociale	innovatie	in	het	dorp	niet	alleen	tot	stand	
brengen.	 Ze	ontbreken	de	beleidsmatige	 tools,	 de	 toegang	 tot	 bovenlokale	 initiatieven	en	 vaak	ook	 tot	
een	basisfinanciering.		
Er	is	dus	nood	aan	samenwerking.	In	het	dorp	liggen	kansen	voor	een	aanpak	in-between	de	huidige	top-
down	en	bottom-up	 initiatieven.	Daarin	staat	de	samenwerking	net	centraal	 tussen	overheid,	bewoners,	
bedrijven	 en	 maatschappelijke	 organisaties	 om	 samen	 te	 werken	 aan	 het	 dorp	 MIDDEN	 IN	 het	
maatschappelijke	veld.	Dit	soort	samenwerking	wordt	vaak	als	 ingewikkeld	ervaren,	omdat	de	wijze	van	
werken	van	elk	van	deze	actoren	zeer	verschillend	is	en	besluitvorming	zeer	uiteenlopend	werkt	(van	zeer	
direct,	 tot	 zeer	 langzaam).	Maar	net	de	directe	 schaal	van	het	dorp	of	de	directe	doe-	en	 leefomgeving	
biedt	 hiervoor	 wel	 kansen.	 En	 we	 zien	 dit	 reeds	 vandaag:	 het	 opzetten	 van	 zorgboerderijen,	
energiecoöperaties,	 boerenmarkten,	 landschapsfondsen,	 …	 zijn	 allemaal	 voorbeelden	 van	
samenwerkingen	 tussen	 ondernemers,	 sociale	 actoren,	 bewoners	 en	 de	 lokale	 overheid.	 Het	 zijn	
projecten	die	eerder	van	onderen	uit	opgezet	worden	maar	met	een	groot	realiteitsbesef	midden	tussen	
verschillende	actoren	verder	uitgewerkt	wordt.	 	Met	overheid	en	diverse	andere	partijen	als	samen.	Een	
goed	 idee	 van	 enkele	 bewoners	 van	 onder	 uit	 maakt	 immers	 geen	 project	 voor	 een	 dorp.	 Een	 goed	
opgezet	collectief	kernversterkingsbeleid	heeft	ook	nood	aan	medewerking	van	partijen,	goede	financiële	
onderbouwing	 van	 overheid	 én	 absoluut	 ook	 de	 markt),	 en	 sociaal	 ondernemerschap	 en	 interactie.	
Bewoners,	 ondernemers	 sociale	 partners	 en	 lokaal	 bestuur	 zoeken	 samen	 naar	 gedeelde	 belangen	 en	
verbinden	zich	tot	elkaar	in	het	dorp.	Een	Succesvol	beleid	vertrekt	dus	niet	van	de	tegenstelling	tussen	de	
bottom-up	 en	 top-down	 benadering	 van	 de	 dorpsopgaves,	 maar	 vanuit	 een	 wederzijds	 begrip	 en	
waardering	voor	elkaars	rol	en	positie.	De	overheid	kan	daarbij	dankbaar	gebruik	maken	van	de	capaciteit,	
middelen	 en	 enthousiasme	 bij	 andere	 actoren	 in	 het	 dorp.	 Initiatieven	 komen	 sneller	 van	 de	 grond	 als	
overheden	ook	wat	loslaten	en	hun	eigen	beslissingsstructuren	en	financiering	aanpassen	aan	de	nieuwe	
economische	en	maatschappelijke	staat	van	het	dorp.	Ze	kunnen	initiatiefnemers	mee	helpen	in	het	slim	
navigeren	in	het	wetgevend	kader	voor	het	opzetten	van	projecten.	Aan	het	dorpsbeleid	de	uitdaging	om	
letterlijk	 en	 inhoudelijk	 ruimte	 te	 bieden	 aan	 nieuwe	 functies	 en	 partijen	 in	 het	 dorp.	 In	 het	 verlengde	
hiervan	beschouwen	initiatiefnemers	of	dorpsmakers	zich	niet	zozeer	meer	als	alternatief,	maar	eerder	als	
coalitiepartner	 voor	 overheid	 en	 instituties.	 Indien	 het	 dorpsproject	 kans	 op	 slagen	 wil	 hebben	 moet	
elkeen	 ruimte	 laten	en	bieden	aan	 andere	belanghebbenden	om	ook	hun	ambities	 in	het	dorp	 kwijt	 te	
kunnen:	het	dorp	vertrekt	dus	van	een	“collectief	eigenbelang”.	Dergelijke	vorm	van	beleid	vertrekt	vanuit	
een	gedeeld	verhaal	voor	de	toekomst	van	het	dorp.	
	
	

En	het	vernieuwend	beleid	van	“dorps	versterken”	
De	evolutie	van	het	dorp	toont	dat	de	centrale	uitdagingen	voor	het	dorp	niet	langer	beperkt	zijn	tot	het	
dorp	 en	 haar	 eigen	 beleidsniveau.	 Het	 dorp	 is	 ruimtelijk-morfologisch,	 functioneel	 en	 bestuurlijk	 niet	
langer	louter	te	bekijken	vanuit	haar	eigen	territorium.	Ze	vormt	onderdeel	van	een	regionaal	territorium	
waarin	 de	 link	 met	 een	 regionale	 stad,	 grotere	 landschappelijke	 entiteiten,	 bovenlokale	 netwerken,	
specifieke	 economische	 plekken	 en	 vervoersknopen	 en	 vele	 andere	 kernen	 een	 duidelijke	 rol	 spelen.	
Tegelijkertijd	 vormt	 ze	 onderdeel	 van	 verschillende	 zeer	 lokale	 netwerken	 die	 zich	 terug	 sterk	 in	 het	
dorpen	gaan	wortelen.		

