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Deel 1 
Inleiding en leeswijzer



Inleiding

De tien kernkwaliteiten als basis voor een 
aangename, gezonde en veilige leefomgeving

Het omgevingsbeleid in Vlaanderen wil 
een gezonde, veilige en aangename 
leefomgeving creëren voor alle bur-
gers, in alle omstandigheden, op een 
doelgerichte en efficiënte wijze. De tien 
kernkwaliteiten zoals ze gedefinieerd zijn 
in de strategische visie van het Beleids-
plan Ruimte Vlaanderen (BRV) zijn hierbij 
richtinggevend. Samen vormen ze een 
breed palet van grote maatschappelijke 
uitdagingen en ambities die zich vertalen 
in de leefomgeving: meervoudig ruimte-
gebruik, aanpasbaarheid, beeldkwaliteit, 
erfgoed en landschap, ecologie, klimaat, 
energie, gezondheid, inclusiviteit en 
economie. Daarbij worden meer dan 
ooit ambities van het ruimtelijk beleid en 
het milieubeleid samengevoegd tot een 
geïntegreerd geheel van doelstellingen 
voor de omgeving als geheel. 

De strategische visie van het BRV zet heel 
wat van deze ambities op scherp. Vlaan-
deren wil het bijkomend ruimtebeslag 
reduceren en in sterke steden en dorpen 
de leefomgevingskwaliteit verhogen, 
zodat iedereen goed kan leven. Die 
leefomgevingskwaliteit heeft verschillen-
de invalshoeken. Naast milieukwaliteiten 

op vlak van lucht, bodem en water is 
bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van 
voldoende toegankelijk en divers groen, 
oases van rust en waterpartijen van 
belang. Dat geldt ook voor een beweeg-
vriendelijke inrichting (speelruimtes, 
fiets- en wandelpaden), ruimte voor 
gezonde voedselproductie, aandacht 
voor hittestress en overstromingsrisico’s, 
... Een goede leefomgeving ziet er 
netjes uit en oogt visueel aantrekkelijk, 
met architecturale en landschappelijke 
kwaliteiten, nodigt uit tot sociale cohesie 
en geeft een veilig gevoel. Voorzieningen 
zijn nooit veraf. Milieurisico’s worden in 
een kwaliteitsvolle leefomgeving vanuit 
het voorzorgsprincipe zo goed mogelijk 
beheerst.

Al deze invalshoeken werden samengevat 
in de zogenaamde ‘kernkwaliteiten’. Met 
deze kernkwaliteiten kan de ambitie 
gerealiseerd worden om een palet aan 
leefomgevingen te creëren in sterke 
steden en dorpen, zodat iedereen goed 
kan leven. Deze kernkwaliteiten blijven 
echter nog redelijk abstract: vooral lokale 
actoren hebben nood aan concrete en 
heldere richtlijnen en ondersteuning 

Hoe kunnen de tien kernkwaliteiten, zoals deze in de strategische 
visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden gedefinieerd, 
waargemaakt worden in de dagelijkse praktijk van het 
omgevingsbeleid? Dit onderzoeksrapport biedt een overzicht van 
concrete ontwerpstrategieën om lokale overheden, initiatiefnemers, 
ontwerpers of andere omgevingsprofessionals bij de realisatie van 
de tien kernkwaliteiten te ondersteunen in de verschillende types 
leefomgevingen van Vlaanderen. 

om de eigen omgeving ook echt te 
verbeteren. Deze studie heeft dan ook als 
doel om voor iedereen die professioneel 
met onze omgeving bezig is, strategie-
en aan te bieden om daarbij de tien 
kernkwaliteiten maximaal in de realiteit 
te brengen. 

Zo blijkt er nood te zijn aan kwaliteits-
volle richtlijnen waarmee omgevings-
professionals aan de slag kunnen bij een 
kernversterkend beleid. Deze richtlijnen 
moeten toelaten om de eigenheid van 
het gebied in rekening te brengen en 
inspireren om een kwaliteitssprong te 
maken bij toekomstige ruimtelijke ont-
wikkelingen. 

Het Departement Omgeving heeft een 
webpagina ‘Aan de slag met de 10 
kernkwaliteiten van de leefomgeving’  
ontwikkeld. Hiermee zullen de verschil-
lende overheden en initiatiefnemers 
(private en publieke) geholpen worden 
om de tien kernkwaliteiten te integreren 
in ruimtelijke ontwikkelingen en zo bij 
te dragen aan een versterking van de 
kwaliteit van de leefomgeving.

Dit onderzoek draagt bij aan deze 
ambitie door de kernkwaliteiten nog 
beter vatbaar te maken en te koppelen 
aan concrete interventies en strategieën 
uit het omgevingsbeleid, toegepast in 
diverse, reële Vlaamse leefomgevingen. 
Het onderzoek moet kruisbestuivingen 
tussen bepaalde kernkwaliteiten ver-
beelden en aantonen hoe ze kunnen 
bijdragen aan aantrekkelijke, veilige en 
gezonde leefomgevingen in steden en 
dorpen. Tegelijk wil het onderzoek goede 
praktijkvoorbeelden op vlak van ontwerp, 
instrumenten, … bundelen die inspire-
rend werken voor ruimtelijke ontwikke-
lingen die inzetten op een kwalitatieve 
verdichting van het ruimtebeslag.
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Leeswijzer

Opzet van de studie: raamwerk voor de 
kernkwaliteiten in verschillende type-omgevingen

Dit rapport is zo opgebouwd dat het 
gelezen kan worden vanuit elk van de 
hoofdelementen uit dit raamwerk. 

Op de bladzijden hierna worden eerst de 
tien kernkwaliteiten en vervolgens ook 
de acht type-omgevingen elk apart be-
schreven. Zowel bij de kernkwaliteiten als 
bij de type-omgevingen kan vervolgens 
doorgeklikt worden naar de bijhorende 
ontwerpstrategieën. 

Die ontwerpstrategieën worden in deel 
twee elk individueel toegelicht. Daarbij 
worden ze inhoudelijk beschreven, maar 
staat ook telkens uitgelegd hoe ze bijdra-
gen aan de kernkwaliteiten, en aan wel-
ke. Tenslotte wordt elke ontwerpstrategie 
geïllustreerd met voorbeeldtoepassingen 
in elk van de acht type-omgevingen. De 
toepassing in twee type-omgevingen 
wordt in detail toegelicht en ondersteund 
met inspiratievoorbeelden. 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoekstraject dat liep tussen 
september 2020 en oktober 2021. In samenwerking met een breed 
samengestelde klankbordgroep werd een raamwerk opgebouwd 
dat de tien kernkwaliteiten vertaalde in een ruime set bouwstenen. 
Vervolgens werden vijftien ontwerpstrategieën gedefinieerd die elk 
op hun manier helpen deze bouwstenen te realiseren. De ruimtelijke 
context waarbinnen deze worden toegepast, bepaalt mee hoe dit moet 
gebeuren. Hiertoe werden acht type-omgevingen vastgelegd die samen 
een brede staalkaart tonen van de Vlaamse leefomgevingen. 
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Leeswijzer

Tien kernkwaliteiten

De tien kernkwaliteiten worden hier-
naast grafisch weergegeven. Samen 
bestrijken ze een breed veld van 
omgevingskwaliteiten, met functionele 
aspecten (meervoudig ruimtegebruik, 
aanpasbaarheid, economische vitaliteit), 
milieugerelateerde (biodiversiteit, 
klimaatbestendigheid), meer technische 
(energetische aspecten) of eerder sociale 
(gezondheid, inclusiviteit), en aspecten 
rond beleving en identiteit (erfgoed en 
landschap, leesbaarheid en aantrekkelijk-
heid). De breedte van dit veld maken ook 
dat deze studie een heel divers overzicht 
biedt van alles waar het om draait bij 
omgevingsbeleid. 

Om de kernkwaliteiten tastbaar te maken 
en de link met concrete ontwerpstrate-
gieën te vergemakkelijken, werden er 
tijdens het onderzoek per kernkwaliteit 
bouwstenen gedefinieerd. Deze worden 
in deelrapport 1 integraal opgesomd en 
toegelicht. Op de volgende bladzijden 
volgt echter een meer beknopte be-
schrijving van elke kernkwaliteit en de 
relevante bouwstenen. 

De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met 
de 10 kernkwaliteiten een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting 
en een optimaal beheer van de omgeving. De 10 kernkwaliteiten 
bieden een gemeenschappelijke taal om met elkaar in dialoog te 
gaan over leefomgevingskwaliteit. Door de kernkwaliteiten gebieds- 
en situatiespecifiek in te vullen, ontstaat een palet aan interessante, 
gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen in sterke steden en dorpen. 
Zo kan iedereen goed leven.
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Kernkwaliteit Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik

Ontwerpstrategieën die deze kernkwaliteit ondersteunen

Meervoudig ruimtegebruik wordt 
vooral gestimuleerd door in te zetten 
op functieverweving op wijkniveau. Dit 
betekent dat er binnen een bepaalde 
wijk gestreefd wordt naar de aanwe-
zigheid van verschillende activiteiten 
en programma’s, zoals wonen, werken, 
onderwijs, handel, recreatie, etc. Bij 
voorkeur wordt daarbij gekeken naar een 
concentratie van elkaar versterkende 
functies, waarbij activiteiten dus profi-
teren van elkaars aanwezigheid. Direct 
daarmee verbonden is de afwezigheid 
of de beheersing van hinder die functies 
voor elkaar betekenen: sommige activi-
teiten zijn onderling moeilijk compatibel 
zonder dat er bijzondere maatregelen 
worden genomen rond bv. geluidsover-
last, verkeersdruk, milieu-impact, visuele 
impact, etc. 

Al deze bouwstenen die zich richten 
op meervoudig ruimtegebruik in een 
wijk, zijn bij de meer centrumgerichte 
type-omgevingen bijna vanzelfsprekend. 
Functieverweving is wat een stads- of 
dorpscentrum mee definieert. Maar door 
de kleine oppervlakte waarop functies 
worden geconcentreerd, is beheersing 

van hinder hier extra belangrijk. Voor 
meer residentieel getinte wijken, zoals de 
stedelijke woonwijk of een randstedelijke 
verkaveling, is functieverweving meer 
een uitdaging, maar wel een die actief 
nagestreefd moet worden omdat dit 
de kwaliteit van de wijk echt ten goede 
komt. Dat geldt ook voor de laagdynami-
sche dorpen, die vaak te kampen hebben 
met een afname aan voorzieningen en 
daardoor deze historisch sterk aanwezige 
kernkwaliteit dreigen te verliezen. Bij 
residentiële wijken en dorpskernen gaat 
het best vooral om verweving van aan 
wonen verwante functies en diensten, 
zodat ook hier hinder vermeden wordt. 
In bijzondere gevallen kan echter ook 
verweving van industrie gewenst zijn 
in of nabij deze omgevingen – dan is 
beheersen van hinder een topprioriteit, 
omdat de draagkracht hiervoor bij 
residentiële omgevingen ook lager ligt 
dan in een van nature uit meer levendig 
stadscentrum.  In linten en woonparken 
is functieverweving dan weer eerder niet 
gewenst, vanwege de perifere ligging van 
deze omgevingen. 