																																																																				
50	Bock,	B.,	Oratie	Leegte	en	Ruimte	–	Over	bevolkinsdaling	en	leefbaarheid	in	Noord	Nederland.		20	september	2016.	
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Bestuurlijk	 is	 de	 opgave	 voor	 het	 dorp	 per	 definitie	 een	 vraag	 om	 na	 te	 gaan	 denken	 over	 nieuwe	
samenwerkingsverbanden	 en	 collectiviteiten.	 Dit	 kan	 ook	 expliciet	 ruimte	 maken	 voor	 gerichte	
projectmatige	 aanpak	 en	 investeringskanalen.	 Bijvoorbeeld	 door	 aan	 te	 schuiven	 bij	 de	 sectorale	
investeringen	van	specifieke	bovenlokale	actoren.	Of	door	samen	opbrengsten	en	kosten	te	herverdelen	
op	 regionale	 schaal	 via	 een	 lokale	 investeringsmaatschappij.	Maar	 ook	 door	 expliciet	 het	 dorp	 en	 haar	
omgeving	 ten	aanzien	van	het	beleid	van	de	hogere	overheid	op	de	agenda	 te	 zetten	en	hier	middelen	
voor	vrij	te	maken,	bijvoorbeeld	onder	vorm	van	een	dorpenfonds.	Stedenbeleid	beschikt	voor	de	dertien	
centrumsteden	(en	vooral	voor	Gent	en	Antwerpen)	over	structurele	financiering	voor	het	opvangen	van	
opgaves	waar	de	stad	voor	staat.	Eenzelfde	 redenering	kan	opgezet	worden	voor	een	dorpenfonds	 (dat	
momenteel	beroep	moet	doen	op	de	middelen	voor	plattelandsbeleid	en	die	zijn	slechts	een	fractie	van	
het	stedenbeleid).	Dorpen	in	het	buitengebied	zullen	voor	een	pak	opgaves	komen	te	staan	waar	zij	zelf,	
alleen	of	zonder	bijkomende	financiering,	niet	voor	kunnen	instaan.	Het	dorp	als	beleids-	en	projectruimte	
biedt	 immers	 te	 weinig	 opportuniteiten	 voor	 een	 volwaarding	 lokaal	 verdienmodel.	 Dit	 doordat	 de	
belastingbasis	 van	 veel	 dorpen	 zeer	 beperkt	 is	 en	 bovendien	 doordat	 weinig	 tot	 geen	 meerwaarde	
behaald	 kunnen	 worden	 via	 projectontwikkeling.	 dorpsontwikkelingsprojecten	 vormen	 nog	 geen	
volwaardige	tegenhanger	voor	stadsontwikkelingsprojecten.	Herfinanciering	van	de	dorpen	kan	onderdeel	
worden	 van	 een	meer	 collectieve	 beleidsaanpak	 voor	 het	 dorp.	 Er	 is	 nood	 aan	 een	 aanpak	 gericht	 op		
DORPS	VERSTERKEN.		
	
Diverse	 vormen	 van	 samenwerking	worden	 een	 cruciaal	 aspect	 in	 het	 herdenken	 van	 de	 bestuurlijk	 en	
projectmatige	 aanpak	 voor	 dorpskernen	 in	 de	 komende	 decennia.	 Het	 lokaal	 beleid	 kan	 dit	 onmogelijk	
alleen	 dragen.	 Kernversterking	 heeft	 nood	 aan	 verschillende	 vormen	 van	 interbestuurlijke	
samenwerkingen,	 dit	 zowel	 op	 een	 grotere	 schaal	 via	 regioallianties	 als	 op	 een	 kleinere	 schaal,	 via	
dorpscoalities.		
	
Op	een	grotere	schaal	zijn	diverse	vormen	van	samenwerkingen	via	regioallianties	mogelijk:	

- Bijvoorbeeld	 via	 samenwerking	 tussen	 besturen	 van	 kleine	 kernen	 in	 het	 samen	 opzetten	 van	
dienstverlening	naar	 inwoners,	 in	het	uitwerken	van	een	gedeelde	ambtelijke	 structuur,	 in	een	
taakverdeling	naar	aanbod	van	wonen,	werken,	voorzieningen,	…		

- Die	 samenwerking	 kan	 ook	 vorm	 krijgen	 door	 ze	 te	 op	 te	 schalen	 en	 niet	 louter	 tussen	 twee	
gemeentes	 te	 organiseren	maar	 via	 een	 hogere	 overheid	 (bijvoorbeeld	 via	 de	 gebiedsgerichte	
werking	van	de	provincies),	of	via	een	projectaanpak	georganiseerd	en	gefinancierd	via	de	hogere	
overheid	(regionale	landschappen,	strategische	projecten,	…).		

- Opschaling	 kan	 ook	 via	 samenwerking	 in	 ruimere	 verbanden	 van	 overheden	 op	 een	 gelijk	
beleidsniveau,	maar	regionaal	gegroepeerd	 in	een	stadsregio	of	 in	een	 intercommunale	waarbij	
ontwikkelingen	vanuit	een	gedeeld	platform	uitgewerkt	kunnen	worden.	

- Daarnaast	 is	 samenwerking	 met	 sectorale	 beleidsuitvoerende	 instanties	 essentieel	 om	
kernversterking	 te	 koppelen	 aan	 grotere	 ingrepen.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 met	 de	 VLM	 via	 een	
ruilverkavelingsproject,	 landinrichtingsproject	 of	 project	 in	 de	 open	 ruimte,	met	 de	 VMM	 voor	
projecten	 waarbij	 water	 en	 klimaatadaptatie	 (zoals	 bekken-	 en	 overstromingsbeheer)	 sturend	
zijn,	 met	 AWV	 voor	 projecten	 waarbij	 ingezet	 wordt	 op	 bovenlokale	 verkeersnetwerken,	 met	
WenZ	of	NV	De	Scheepvaart	voor	projecten	gelegen	langs	bevaarbare	waterlopen,	met	De	Lijn	en	
NMBS	 Group	 voor	 initiatieven	 gericht	 op	 openbaar	 vervoer,	 met	 huisvestingsmaatschappijen	
voor	 het	 voorzien	 van	 specifieke	 woonvormen,	 met	 de	 POM	 of	 andere	
overheidsinvesteringsvehikels	 voor	 projecten	 gekoppeld	 aan	 economische	 herontwikkeling	 of	
brownfield	sanering,	…		

- Tenslotte	 is	het	ook	belangrijk	om	op	regionale	schaal	ook	samen	te	werken	met	sectoractoren	
die	 instaan	 voor	 bijvoorbeeld	 het	 aanbieden	 van	 diensten	 (onderwijskoepels),	 zorg	
(zorgnetwerken),	 veiligheid	 (politie-	 en	 brandweerzones),	 nutsmaatschappijen	 (afval,	 water,	
riolering,	energie,	data,	…),	tewerkstellingsondersteuning,	landschap-	en	natuurzorg	(natuurpunt,	
…)	landbouw,	…	

De	mogelijkheden	voor	samenwerking	met	bovenlokale	instanties	zijn	zoals	geschetst	zeer	breed	en	zeker	
niet	limitatief.	Cruciaal	is	dat	het	lokaal	bestuur	deze	kan	aanspreken	en	dat	de	intenties	en	ambities	voor	
kernversterking	kunnen	inhaken	op	beleids-	en	projectintenties	van	deze	bovenlokale	instanties.		
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Op	een	kleine	schaal	zijn	diverse	vormen	van	samenwerkingen	via	dorpscoalities	mogelijk:	
- Een	 zeer	 evidente,	 maar	 daarom	 niet	 overal	 even	 consequent	 toegepaste	 is	 een	 ver	

doorgedreven	 vorm	 van	 samenwerking	 binnen	 het	 dorpsbestuur	 zelf,	 door	 de	 verschillende	
diensten	vaak	met	beperkte	middelen	en	bestaffing,	veel	 intenser	te	 laten	samenwerken	 in	het	
kader	 van	 dorpskernvernieuwing.	 Nog	 te	 vaak	wordt	 dat	 louter	 als	 een	 taak	 of	 opgave	 gezien	
voor	de	stedenbouwkundige	of	technische	dienst.		