Meervoudig ruimtegebruik kan ook 

Deze kernkwaliteit heeft als doel dat de inrichting en planning van 
de ruimte geschikt is voor meerdere gebruikers tegelijk, hetzij op 
verschillende momenten. Dit gebeurt door zoveel mogelijk in te 
spelen op de noden van medegebruikers zonder de noden van de 
hoofdgebruiker aan te tasten. De inrichting draagt bij aan gedeeld 
en meervoudig gebruik door toepassing van de ruimtelijke principes 
die ingaan op aspecten zoals verweving, medegebruik en gebruik 
door meerdere doelgroepen. De inrichting is evenzeer adaptief voor 
toekomstige gebruikers. 

nagestreefd worden binnen één specifiek 
gebouw of ruimte. Dan spreken we over 
combinatie en stapeling van functies in 
gebouwen, maar ook over het gedeeld 
gebruik van lokalen in een gebouw.

Bij deze kernkwaliteit verdient ook de 
publieke ruimte bijzondere aandacht. 
Het is van groot belang dat er voldoende 
toegankelijke & attractieve publieke 
ruimte aanwezig is, die bovendien flexi-
bel ingericht is om geschikt te zijn voor 
divers gebruik. Vooral in dicht bebouwde 
omgevingen is publieke ruimte eerder 
schaars en zijn er heel wat claims op 
deze ruimte. Deze dienen dan optimaal 
op elkaar te worden afgestemd en vragen 
dus heel wat creativiteit bij de inrichting 
en vormgeving van de ruimte. Daar waar 
onvoldoende publieke ruimte kan wor-
den gecreëerd, kan ook gekeken worden 
naar het delen en meervoudig gebruiken 
van (semi-) private buitenruimte. Ook 
hier geldt dat dit vooral in de eerder 
dicht bebouwde type-omgevingen veel 
winst kan opleveren. In meer perifere 
omgevingen (verkaveling, dorpswijk, 

woonpark, lint) is de noodzaak voor 
publieke buitenruimte bij de bewoners 
misschien minder hoog, maar is het een 
van de weinige manieren om toch aan 
gedeeld ruimtegebruik te doen en o.a. 
ook de sociale cohesie te verhogen. 

Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen 
van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen
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Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en 
duurzame voeding
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Kernkwaliteit Robuustheid en aanpasbaarheid

Omgevingen die robuust en aanpasbaar 
zijn, lenen zich bij uitstek voor herge-
bruik. Dit is het opnieuw benutten van 
reeds ontwikkelde terreinen, bestaande 
gebouwen en constructies die onderbe-
nut of in onbruik zijn geraakt. Het is een 
bouwsteen die bij uitstek kan ingezet 
worden bij transformaties van verouder-
de (werk)omgevingen. Hergebruik van 
gebouwen en het (al dan niet tijdelijk) 
co-gebruik van lokalen en gebouwen 
voor verschillende functies of gebruikers 
is sterk aan de orde in dichtbebouwde 
en multifunctionele omgevingen die 
voortdurend in beweging zijn. Voor 
meer perifere omgevingen zoals linten 
of woonparken staat robuustheid en 
aanpasbaarheid eerder in het teken van 
een mogelijke transformatie van harde 
functies naar een gebruik dat beter aan-
sluit bij de functies van de open ruimte. 

Hergebruik van erfgoedpanden is een 
specifieke vorm van hergebruik van ge-
bouwen, die gericht is op het behoud en 
het herstel van erfgoedpanden door ze 
in te zetten voor diverse vormen van ge-
bruik. In veel gevallen denkt men daarbij 
automatisch aan stadscentra, maar ook 

in bv. stationsomgevingen of dynamische 
dorpskernen kan dit aan de orde zijn. In 
veel, zo niet de meeste gevallen zal de 
nieuwe gebruiksvorm sterk verschillen 
van het historisch bedoelde gebruik en 
zullen soms belangrijke fysieke aanpas-
singen aan het erfgoed nodig zijn om de 
nieuwe functie te accommoderen. 

Tijdelijk (co-)gebruik van lokalen en 
gebouwen leidt doorgaans niet tot 
ingrijpende wijzigingen aan de (uiterlijke) 
kenmerken van de gebouwen of hun 
omgevingen. Demontabele gebouwen 
zijn een middel om in de toekomst een 
grondige transformatie van de ruimte 
toe te laten, met andere invullingen, bv. 
meer open ruimte of andere soorten 
bebouwing. Aanpasbaar gebruik van 
gebouwen vereist een zekere mate van 
functieneutraliteit, zodat het na elkaar 
voorkomen van verschillende functies 
mogelijk is binnen hetzelfde gebouw, 
zonder zeer ingrijpende aanpassingen. 
Een aanpasbaar woningbestand, waarbij 
woningen van bij het begin ontworpen 
worden rekening houdend met de prin-
cipes van levenslang wonen en dus een 
evoluerend gebruik in gedachten, zijn 

‘Robuustheid en aanpasbaarheid’ houdt in dat de ruimte flexibel 
inzetbaar is voor, of eenvoudig aanpasbaar is aan, tijdelijke dan wel 
structureel veranderende maatschappelijke noden. Hergebruik en 
tijdelijk gebruik zijn hier belangrijke elementen in. Er is uiteraard 
een duidelijke relatie met de kernkwaliteit gedeeld en meervoudig 
ruimtegebruik, maar een belangrijk verschil zit in de tijdsdimensie, die bij 
de kernkwaliteit robuustheid en aanpasbaarheid duidelijker aanwezig is. 

hier een voorbeeld van. Deze bouwsteen 
kan zowel in stedelijke woonwijken als in 
hoogdynamische dorpskernen relevant 
zijn.

Tijdelijke invulling van open ruimte-en-
claves speelt in op het gegeven dat in 
een bebouwde omgeving stukken open 
ruimte zonder een duidelijke bestem-
ming komen en gaan, op het ritme van 
de sloop- en bouwactiviteiten en van de 
transformatie van het bebouwde weef-
sel. De waarde en betekenis van der-
gelijke tijdelijke ‘restgronden’ kan sterk 
verhoogd worden door ze een tijdelijke 
maar kwaliteitsvolle invulling te geven als 
speelplek, als ontmoetingsplaats, of als 
een plaats waar de natuur ongehinderd 
haar gang kan gaan. Gebruik van vrijge-
komen ruimte in het gebouwenweefsel 
als publieke niet-bebouwde ruimte, al 
was het maar tijdelijk, gebeurt echter 
zelden in stadscentra, waar de financiële 
belangen en de waarde van bouwgrond 
hoog zijn. 

Ook (permanente) groenblauwe structu-
ren in het bebouwde weefsel hoeven niet 

statisch te zijn. Naarmate de bebouwde 
omgeving en de maatschappelijke be-
hoeften evolueren kunnen ook verschui-
vingen plaatsvinden in de functie en de 
invulling van de groenblauwe ruimtes en 
netwerken; parken kunnen bijvoorbeeld 
bossen worden, of de oorspronkelijke 
recreatiefunctie van zo’n gebied kan 
meer gaan evolueren naar een rol in het 
behoud van biodiversiteit. 

Tenslotte is het belangrijk ook met een 
toekomstgerichte blik naar het gebruik 
van (transport)infrastructuur te kijken. 
Dit geldt enerzijds voor switches tussen 
de modi (autowegen die worden omge-
vormd tot fietspaden of busbanen) maar 
evenzeer tussen gebruik als transportin-
frastructuur en andere gebruiksvormen 
(bv. parkeerplaatsen die recreatieterrei-
nen worden).

Ontwerpstrategieën die deze kernkwaliteit ondersteunen
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Kernkwaliteit Herkenbaarheid, leesbaarheid en 
aantrekkelijkheid

Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele 
aantrekkelijkheid van een omgeving 
worden door een veelheid aan factoren 
bepaald: het natuurlijke (fysische) 
landschap, de sociale en culturele ei-
genschappen van de ruimte, het gebruik 
ervan en de vormgeving van de bebouw-
de en onbebouwde ruimte. Steden-
bouwkundige eenheid, architectonische 
samenhang en de aanwezigheid van 
oriëntatiepunten zijn ontwerpprincipes 
die hieraan kunnen bijdragen. 

Leesbaarheid hangt samen met de 
herkenbaarheid van de onderscheidende 
functies. De mogelijkheid voorzien, 
vooral in een stadsweefsel, om trage 
verplaatsingen te faciliteren door het 
creëren van een meer ‘doorwaadbaar’ 
bebouwd weefsel, leidt tot ontdekkingen 
van identiteitsbepalende elementen 
(steegjes, kunst, vista’s, …) die de aan-
trekkelijkheid verhogen. In randstedelijke 
verkavelingen, laagdynamische dorpsker-
nen en woonlinten, die vaak sterk auto-
gericht zijn, is dit vaak nog een grotere 
uitdaging dan in steden. Bewegwijzering 
en informatieborden kunnen deze 
ontdekkingen faciliteren, maar maken ze 

tegelijk minder exclusief. 

Behoud of versterking van identiteits-
bepalende elementen is een belangrijke 
bouwsteen bij het realiseren van her-
kenbaarheid, leesbaarheid en aantrekke-
lijkheid. Die identiteit hangt vaak samen 
met de leesbaarheid van historische 
patronen en elementen, met het behoud 
van gave en homogene gehelen binnen 
het bebouwde weefsel, en met een 
correcte context voor het aanwezige 
historisch erfgoed. Toch is identiteit een 
soms moeilijk te grijpen en bij uitstek 
een lokale eigenschap, zodat hier bij het 
ontwerp steeds goed moet over nage-
dacht worden en met de nodige kennis 
van zaken moet tewerk gegaan worden. 
De identiteitsbepalende kenmerken van 
bijvoorbeeld een stadscentrum zijn nu 
eenmaal sterk verschillend van die van 
een stedelijke woonwijk, en de verschil-
len in perceptie tussen bijvoorbeeld 
buitenstaanders en bewoners kunnen 
ook groot zijn.