- Die	 samenwerking	 is	 ook	 cruciaal	met	 andere	 dochterorganisaties	 van	 de	 gemeente	 of	 aan	 de	
gemeente	gebonden	organisaties,	zoals	het	OCMW,	een	academie,	bibliotheek,	…	

- Daarnaast	is	samenwerking	zinvol	met	diverse	organisaties	die	actief	zijn	binnen	de	gemeente	en	
deels	zelf	van	die	gemeente	afhangen	via	subsidies,	gebruik	van	gebouwen,	ondersteuning,	…	Dit	
kan	 gaan	 van	de	 school	 (waarvan	de	 inrichtende	macht	niet	de	 gemeente	 is),	 de	 sportclub,	 de	
heemkundige	 kring,	 het	 verbond	 van	 ondernemers	 in	 de	 gemeente,	 de	 jeugdbeweging,	 de	
organisatie	van	de	lokale	feesten	of	events,	…	

- In	 de	 kern	 zijn	 diverse	 lokale	 stakeholders	 aan	 de	 slag	 van	 kleine	 zelfstandigen	 (die	 gerichte	
dienstverlening	 voorzien	 zoals	 bank/verzekering/mutualiteit),	 handelaars	 (die	 instaan	 voor	 het	
nog	 resterende	 winkelaanbod),	 vrije	 beroepen	 (de	 dokter	 heeft	 een	 sleutelrol	 in	 het	 lokale	
zorgnetwerk),	 horecaondernemers	 (bieden	 kansen	 voor	 linken	 tussen	 bewoners	 en	
bezoekers/recreanten)	en	kleine	KMO’s	en	eenmanszaken	(de	garagist,	loodgieter,	…)	

- Daarnaast	zijn	er	binnen	de	grenzen	van	de	gemeente	ook	private	partijen	aan	de	slag	die	daar	
ondernemen	 of	 projecten	 opzetten.	 Ze	 voegen	 vaak	 lokale	 dynamiek	 toe	 door	 gerichte	
investeringen,	door	concrete	diensten	aan	te	bieden,	door	het	opzetten	van	ondernemingen,	…		

- Tenslotte	zijn	de	bewoners	zelf	een	zeer	essentiële	partner	in	het	opzetten	van	kernversterking.	
Of	het	nu	gaat	om	de	actieve	dorpsbewoners	die	zich	engageert	 (van	deelname	 in	ouderraden,	
lokale	clubs,	als	mantelzorger	of	begeleider)	of	een	meer	terughoudende	dorpsbewoner	die	enkel	
gebruikt	maakt	 van	 de	 verschillende	 diensten,	 elk	 van	 de	 bewoners	 vormt	mee	 het	 draagvlak	
voor	ingrepen	in	de	kern.	

Binnen	elk	van	bovenvermelde	organisaties,	het	middenveld,	de	middenstand	of	de	ruime	bewonersgroep	
in	de	kern	zijn	vaak	ook	individuen	aan	de	slag	die	een	sleutelpositie	innemen	in	de	dorpsgemeenschap.	Ze	
fungeren	als	dorpstrekkers.	Het	is	cruciaal	voor	het	opzetten	van	dorpscoalities	om	die	sleutelfiguren	mee	
aan	tafel	te	zetten	en	ze	ook	effectieve	taken	en	kansen	toe	te	kennen	binnen	het	project	voor	de	kern.	Zij	
vormen	 de	 eerste	 lijn	 voor	 het	 verkrijgen	 van	 draagvlak,	 maar	 vooral	 zij	 staan	 actief	 mee	 in	 voor	 het	
uitbouwen	van	de	coalitie	binnen	de	kern.	
	
	

De	bijhorende	dorpse	aanpak	
Specifieke	focus	voor	kernversterking	in	dorpen	
Het	dorp	is	specifiek	als	habitat	voor	een	ontwerper.	Het	is	historisch	verankerd	maar	zeer	kwetsbaar.	Het	
is	tegelijk	landschap	en	bebouwing.	Het	is	fragiel.	Tegelijk	zijn	de	uitdagingen	die	zich	aandienen	groot	en	
eisen	ze	een	zeer	kritische	houding	van	beleidsmakers,	planners,	ontwerpers,	ondernemers,	bewoners,	…	
Ze	vragen	om	een	specifieke	aanpak	voor	het	dorp.	Vijf	tools	lijken	cruciaal	voor	die	aanpak:	
	
Figuur	38:	vijf	tools	voor	een	dorpse	aanpak	
	
	

1. Inzetten	van	versterken	van	de	dragende	DORPSTRUCTUUR	die	sterk	mee	de	 identiteit	van	het	
dorp	bepaalt.	Nog	te	vaak	bouwen	we	gewoon	verder	en	verder	aan	het	dorp,	zonder	uit	te	gaan	
van	de	structuur	en	eigenheid	van	het	dorp.	Het	te	ruime	bestemmingskader	bood	de	afgelopen	
decennia	 ook	 te	 veel	 ruimte	 aan	 het	 verder	 uitdeinen	 van	 de	 kern	 voorbij	 die	 plekken	 en	
structuren	die	het	dorp	 zo	kenmerkend	maakt.	Ruimtelijk	 functioneel	en	maatschappelijk	werd	
het	dorp	te	vaak	uitgehold,	en	dat	zette	de	identiteit	en	eigenheid	van	het	dorp	mee	onder	druk.		
Terugkeren	 naar	 die	 structuur	 en	 logica	 die	 het	 dorp	 vormde	 en	 eigenheid	 gaf,	 laat	 toe	 dit	
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krachtig	in	te	zetten	als	basis	voor	toekomstige	ontwikkeling	en	identiteitsvorming.	Een	strategie	
voor	het	dorp	dient	te	vertrekken	van	een	respect	voor	de	lokale	geschiedenis	van	het	dorp.	Dit	
laat	 toe	 een	 negatieve	 perceptie	 om	 te	 buigen	 naar	 trots	 en	 zelfbewustzijn	 over	 het	 dorp	 als	
gedeelde	 leefomgeving.	 Die	 (h)erkenning	 van	 de	 karakteriserende	 dorpsstructuur	 (met	
bijhorende	beeldbepalende	panden,	historische	gebouwen	en	betekenisvolle	plekken)	moet	niet	
louter	gezien	worden	als	een	terugkeer	naar	vervlogen	tijden	en	dorpstradities,	maar	als	een	tool	
die	 kan	 ingezet	 worden	 voor	 een	 eigentijdse	 dorpse	 innovatie	 als	 perspectief	 voor	
kernversterking	én	vernieuwing.	Het	vormt	het	vertrekpunt	voor	het	uitbouwen	van	de	identiteit	
van	het	dorp.	Daar	start	de	dorpsaanpak.	
	

2. Richten	van	investeringen	in	een	BRANDPUNT	waar	net	functies	samenkomen	en	zo	centraliteit	
in	het	dorp	versterkt	kan	worden.	Nu	de	financiële	armslag	in	heel	wat	gemeentes,	groot	en	klein,	
sterk	 is	 ingeperkt,	 lijkt	 een	 nieuwe,	 gerichte	 inzet	 in	 het	 Vlaamse	 dorp	 zinvol	 én	 noodzakelijk.	
Deze	 focust	 de	 ingrepen	 in	 op	 een	 brandpunt	 of	 centraliteit	 voor	 het	 dorp.	 De	 beperkte		
investeringen	 en	 middelen	 worden	 er	 strategisch	 ingezet,	 in	 coproductie	 tussen	 verschillende	
actoren.	Hierin	erkennen	we	het	strategisch	belang	van	nieuwe	programma’s	en	grotere	ingrepen	
of	 projecten.	 Ze	 zijn	 strategisch	 van	 karakter	 doordat	 geïnvesteerd	wordt	 in	 plekken	die	 lokaal	
belangrijk	 zijn	 en	 nog	 belangrijker	 zullen	 worden	 en	 zo	 een	 duidelijk	 perspectief	 op	 de	
toekomstige	 ontwikkeling	 van	 het	 dorp	 bieden.	 Ze	 zijn	 ook	 strategisch	 door	 hun	 zeldzame	 en	
determinerende	karakter.	 In	een	klein	dorp	komen	grote	 investeringen	zeer	sporadisch	voor	en	
hebben	 ze	 tegelijk	 een	 zeer	 grote	 impact	 op	 structuur	 en	 beeld.	 Ze	 vragen	 een	 grondig	
(ontwerpend)	onderzoek	en	antwoorden	op	maat.	Als	een	structurele	aanvulling	of	reactie	op	de	
kernfiguur	en	het	 landschap	kunnen	ze	een	nieuwe	impuls,	een	nieuw	brandpunt	 introduceren.	
Maar	we	stellen	hierbij	wel	vast	dat	het	plannen	van	mogelijke	 investeringen	 in	een	brandpunt	
ook	fragiel	kan	zijn.	De	strategische	projecten	zijn	op	voorhand	meestal	nog	niet	gekend	en	dus	
ook	niet	 in	de	visie	opgenomen.	Dat	maakt	conformiteit	met	de	planningscontext	vaak	 lastiger.	
Een	 ontwikkelingsvisie	 voor	 een	 dorp	 uitsluitend	 richten	 op	 dit	 brandpunt	 is	 dus	 niet	 aan	 te	
bevelen.	De	haalbaarheid	van	grotere	projecten	vormt	een	bijkomend	risico:	ze	worden	meestal	
gefinancierd	door	het	lokale	bestuur	en	gaan	niet	altijd	door...		
	

3. Scheppen	van	een	duidelijk	 juridisch-planologisch	KADER	om	particulier	 initiatief	aan	 te	sturen,	
kansen/ruimte	 te	 bieden	 en	 deze	 maximaal	 te	 laten	 renderen	 voor	 het	 dorp	 als	 geheel.	
Kleinschalige	 ingrepen,	vooral	van	of	 in	samenwerking	met	particulieren,	worden	vaak	over	het	
hoofd	 gezien.	 Ze	 zijn	 generiek,	 maar	 gaan	 meestal	 wel	 door...	 Begeleiding	 en	 bijsturing	 van	
dergelijke	 initiatieven	 is	 daarom	 cruciaal	 bij	 het	 ondersteunen	 en	 richting	 geven	 van	 het	
vooropgestelde	toekomstbeeld.	Dit	verondersteld	beschikbare	tijd	en	expertise	bij	gemeentelijke	
diensten	waar	die	er	nu	vaak	niet	is.	Samenwerking	op	intergemeentelijke	schaal	en	via	externe	
begeleiding	 vormt	hierop	een	mogelijk	 antwoord,	maar	op	het	opmaken	 van	een	helder	 kader	
dat	bijstuurt	en	tegelijk	loslaat	kan	de	permanente	zorg	vervangen.	Het	dorp	lijkt	daarbij	nood	te	
hebben	 aan	 strikte	 regels	 die	 het	 karakter	 en	 de	 eigenheid	 van	 het	 dorp	 waarderen	 en	
tegelijkertijd	 ook	 aan	 plekken	 die	 net	 kansen	 toelaten.	 Momenteel	 zetten	 steeds	 meer	
dorpsbesturen	 in	 op	 het	 opmaken	 van	 een	 duidelijk	 kader	 om	 ongewenste	 ontwikkelingen	 te	
vermijden	 en	 gewenste	 ontwikkelingen	 te	 sturen.	 Beeldkwaliteitsplannen,	 verordeningen,	
bestemmingsplannen	 met	 duidelijke	 regels	 helpen	 om	 de	 kwaliteiten	 van	 het	 dorp	 vast	 te	
houden	en	ze	verder	aan	te	scherpen.	Ze	versterken	goed	wat	al	aanwezig	is	en	hoe	dit	beter	in	
de	 verf	 gezet	 kan	 worden.	 Ze	 onderbouwen	 en	 beschermen	 de	 identiteit	 van	 het	 dorp.	
Tegelijkertijd	 ze	 zijn	 veel	minder	 doeltreffend	 in	 het	 bieden	 van	 kansen	 voor	 kernvernieuwing.	
Het	 inzetten	 op	 het	 brandpunt	 vraagt	 een	 actieve	 houding,	 veel	minder	 een	 kader	 vanuit	 het	
beleid.	En	toch	tonen	diverse	voorbeelden	net	aan	dat	het	bestaande	kader	vaak	mogelijkheden	
tegenhouden	 die	 daarom	 niet	 ongewenst	 zijn.	 Als	 projecten	 meer	 ontstaan	 vanuit	
samenwerkingen	 is	 een	 flexibel	 kader	 voor	 die	 dynamieken	 noodzakelijk.	 Een	 vorm	 van	
“negatieve	bestemmingen”	bieden	misschien	op	welgekozen	plekken,	meer	kansen.	In	plaats	van	
vast	te	leggen	wat	een	overheid	er	wil,	is	het	veel	handiger	te	bepalen	wat	er	niet	kan,	en	voor	de	
rest	 veel	 kansen	 open	 te	 laten.	 Voor	 een	 dorpse	 aanpak	 lijkt	 een	 combinatie	 van	 een	 hard	
beeldbepalend	kader	met	regelluwe	plekken	zeer	kansrijk.	
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4. Uitbouwen	 van	 NETWERKEN	 om	 doorheen	 het	 dorp	 linken	 te	 leggen	 tussen	 functies	 en	
gebruikers	en	om	het	dorp	te	verankeren	 in	een	ruimere	regio.	Naast	de	kleinschalige	 ingrepen	
staan	dorpen	ook	voor	grotere	structurele	opgaves	op	het	vlak	van	mobiliteit,	nutsinfrastructuur,	
energie,	recreatieve	infrastructuur,	...	Vaak	zijn	dergelijke	ingrepen	te	grootschalige	voor	het	dorp	
en	haar	bestuur	an	sich.	Toch	zijn	ze	essentieel	om	toekomstige	ontwikkeling	en	kernversterking	
aan	 op	 te	 hangen.	 Het	 uitbouwen	 van	 deze	 netwerken	 vergt	 een	 duidelijke	 visie	 op	 de	
kernstructuur	 van	 het	 dorp	 enerzijds	 en	 op	 de	 geplande	 en	 mogelijke	 investeringen	 van	
bovenlokale	stakeholders	anderzijds.	Meeliften	op	geplande	sectorale	en	bovenlokale	investering	
is	 hier	 de	 boodschap	maar	wel	 door	 deze	 gericht	mee	 te	 sturen	 voor	 kernversterking.	 Dit	 kan	
door	 slimme	 koppelingen	 in	 opgaves	 uit	 te	 werken	 voor	 structurerende	 netwerken.	 Dit	 kan	
toelaten	het	dorp	te	verankeren	in	verschillende	bovenlokale	netwerken	maar	laat	ook	toe	lokaal	
ook	 netwerken	 te	 versterken	 en	 gemeentelijke	 investeringen	 en	 kleinen	 ingrepen	 hieraan	 te	
koppelen.	Netwerken	laten	toe	nabijheid	op	twee	schalen	te	verbeteren,	zowel	in	de	dorpskern	
zelf,	 als	 in	 de	 relatieve	 nabijheid	 van	 verschillende	 kernen	 ,	 maar	 ook	 landschap;	 stadscentra,	
dienstenplekken,	regionale	mobiliteitsknopen,	…	ten	opzichte	van	de	dorpskern	zelf.	