Ook de afwezigheid van storende 
restfuncties (die bijvoorbeeld typisch 
aanwezig kunnen zijn in oude stations-
omgevingen) is in deze context natuurlijk 

Een herkenbare omgeving is een omgeving die zich onderscheidt 
van andere gebieden. De herkenbaarheid bepaalt mede de identiteit 
van een ruimte, maakt de ruimte tot ‘plek’. Een leesbare omgeving 
is een omgeving waarin men zich ruimtelijk en inhoudelijk kan 
oriënteren, waarin men zijn weg vindt en terugvindt. Leesbaarheid 
en herkenbaarheid liggen zeer dicht bij elkaar en beïnvloeden elkaar 
wederzijds. Een visueel aantrekkelijke omgeving is een omgeving die 
door de gebruikers wordt gewaardeerd om haar esthetiek. 

belangrijk. Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en aantrekkelijkheid zijn ook gebaat bij 
goed ontworpen overgangen tussen 
de bebouwde en de open (al dan niet 
publieke) ruimte.  Tenslotte is het 
evident dat de aanwezigheid van groen 
en blauw in een bebouwde omgeving 
in de meeste gevallen bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid van die omgeving. Men 
hoeft daarbij niet steeds te denken aan 
grote parken; groene ruimtes van sterk 
verschillende afmetingen en met sterk 
verschillende eigenschappen dragen 
cumulatief toch sterk bij aan de aantrek-
kelijkheid van bebouwde omgevingen, al 
is hun individuele gebruikswaarde vaak 
eerder klein. Dit geldt voor de ver-
schillende vormen van dichtbebouwde 
type-omgevingen, van stadscentra tot de 
centra van dynamische dorpen.

Bij het stedenbouwkundige ontwerp 
aansluiting zoeken bij het landschap en 
de kenmerken van de fysieke omgeving 
draagt zeker ook bij tot de herkenbaar-
heid en aantrekkelijkheid, maar is niet 
steeds evident als deze aansluiting niet 

al van meet af aan onder een of andere 
vorm aanwezig was. Hoe minder ingrij-
pende maatregelen nodig zijn, hoe meer 
de kans op slagen van de implementatie 
van deze bouwsteen. In sommige types 
residentiële omgevingen (bv. woonpar-
ken) is die aansluiting van nature meer 
aanwezig dan in andere. In stedelijke 
omgevingen valt het contact met het 
fysisch systeem vaak slechts met dure 
ingrepen (bv. openleggen van rivieren) te 
realiseren of te herstellen.

Ontwerpstrategieën die deze kernkwaliteit ondersteunen
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Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en 
duurzame voeding
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Kernkwaliteit Waardering van erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap

Behoud van historische structuren en 
(straten)patronen (en met name ook 
van zichtassen) is een belangrijke stap 
om de historische identiteit van een 
wijk te bewaren en te valideren. Waar 
deze structuren en zichten nog bestaan 
in stadscentra, wordt daar over het 
algemeen respectvol mee omgegaan. 
Omdat de waardering van erfgoed in 
deze omgevingen meestal hoog op de 
agenda staat, maar ook doordat het 
wijzigen van deze structuren en patronen 
zeer ingrijpende maatregelen zou vragen. 
Ook stationsomgevingen bezitten vaak 
erfgoedwaarde, in de stationsinfrastruc-
tuur maar vaak ook in de omgeving. 
Bij verdere ontwikkeling is het dus van 
belang met het aanwezige erfgoed 
rekening te houden, en dat in grote mate 
te behouden en te hergebruiken. De 
complexe ruimtelijke en verkeerskundige 
knopen die rond stations aanwezig zijn, 
maken dat niet altijd gemakkelijk. In 
stedelijke woonwijken en zeker bij dicht 
bebouwde dorpskernen is respect voor 
de context van het historisch erfgoed een 
belangrijk aandachtspunt. Bij erfgoed 
dat vraagt om herbestemming is een 
goede afstemming van het programma 

nodig, wat bij gebouwen die doorheen 
de geschiedenis een heel nieuwe rol te 
spelen hebben (bv. kerken of publiek 
programma in voormalige mijncités), 
een uitdaging vormt. Voor een aantal 
laagdynamische dorpen kan erfgoed en 
landschap het belangrijkste element vor-
men waaraan de toekomstige roeping en 
identiteit wordt opgehangen. Erfgoed en 
landschapsbeleving kunnen hier de basis 
vormen voor een bescheiden, lokale 
vorm van economische activiteit (horeca 
en zachte recreatie) die het draagvlak 
voor het lokale voorzieningenaanbod kan 
ondersteunen. Dit moet echter gebeuren 
volgens de draagkracht van het dorp. 

Relaties met het (natuurlijke) landschap 
behouden en versterken is in dicht 
bebouwde type-omgevingen minder 
evident, omdat de oorspronkelijke 
landschapskenmerken en -relaties er 
vaak onherkenbaar zijn gewijzigd. Toch 
kan inzetten op landschapsbeleving en 
versterking van landscapsecologische 
relaties ook hier de algemene kwaliteit 
en beleving van de (stedelijke) ruimte 
ten goede komen. Zo kan men de relatie 
met natuurlijke landschapscomponenten 

Deze kernkwaliteit streeft naar een inrichting en planning van de 
ruimte die gebeurt met respect voor het onroerend erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap. Bovendien zet ze in op een sterke 
identiteit door voort te bouwen op cultuurhistorische waarden. Een 
bewuste omgang met het onroerend erfgoed is noodzakelijk om de 
unieke en vele eeuwen opgebouwde identiteit van een plek of landschap 
te bewaren voor de toekomstige generaties. De analyse en waardering 
van het landschap dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en 
verlengen de economische levenscyclus van het landschap.