	
5. Organiseren	van	diverse	COALITIES	tussen	overheden,	met	burgers	en	bewoners,	maar	ook	met	

ondernemers,	 instellingen,	 investeerders,	 …	 Projecten	 voor	 dorpen	 enkel	 ophangen	 aan	 de	
mogelijkheden	 van	 het	 lokale	 bestuur	 is	 in	 een	 kleine	 kern	 met	 een	 beperkte	 middelen	 en	
expertise	niet	alleen	een	risico,	maar	ook	een	gemiste	kans.	Door	enken	dit	te	doen	ontbreekt	het	
vaak	aan	praktisch	draagvlak	 voor	een	haalbaar	 collectief	dorpsproject.	 Louter	 inzetten	op	een	
aanpak	van	boven	af	werkt	niet.		Ruimere	omkadering	bij	een	aanpak	voor	het	dorp	is	wenselijk.	
Dat	draagvlak	kan	sterk	groeien	via	coproductie	met	zowel	bewoners	als	 lokale	en	bovenlokale,	
projectgedreven	actoren.	Geen	aanpak	van	onderen	uit,	maar	een	aanpak	midden	door,	eentje	
die	 samenwerkingen	 opzet	 tussen	 besturen,	 bewoners,	 ondernemers	 en	 maatschappelijke	
actoren.	Een	coalitie	voor	het	dorp	net	een	gedeeld	eigenbelang	voor	alle	belanghebbenden.	De	
dorpskernversterking	 of	 vernieuwing	 als	 collectieve	 opgave	 vormt	 het	 startpunt,	 maar	 moet	
vertaald	 worden	 in	 concrete	 gedeelde	 eigenbelangen,	 met	 kansen	 voor	 elk	 van	 de	
“dorpsmakers”.	 Een	 dorpse	 aanpak	 ontwerpt	 daarom	 niet	 alleen	 maar	 overlegt,	 inspireert	 en	
motiveert	anderen	om	mee	in	het	project	te	stappen	en	die	coalitie	te	vormen.	Inzicht	in	elkaars	
motieven	 laat	 toe	 samen	 veel	 verder	 te	 geraken.	 Om	 dit	 coalitie	 te	 kunnen	 vormen	 is	 een	
wervend	verhaal	dat	past	bij	de	cultuur	en	historie	(vanuit	de	dorpsstructuur),	een	ambitieus	en	
haalbaar	project	(brandpunt),	een	context	die	kansen	biedt	(kader)	en	een	duidelijke	verknoping	
(netwerk)	essentieel.	

	 	



53	
	

LOCATIEONDERZOEK	
EN	ONTWERPEND	ONDERZOEK:	
Kansen	voor	kernversterking	in	beeld.		

Dorpstypes	in	Vlaanderen	
De	voorgestelde	matrix	met	kansen	voor	dorpen	kan	ook	als	onderzoekinstrument	 ingezet	worden	voor	
het	scannen	van	Vlaanderen	naar	mogelijke	kansrijke	logica’s	en	locaties	voor	dorpskernen.	Elk	van	de	vier	
kwadranten	focust	op	één	insteek	die	corresponderend	een	aantal	regio’s	toont	in	Vlaanderen	die	vanuit	
die	insteek	expliciete	kansen	bieden	voor	verdere	kernversterking.		
	
	

Selectie	van	regio’s	:	woonmilieus	
Vanuit	een	onderzoek	naar	het	versterken	van	de	regionale	woonmarkt	en	het	inzetten	op	gebieden	met	
sterkere	 stedelijke	 structuren	 komen	 duidelijk	 een	 aantal	 omgevingen	 in	 beeld	 die	 een	 hoge	 waarde	
hebben	 voor	 kernversterking	 in	 een	 stadsregionaal	 verband.	 Dergelijke	 kernen	 zijn	 alle	 goed	 gelegen	
bekeken	 vanuit	 de	 stedelijke	 regio	 zowel	 ten	 aanzien	 van	 de	 centrale	 stedelijke	 kern	 als	 vanuit	 de	
potenties	die	de	rand	zelf	biedt.	Twee	kaarten	tonen	kansen	voor	kernen	in	Vlaanderen:	

- een	feitelijke	overzichtskaart	van	het	aanbod	aan	woonomgevingen	met	duidelijke	opgaves51	
- een	potentiekaart	voor	verdere	stedelijke	doorontwikkeling52	

Op	basis	van	deze	kaarten	kunnen	binnen	de	matrix	duidelijk	een	aantal	regio’s	benoemd	worden	die	een	
hoge	doorverstedelijkingskansen	hebben,	én	eventueel	of	zelfs	vaak	ook	een	hogere	waarde	hebben	ten	
aanzien	van	de	drie	andere	bepalende	landschappen.	Vanuit	dit	oogpunt	omschrijven	we	dergelijke	regio’s	
als	 stadsranden	 die	 kansen	 bieden	 voor	 kleinere	 kernen	 om	 net	 vanuit	 dit	 perspectief	 –	 de	 potentiele	
verknoping	binnen	de	stedelijke	regio	bereikbaarheid	–	verder	uit	te	groeien.	
	
TYPERING	REGIO’S:	Randstedelijke	gebieden	met	een	sterke	gerichtheid	op	de	stedelijke	kern.	Focus	ligt	
hier	 op	 het	 verder	 versterken	 van	 de	 uitbouw	 van	 de	 kern	 gekoppeld	 aan	 de	 stadregio	 zonder	 	 hierbij	
effectief	uit	te	groeien	tot	een	ruimtelijk-morfologisch	geheel	met	de	eigenlijke	stadsrand.	In	Vlaanderen	
zien	we	diverse	gebieden	waar	deze	logica	dominant	en	dus	kansrijk	is:	

− Stadsrand	Brugge	/	Jabbeke	-	Zedelgem	
− Stadsrand	Gent	/	Nazareth	-	Gavere	
− Stadsrand	Leuven	/	Bierbeek	-	Boutersem	
− Stadsrand	Hasselt	/	Alken	-	Diepenbeek	
− Stadsrand	Turnhout	/	Beerse	–	Vosselaar	
	