(bijvoorbeeld rivieren) versterken, door 
de voorkant van de stad te richten op het 
water, of door de rivieren terug open te 
leggen. Ook het herwaarderen van ande-
re typische (fysische) kenmerken van het 
oorspronkelijke natuurlijke landschap (bv. 
markante niveauverschillen) kan hier in 
een aantal gevallen toe bijdragen. 

In minder dicht bebouwde omgevingen 
zijn de kansen voor een verbeterde 
landschapsbeleving zeer hoog. Bij linten 
en dorpen gaat het vaak om zowel 
behoud als herstel van de fysische basis 
van het landschap (bodem, (grond)water, 
reliëf), als om het accentueren van haar 
historische structuren en patronen zodat 
deze (terug) zichtbaar worden. De mate 
waarin erfgoed aanwezig en kenmerkend 
is, verschilt sterk van omgeving tot 
omgeving. 

Landschappelijke ruis dient zoveel moge-
lijk voorkomen/ verminderd te worden. 
In de mate dat een type-omgeving een 
afbakenbare entiteit in het landschap 
vormt en de afstand tussen de kern en 
de omliggende open ruimte niet te groot 

is kan zeker ook ingezet worden op het 
behoud of herstel van landschapsecologi-
sche relaties en het behouden of creëren 
van relevante zichtassen tussen kern 
en open ruimte. Versterking van deze 
relaties komt de kwaliteit en beleving van 
de (getransformeerde) ruimte ten goede 
en kan ook bijdragen aan het realiseren 
van andere kernkwaliteiten.

In de woonparken kan maximaal ingezet 
worden op herstel van de historische 
landschapskenmerken, vaak bebossing. 
Ook hier spelen fysisch systeem (beekval-
leien, reliëfelementen, typische flora,…) 
en historische structuren en patronen 
(voetwegen, oude domeinen,…) een 
basis voor de (her)inrichting van het 
publiek en privaat domein.

Ontwerpstrategieën die deze kernkwaliteit ondersteunen

Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen 
van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en 
duurzame voeding

1918



Kernkwaliteit Biodiversiteit, ecologische samenhang en 
bodemkwaliteit

Om biodiversiteit te introduceren of te 
verhogen in de bebouwde omgeving 
zijn het creëren of behouden van 
groene zones en verbindingen in de 
bebouwde omgeving essentieel. Gezien 
de vele ruimteclaims in de meer dicht 
bebouwde omgevingen (stadscentrum, 
stationsomgevingen, stadswoonwijk, 
dynamisch dorp, …) en de vele aanwezige 
verstoringen (geluid, luchtkwaliteit, licht, 
verkeer, …) vormt dit daar een uitdaging. 
Een echt hoge ecologische waarde zal 
in dergelijke dynamische omgevingen 
niet realistisch zijn maar (extra) ruimte 
voorzien of behouden voor stapstenen 
en functioneel (verbindend) groen lijkt 
in alle opzichten haalbaar. Dit kan in de 
vorm van parken, straatbomen en oevers 
van waterlopen maar ook in de vorm van 
groendaken, groengevels, tegeltuintjes, 
… Bijzondere aandacht kan daarbij gaan 
naar het potentieel van semi-publieke 
ruimte in en rond woonzorgcentra, on-
derwijsinstellingen, bedrijventerreinen, 
zorginstellingen, …

In de minder dicht bebouwde omgevin-
gen zoals kleine, minder dynamische 
dorpen, woonlinten of verkavelingen ligt 

de uitdaging met betrekking tot biodi-
versiteit op een ander vlak: groen is er 
doorgaans aanwezig maar in grote mate 
onder de vorm van privétuinen met een 
geringe ecologisch waarde. Hier kan nog 
een grote winst geboekt worden door 
een betere inrichting, het vergroten van 
de diversiteit aan ecotopen en gepast 
(meer natuurlijk) beheer.

In alle bebouwde omgevingen kan 
overigens meer ingezet worden om 
bestaande en nieuwe tuinen en tui-
nencomplexen op wijkniveau beter 
te laten aansluiten op de aanwezige 
groene publieke infrastructuur. Naast een 
reductie van de versnippering kan het 
potentieel van tuinen benut worden voor 
een betere verspreiding van lokale fauna 
en flora, meer biodiversiteit en bijgevolg 
nog meer ecosysteemdiensten voor de 
maatschappij als geheel.

Vaak is wel groen aanwezig, maar is 
het niet of moeilijk toegankelijk. In alle 
type-omgevingen loont het om bestaand 
groen open te stellen voor de buurt 
(periodiek, permanent) als speelgroen, 
luwte-oase, … . In een dorpse omgeving 
gaat het dan bijvoorbeeld over het 

Deze kernkwaliteit beoogt bij de inrichting en planning van de ruimte de 
ecologische samenhang en biodiversiteit te versterken en de kwaliteit 
van de bodem niet aan te tasten. De inrichting van de ruimte draagt 
bij tot de versterking van het groenblauw netwerk, biodiversiteit en 
bodemkwaliteit door de toepassing van de ruimtelijke principes die 
ingaan op aspecten zoals multifunctionaliteit, draagkracht en het 
ecologisch functioneren.

openstellen van een voormalige pasto-
rietuin, in een stedelijke omgeving om 
het openstellen van een parktuin bij een 
voormalige stadsvilla. Tijd doorbrengen 
in het groen loont, het is goed voor onze 
gezondheid. 