AANZET	ONTWERPEND	ONDERZOEK:	Binnen	het	woonlandschap	wordt	verder	gewerkt	op	gebieden	met	
zeer	sterke	woondynamiek	doordat	ze	onderdeel	vormen	van	een	woonmarkt	van	een	regionale	stad	en	
sterk	 ontwikkeld	 kunnen	 worden	 als	 onderdeel	 van	 de	 stadsregio.	 De	 focus	 ligt	 op	 een	 kernen	 in	 de	
verdere	 stadsrand,	 die	 vandaag	morfologisch	 nog	 geen	 onderdeel	 vormen	 van	 de	 eigenlijke	 stadsrand,	
maar	die	er	functioneel	vandaag	wel	al	deel	van	uitmaken.	Dit	biedt	kansen	voor	versterking	van	dergelijke	
kernen	 vanuit	 hun	 interactie	 met	 andere	 plekken	 binnen	 het	 stedelijk	 gebied.	 In	 dit	 onderzoek	 werd	
gekozen	om	te	focussen	op	de	zuidelijke	stadsrand	en	overgang	naar	het	platteland	ten	zuiden	van	Hasselt	
en	 als	 case	 zal	 de	 dynamische	 kern	 van	 Stevoort	 via	 ontwerpend	 onderzoek	 uitgewerkt	worden.	 In	 de	
																																																																				
51	Eigen	verwerking	van	databronnen	van	AWB,	Naar	een	visionaire	woningbouw.	Kansen	en	opgaven	voor	een	trendbreuk	in	de	Vlaamse	
woonproductie,	2012,	pg	112	FIG	3.4	
52	AWB,	Naar	een	visionaire	woningbouw.	Kansen	en	opgaven	voor	een	trendbreuk	in	de	Vlaamse	woonproductie,	2012,	pg	114	FIG	3.5	
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stadsrand	van	Hasselt	 ligt	Stevoort	nog	vrij	geïsoleerd	 in	het	 landschap	omdat	ze	geen	onderdeel	vormt	
van	een	van	de	uitwaaierende	bebouwingsstroken	 langsheen	de	grotere	steenwegen	(N2	naar	Kermt	en	
Tuilt	 in	het	westen	en	Diepenbeek	in	het	oosten,	N20	richting	Wimmertinge	en	de	N722	richting	Alken).	
Dit	 biedt	 kansen	 om	 de	 rol	 en	 positie	 van	 kleinere	 kernen	 in	 de	 tweede	 gordel	 rond	 de	 stad	 te	
herdefiniëren.	Hoe	kan	dit	karakter	verder	versterkt	worden	en	hoe	kan	kernversterking	hier	voor	ingezet	
worden?	Welke	kernen	binnen	deze	deelzone	komen	hier	niet	voor	in	aanmerking?	
	
Figuur	39:	kaart	met	woonaanbod	en	opgaves	in	Vlaanderen	
Figuur	40:	kaart	met	dynamiek	woonmarkt	in	Vlaanderen	
Figuur	41:	kaart	Vlaanderen	met	aanduiding	logica’s	voor	het	dorpen	vanuit	woonmilieus	in	de	
stadsrand		+	selectie	case	
	
	

Selectie	van	regio’s	:	ontsluitingsmilieus	
Vanuit	een	onderzoek	naar	 knooppuntwaarde	komen	duidelijk	een	aantal	omgevingen	 in	beeld	die	een	
hoge	waarde	hebben	als	vervoerknoop.	Dergelijke	kernen	zijn	alle	goed	gelegen	bekeken	vanuit	regionale	
verplaatsingen	zowel	met	individueel	vervoer	of	voor	openbaar	vervoer.	Twee	kaarten	tonen	kansen	voor	
kernen	in	Vlaanderen:	

- een	 feitelijke	 overzichtskaart	 van	 het	 aanbod	 aan	 weginfrastructuur,	 openbaar	 vervoer	 (trein,	
tram	en	bus)	en	bovenlokale	fietsverbindingen53	

- een	potentiekaart	voor	ontsluiting	op	basis	van	de	knooppuntwaarde54	
Op	basis	van	deze	kaart	kunnen	binnen	de	matrix	duidelijk	een	aantal	 regio’s	benoemd	worden	die	een	
hoge	knooppuntwaarde	hebben,	maar	een	beduiden	minder	hoge	waarde	hebben	ten	aanzien	van	de	drie	
andere	bepalende	landschappen.	Vanuit	dit	oogpunt	omschrijven	we	dergelijke	regio’s	als	pendelgebieden	
waarin	kleinere	kernen	voorkomen	met	beperkter	voorzieningenaanbod	die	kansen	bieden	om	net	vanuit	
dit	perspectief	–	de	uitstekende	bereikbaarheid	–	verder	uit	te	groeien.	
	
TYPERING	 REGIO’S:	 Landelijke	 gebieden	 met	 goede	 bereikbaarheid	 (knooppuntwaarde)	 maar	 beperkt	
voorzieningenaanbod.	Focus	ligt	hier	op	het	verder	versterken	van	de	uitbouw	van	de	kern	gekoppeld	aan	
de	verbetering	van	de	bereikbaarheid.	In	Vlaanderen	zien	we	diverse	gebieden	waar	deze	logica	dominant	
en	dus	kansrijk	is:	

− Pendelregio	tussen	Gent	en	Brugge	/	Aalter	-	Nevele	
− Pendelregio	tussen	Gent	en	Antwerpen	/	Lochristi	-	Beervelde	
− Pendelregio	in	de	Voorkempen	/	Lier	-	Nijlen	-	Herentals	
− Pendelregio	Zuid-Limburg	/	Landen	
− Pendelregio	zuidelijk	Pajottenland	/	Edingen	-	Galmaarden	
	
AANZET	 ONTWERPEND	 ONDERZOEK:	 Binnen	 het	 ontsluitingslandschap	 wordt	 verder	 gewerkt	 op	 de	
Pendelregio	tussen	Gent	en	Brugge	en	als	case	zal	het	netwerk	van	dynamische	kernen	Nevele-Vosselare-
Landegem	tussen	de	spoorlijn	Gent-Brugge	 (station)	en	de	E40	 (op-	en	afrit)	via	ontwerpend	onderzoek	
uitgewerkt	 worden.	 In	 dit	 gebied	 groeien	 de	 kernen	 vandaag	 omwille	 van	 hun	 gunstige	 ligging	 als	
pendeldorpen.	Hoe	kan	dit	karakter	verder	versterkt	worden	en	hoe	kan	kernversterking	hier	voor	ingezet	
worden?	Welke	kernen	binnen	deze	deelzone	komen	hier	niet	voor	in	aanmerking?	
	
Figuur	42:	kaart	met	ontsluitingssystemen	in	Vlaanderen	
Figuur	43:	kaart	met	knooppuntwaarde	in	Vlaanderen		
Figuur	44:	kaart	Vlaanderen	met	aanduiding	logica’s	voor	het	dorpen	vanuit	ontsluitingsmilieus	met	
hoge	knooppuntwaarde	+	selectie	case	
	

																																																																				
53	Eigen	verwerking	van	databronnen	van	AGIV	en	Corine.	
54	VITO,	Ontwikkelingskansen	op	basis	van	knooppuntwaarde	en	nabijheid	voorzieningen,	Syntheserapport,	2016,	pg	22	FIG	12	
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Selectie	van	regio’s	:	voorzieningenmilieus	
Vanuit	een	onderzoek	naar	het	aanwezige	en	 reeds	uitgebouwde	voorzieningenaanbod	komen	duidelijk	
een	 aantal	 omgevingen	 in	 beeld	 die	 een	 hoge	 waarde	 hebben	 als	 voorzieningencentrum.	 Dergelijke	
kernen	kennen	op	regionale	schaal	een	sterk	aanbod	in	diverse	vormen	van	voorzieningen	voor	de	directe	
leefomgeving.	Twee	kaarten	tonen	kansen	voor	kernen	in	Vlaanderen:	