In alle bebouwde omgevingen moet 
zeker ook meer ingezet worden op het 
behoud en de introductie van bomen, 
zowel in de publieke ruimte als in de 
private groene ruimtes. Oude, volwassen 
bomen leveren meer ecosysteem-
diensten dan jonge, kleine boompjes. 
Daarom moeten bomen de tijd en de 
ruimte krijgen om te kunnen uitgroeien 
tot volwassen exemplaren (voldoende 
wortelruimte, voldoende water, …). Dit 
betekent voldoende voorzorgsmaatre-
gelen bij de (her)aanleg van het publiek 
domein.

Een voorwaarde voor het in stand 
houden en creëren van een goed func-
tionerend groenblauw netwerk in de 
bebouwde omgeving is dat er voldoende 
aandacht gaat naar het behoud van 
optimale bodemeigenschappen (bodem 

en ondergrond) en een zo natuurlijk 
mogelijk functionerend watersysteem 
(grondwater en oppervlaktewater). 
Ruimtelijke ontwikkeling kan en moet 
gepaard gaan met het saneren van 
verontreinigde bodems, ontharding, 
afkoppelen van regenwater, infiltratie en 
ontharding. Verdichtingsopgaven vormen 
uitgelezen momenten om groenblauwe 
netwerken te versterken, biodiversiteit 
en ecologische samenhang te verhogen 
en het functioneren van het natuurlijk 
bodem- en watersysteem te herstellen. 

Ontwerpstrategieën die deze kernkwaliteit ondersteunen
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Kernkwaliteit Klimaatbestendigheid

In dicht bebouwde stedelijke omgevin-
gen (stationsomgevingen, stadscentra, 
stedelijke woonwijken, te transformeren 
werkomgevingen) of dorpskernen zal bij 
toenemende klimaatverandering vooral 
het hitte-effect en wateroverlast bij 
hevige regenbuien het sterkst gevoeld 
worden. Inzet op klimaatadaptieve 
maatregelen in het publiek domein en op 
het niveau van de individuele gebouwen 
zijn nodig. De introductie en versterking 
van groenelementen op diverse schalen 
en niveaus (parken, buurtgroen, tuinen, 
oever- en bermvegetatie, groendaken, 
vegetatie, bomen, gevelgroen, …) zorgt 
voor verkoeling en beschaduwing en 
dus de mildering van het hitte-effect. 
Bovendien kan dit ook een belangrijke 
rol spelen in de vertraagde afstroming 
van hemelwater en het bergen van water 
met een verminderde verdroging en 
beperking van periodieke wateroverlast 
tot gevolg. Gezien de urgentie van het 
klimaatprobleem is aandacht voor kli-
maatslim groen en landgebruik zeker van 
belang, waarbij ook rekening gehouden 
wordt met een robuuste soortenkeuze. 

Schaduwgroen moet niet alleen een 

voldoende omvang hebben, het moet 
ook voldoende verspreid en bereikbaar 
(toegankelijk) zijn. Ook de aanwezigheid 
van (stromend) water doorheen de 
bebouwde omgeving, gepaste materiaal-
keuze voor gevels, daken en bestrating 
en aandacht voor koelte- of windcor-
ridors (ventilatie) zullen het hitte-effect 
milderen. 

In de meer landelijke bebouwde omge-
vingen (woonlinten, woonparken, kleine-
re dorpen) of sommige verkavelingen die 
een goede en korte verbinding hebben 
met de omliggende open ruimte zal 
hittestress minder problematisch zijn dan 
in de meer stedelijke omgevingen. Toch 
loont het om ook in deze meer landelijke 
omgevingen in te zetten op veel groen: 
parken, vergroenen van straten en 
pleinen, groene gevels en daken, slimme 
beschaduwing en materiaalgebruik, het 
aanbrengen van waterelementen en 
meer ruimte voor waterlopen. Groen op 
het privaat domein zal een minder grote 
uitdaging zijn dan in de stad, alhoewel 
ook hier een cultuuromslag naar kli-
maatslim groen en -beheer nog nodig is. 

Een klimaatbestendige inrichting zal de 

Deze kernkwaliteit beoogt klimaatbestendigheid, wat betekent dat de 
inrichting en planning van de ruimte de specifieke klimaatgevoeligheden 
(hittestress, overstromingsrisico, …) van de plek vermindert (adaptatie). 
Dit gebeurt door toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op 
aspecten zoals multifunctionaliteit, verhardingsbeperking en veerkrachtig 
inrichten. Het aspect ‘mitigatie’ maakt niet expliciet deel uit van de 
kernkwaliteit klimaatbestendigheid.

weerbaarheid van de bebouwde ruimte 
tegen wateroverlast doen toenemen. 
Het verminderen van de verharde opper-
vlakte en maximaal doorlatend maken 
van verharde oppervlaktes vermindert 
de (te snelle) afstroming en bevordert 
infiltratie. In de dicht bebouwde, meer 
verstedelijkte omgevingen is dit echter 
moeilijk op grote schaal te realiseren. 
Daar kan meer ingezet worden op 
buffering, op diverse schalen: via groen-
daken en regentuinen op en bij zoveel 
mogelijk gebouwen, in (semi) natuurlijke 
waterlichamen of groenzones en in 
grootschalige bovengrondse (water)
pleinen en ondergrondse bufferbekkens, 
zoveel mogelijk geïntegreerd in bestaan-
de infrastructuur. Een op maat gemaakt 
hemelwater- en droogteplan is in dit 
opzicht een prioriteit, dat geldt voor elke 
type-omgeving. Adaptatiemaatregelen 
zijn niet alleen nodig in het publieke 
domein, ook op het privaat domein is 
het nodig om dergelijke maatregelen te 
stimuleren.