- een	feitelijke	overzichtskaart	van	het	aanbod	aan	voorzieningen55	
- een	potentiekaart	voor	het	voorzieningenaanbod56	

Op	basis	van	deze	kaart	kunnen	binnen	de	matrix	duidelijk	een	aantal	 regio’s	benoemd	worden	die	een	
hoge	 bedieningsniveau	 hebben	 wat	 betreft	 diverse	 voorzieningen,	 maar	 een	 beduidend	 minder	 hoge	
waarde	hebben	ten	aanzien	van	de	drie	andere	bepalende	landschappen.	Vanuit	dit	oogpunt	omschrijven	
we	 dergelijke	 regio’s	 als	 voorzieningenregio’s	 waarin	 kleinere	 kernen	 voorkomen	 met	 een	 beperkte	
mobiliteitsprofiel	 en	 bereikbaarheid	 maar	 die	 wel	 kansen	 bieden	 om	 net	 vanuit	 dit	 perspectief	 –	 de	
gunstige	positie	binnen	het	bedieningsgebied	van	de	voorzieningenregio	–	verder	uit	te	groeien.	
	
TYPERING	REGIO’S:	 Landelijke	gebieden	met	beperkte	bereikbaarheid	maar	 sterk	voorzieningenaanbod.	
Focus	 ligt	 hier	 op	 het	 behoud	 en	 mogelijke	 uitbouw	 van	 het	 aanwezige	 voorzieningenaanbod.	 In	
Vlaanderen	zien	we	diverse	gebieden	waar	deze	logica	dominant	en	dus	kansrijk	is:	

− Voorzieningenlandschap	Meetjesland	/	Maldegem	-	Sijsele	
− Voorzieningenlandschap	Centraal	Vlaamse	Ruit	/	Sint-Niklaas	-	Zele	-	Dendermonde	
− Voorzieningenlandschap	Rand	Antwerpen	/	Zoersel	
− Voorzieningenlandschap	Noord-Limburg	/	Bree	-	Peer	
− Voorzieningenlandschap	Maasvallei	/	Maasmechelen	
− Voorzieningenlandschap	Centraal	Limburg	/	Houthalen	-	Helchteren	-	Beringen	
− Voorzieningenlandschap	Kempen	/	Westerlo	
− Voorzieningenlandschap	tussen	Roeselare	en	Kortrijk	/	Moorslede	-	Lendelede		
	
AANZET	ONTWERPEND	ONDERZOEK:	Binnen	het	voorzieningenlandschappen	wordt	verder	gewerkt	op	de	
voorzieningenregio	Sint-Niklaas	–	Zele	-	Dendermonde	en	als	case	zal	het	netwerk,	als	vergroeid	bebouwd	
weefsel,	 van	 de	 kleinere	 kernen	 Zogge	 –	Moerzeke	 -	 Kastel	 centraal	 binnen	 dit	 gebied	 via	 ontwerpend	
onderzoek	 uitgewerkt	 worden.	 In	 dit	 gebied	 groeien	 de	 kernen	 vandaag	 slechts	 beperkt	 verder	 en	 dit	
eerder	vanuit	het	algemene	positie	binnen	de	Vlaamse	Ruit	en	 in	het	verzorgingsgebied	van	een	cluster	
aan	regionale	steden	(Sint	Niklaas	en	Dendermonde)	en	grotere	stedelijke	kernen	(Zele	en	Hamme).	Hoe	
kan	 de	 gunstige	 positie	 binnen	 de	 verzorgingsregio	 als	 troef	 voor	 de	 woonkernen	 behouden	 en	
toekomstgericht	uitgebouwd	worden	en	hoe	kan	kernversterking	hier	voor	ingezet	worden?	Welke	kernen	
binnen	deze	deelzone	komen	hier	niet	voor	in	aanmerking?	
	
Figuur	45:	kaart	met	voorzieningenaanbod	en	opgaves	in	Vlaanderen	
Figuur	46:	kaart	dekking	voorzieningen	in	Vlaanderen	
Figuur	47:	kaart	Vlaanderen	met	aanduiding	logica’s	voor	het	dorpen	vanuit	voorzieningenmilieus	van	
sterke	regionale	centra	+	selectie	case	
	
	

Selectie	van	regio’s	:	landschapsmilieus	
Vanuit	 een	 onderzoek	 naar	 verschillende	 deelaspecten	 van	 het	 gebruik	 van	 de	 open	 ruimte	 komen	
duidelijk	een	aantal	omgevingen	in	beeld	die	een	hoge	waarde	hebben	als	landelijk	gebied	en	waarin	de	
waarde	 sterk	 bepaald	wordt	 door	 landschappelijke	 kwaliteiten.	 Binnen	 dergelijke	 open	 ruimtegebieden	
vormen,	 vaak	 kleinere	 kernen	 belangrijk	 plekken	 waar	 de	 band	 tussen	 leefomgeving	 en	 open	 ruimte	

																																																																				
55	Eigen	verwerking	van	databronnen	van	AGIV	en	Corine.	
56	VITO,	Ontwikkelingskansen	op	basis	van	knooppuntwaarde	en	nabijheid	voorzieningen,	Syntheserapport,	2016,	pg	22	FIG	13	
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gelegd	 kan	 worden.	 Twee	 kaarten	 tonen	 kansen	 voor	 kernen	 ten	 aanzien	 van	 die	 landschappen	 in	
Vlaanderen:	

- een	feitelijke	overzichtskaart	van	diverse	vormen	van	landgebruik	in	de	open	ruimte57	
- een	kaart	die	de	druk	van	de	bebouwing	op	de	open	ruimte	weergeeft58		

Op	basis	van	deze	kaart	kunnen	binnen	de	matrix	duidelijk	een	aantal	 regio’s	benoemd	worden	die	een	
duidelijke	 landschappelijke	waarde	als	open	 ruimtegebied	hebben,	waar	de	versteningsdruk	geringer	 is,	
en	 die	 een	 beduidend	 minder	 hoge	 waarde	 hebben	 ten	 aanzien	 van	 de	 drie	 andere	 bepalende	
landschappen.	Vanuit	dit	oogpunt	omschrijven	we	dergelijke	regio’s	als	sterk	 landelijke	gebieden	waarin	
kleinere	 kernen	 voorkomen	 met	 een	 beperkte	 mobiliteitsprofiel	 voorzieningenaanbod	 of	
verstedelijkingspotentieel,	maar	die	wel	kansen	bieden	om	net	vanuit	dit	perspectief	–	de	waarde	van	het	
omliggende	landschap	–	verder	uit	te	groeien.	
	
TYPERING	REGIO’S:	Sterk	landelijke	gebieden	met	een	laag	voorzieningenaanbod	in	de	kernen	zelf	(enkel	
in	de	klein-stedelijke	gebieden)	en	met	een	beperkte	bereikbaarheid	(hogere	knooppuntwaarde	ook	enkel	
in	de	klein-stedelijke	gebieden),	maar	met	een	landschap	met	hoge	waarde	(vaak	regionale	landschappen,	
…).	Focus	ligt	hier	op	het	behoud	en	mogelijke	uitbouw	van	de	landschappelijke	meerwaarde	in	relatie	tot	
de	dorpskernen.	In	Vlaanderen	zien	we	diverse	gebieden	waar	deze	logica	dominant	en	dus	kansrijk	is:	

− Westhoek		
− Noordelijk	Meetjesland	
− Pajottenland	
− Hageland	
− Noordelijke	Kempen	
− Haspengouw	
− Polders	
	
AANZET	 ONTWERPEND	 ONDERZOEK:	 Binnen	 het	 aantrekkelijk	 ‘natuurlijk’	 landschap	 wordt	 verder	
gewerkt	 op	 de	 Westhoek	 en	 als	 case	 zal	 de	 dorpskern	 van	 Alveringem	 via	 ontwerpend	 onderzoek	
uitgewerkt	 worden.	 In	 dit	 gebied	 groeien	 de	 kernen	 slechts	 zeer	 beperkt.	 Het	 gebied	 stagneert	 en	
dynamiek	is	er	in	hoofdzaak	door	externe	factoren	(toerisme	en	recreatie).	Ook	de	rol	van	de	dorpen	ten	
aanzien	 van	 het	 landschap	 (dat	 zelf	 transformeert)	 staat	 onder	 druk	 en	 vraagt	 om	 een	 duidelijke	
herpositionering.	Dit	 kan	 als	 aanleiding	 ingezet	worden	om	na	 te	denken	over	 verdere	 kernversterking.	
Hoe	 kan	de	 relatie	 dorp-ommeland	 als	 troef	 voor	 het	 dorp	 ingezet	worden	en	hoe	 kan	 kernversterking	
hier	voor	ingezet	worden?	Welke	kernen	binnen	deze	deelzone	komen	hier	niet	voor	in	aanmerking?	
	
Figuur	48:	kaart	met	natuurwaarden	en	landbouw	in	Vlaanderen	
Figuur	49:	kaart	met	dynamiek	open	ruimte	in	Vlaanderen	
Figuur	50:	kaart	Vlaanderen	met	aanduiding	logica’s	voor	het	dorpen	vanuit	sterke	landschappen	in	het	
landelijk	gebied		+	selectie	case	
	

																																																																				
57	Eigen	verwerking	van	databronnen	van	AGIV	en	Corine.	
t	
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Ontwerpend	onderzoek	dorpstypes	
In	kader	van	het	ontwerpend	onderzoek	wordt	voor	elke	regio	één	case	gekozen.	De	vier	cases	zijn,	net	als	
de	 vier	 geselecteerde	 regio’s,	 gekozen	 in	 onderling	 overleg	 tussen	 opdrachtnemer,	 opdrachtgevers	 en	
leden	van	de	stuurgroep.	Daarbij	wordt	rekening	gehouden	met	de	koppeling	tussen	de	intrinsieke	kansen	
en	de	dynamiek	van	het	dorp.		
	
Het	ontwerpend	onderzoek	zet	in	op	de	maatschappelijke	opgaves	per	dorpstype,	afgestemd	op	maat	van	
de	geselecteerde	case.	Elke	case	vertrekt	vanuit	één	specifieke	maatschappelijke	opgave	gekoppeld	aan	
de	desbetreffende	dynamiek.		
Die	 opgaves	 zijn	 het	 gevolg	 van	 wijzigingen	 die	 de	 kern	 doormaakt	 vanuit	 haar	 plek	 in	 het	 regionaal	
woonmilieu,	 in	 de	 verknoping	 binnen	 een	 ontsluitingsmilieu,	 binnen	 diverse	 voorzieningenmilieu	 en	 in	
relaties	 met	 het	 omliggende	 landschapsmilieu.	 Voor	 elk	 van	 deze	 milieus	 wordt	 een	 casegebied	
geselecteerd:	

− Voor	het	woonmilieu	wordt	de	zuidelijke	stadsrand	rond	Hasselt	geselecteerd	met	het	stadranddorp	
Stevoort	als	case	voor	het	ontwerpend	onderzoek.		

− Als	 casegebied	 voor	 het	 ontsluitingsmilieu	 wordt	 de	 regio	 Aalter-Nevele	 gekozen	met	 als	 case	 het	
knoopdorp	Landegem.		

− Voor	 het	 voorzieningenmilieu	wordt	 de	 regio	 tussen	 Sint-Niklaas,	 Zele	 en	Dendermonde	 aangeduid	
met	het	dienstendorp	Moerzeke	als	case.		

− De	 Westhoek	 wordt	 gekozen	 als	 casegebied	 voor	 het	 landschapsmilieu	 met	 het	 landschapsdorp	
Alveringem	als	case	voor	het	ontwerpend	onderzoek.		

Naast	de	opgaves	per	dorp	wordt	er	 tijdens	het	ontwerpend	onderzoek	ook	stilgestaan	bij	de	dynamiek	
van	 het	 dorp.	 Twee	 cases	 gaan	 hierbij	 uit	 van	 een	 inwonerstoename.	 Deze	 twee	 dorpen	 worden	
geselecteerd	 als	 groeikernen,	 namelijk	 de	 dorpen	 Stevoort	 en	 Landegem.	 De	 cases	 Moerzeke	 en	
Alveringem	gaan	daarentegen	uit	van	stagnatie.			
Het	eindresultaat	 toont	 strategieën	en	ontwikkelingsperspectieven	die	voorvloeien	uit	de	dynamiek	van	
het	dorp	gekoppeld	aan	de	kansen	van	één	specifieke	maatschappelijke	opgave	(met	daarbij	de	koppeling	
met	de	andere	drie	maatschappelijke	opgaves).	Op	basis	van	de	specifieke	structuur	van	het	betreffende	
dorp	 worden	 voorstellen	 voor	 kernversterking	 in	 beeld	 gebracht.	 De	 resultaten	 zijn	 wervende	
toekomstbeelden	die	de	evolutie	tonen	van	het	woondorp	naar	het	verbonden	dorp.	
	
Het	ontwerpend	onderzoek	wordt	vormgegeven	op	verschillende	schalen,	met	behulp	van	vier	kleuren	die	
de	vier	maatschappelijke	opgaves	vertegenwoordigen.	De	eerste	schaal	toont	het	ontwerpend	onderzoek	
op	 schaal	 van	 het	 dorp.	 Het	 vastleggen	 van	 deze	mesoschaal	 helpt	 bij	 het	 ontwerpend	 onderzoek	 om	
gericht	 te	 onderzoeken	 welke	 relatie	 er	 geldt	 tussen	 wonen	 (rood-oranje),	 ontsluiting	 (geel-bruin),	
voorzieningen	 (blauw)	 en	 landschap	 (groen)	 zonder	 de	 bovenlokale	 schaal	 uit	 het	 oog	 te	 verliezen.	
Vervolgens	 wordt	 er	 ingezoomd	 om	 via	 ontwerpbeelden	 de	 mogelijke	 ontwikkeling	 van	 het	 dorp	
gedetailleerder	 in	 beeld	 te	 brengen.	 De	 ondersteunende	 figuren	 bij	 het	 ontwerpend	 onderzoek	maken	
onderdeel	uit	van	de	ontwerpbundel.			
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