In locaties nabij sterk regenafhankelijke 

of getijgebonden waterlopen of aan 
de kust is er ook nood aan bijkomende 
bescherming tegen overstromingen, in 
de vorm van dijken of andere, eventueel 
dynamische, beschermingsinfrastructuur.
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Kernkwaliteit Energetische aspecten

Op het vlak van energiebesparing of zelfs 
het vermijden van energieverbruik, kan 
er in het omgevingsbeleid sterk ingezet 
worden op het verminderen van de ener-
gievraag voor gebouwverwarming. Dit 
gebeurt door te streven naar een com-
pact en geïsoleerd gebouwenpatrimoni-
um. Compacte gebouwvormen (apparte-
mentsgebouwen, rijwoningen) vinden we 
vooral terug in dicht bebouwde omge-
vingen zoals een stads- of dorpscentrum. 
De isolatie van de gebouwschil is hier 
echter een uitdaging, omdat er vaak veel 
oudere of historisch waardevolle panden 
aanwezig zijn, die een lage energiepres-
tatie bezitten. Zeker in historische centra 
is dit een grote uitdaging die in conflict 
durft te komen met bouwstenen van de 
kernkwaliteit erfgoed. De meer perifere, 
residentieel georiënteerde type-om-
gevingen met vooral open bebouwing 
zijn dan weer weinig compact, maar in 
sommige gevallen wel recenter gebouwd 
en meestal eenvoudiger energetisch te 
renoveren. 

Bij gebouwen is verwarming veruit de 
grootste energetische uitdaging. Groene 
warmte produceren en verdelen kan 

zowel op collectieve als op individuele 
basis. Bij collectieve warmte-oplossingen 
is het noodzakelijk dat er een voldoende 
dichtheid van warmtevraag aanwezig is, 
om de systemen rendabel te maken. Dit 
vereist typisch een hoge bouwdichtheid, 
idealiter gecombineerd met een aantal 
grote verbruikers (bv. scholen, sport- of 
sociale voorzieningen). Centraal gelegen, 
dens bebouwde wijken met meervoudig 
ruimtegebruik zijn hier dus in het voor-
deel. In dat geval kan een collectieve 
warmtevoorziening voor grote sites of 
wijken worden gerealiseerd. Om die 
collectieve systemen te voeden met 
duurzame, groene warmte, kan gebruik 
gemaakt worden van lokale groene 
productie, of van restwarmte. In dat 
geval is het interessant dat restwarmte-
producenten en warmtevragers in elkaars 
nabijheid liggen. Als er geen of onvol-
doende restwarmte aanwezig is, kan 
gebruik gemaakt worden van warmtere-
cuperatie uit bodem of (afval)water. Die 
technieken vragen om ruimte, technische 
infrastructuur, goede afstemming met 
geologische of natuurlijke processen en 
een uitgekiende energiestrategie. 

Deze kernkwaliteit mikt op een inrichting en planning van de ruimte die 
kiest voor bouwvormen, zonoriëntaties en materiaalkeuzes die voor 
minder energieverbruik zorgen. Tegelijk draagt de inrichting ook bij aan 
het stimuleren van energieneutraal leven en biedt ze ruimte voor de 
realisatie en kwaliteitsvolle integratie van alle infrastructuur nodig voor 
de productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie. 

Naast warmte is ook elektriciteit een 
belangrijk element van ons energiesys-
teem, dat in de toekomst enkel in belang 
zal toenemen. Om voldoende groene 
stroom te produceren, is veel ruimte 
nodig. Op regionale schaal is er nood aan 
het creëren van energielandschappen 
voor grootschalige hernieuwbare elek-
triciteitsproductie, maar deze bevinden 
zich typisch buiten de residentieel 
georiënteerde type-omgevingen (m.n. in 
de open ruimte of in industriële zones). 
In residentiële omgevingen kan wel heel 
goed ingezet worden op hernieuwbare 
elektriciteitsproductie via zonne-energie. 
Dit kan in elke type-omgeving toegepast 
worden, vooral op daken. 

De energietransitie naar meer her-
nieuwbare bronnen is enkel mogelijk 
mits er ook werk gemaakt wordt van 
energie-opslag. Dit kan op grote schaal 
gebeuren, maar idealiter gebeurt het ook 
via voorzieningen voor warmtestockage 
en elektriciteitsopslag op wijkniveau. 

De derde grote pijler van het residentiële 
energieverbruik is de mobiliteit. Ook hier 

geldt: eerst vermijden, dan vergroenen. 
Om energieverbruik voor mobiliteit 
te vermijden, moet er werk gemaakt 
worden van het STOP-principe in het 
algemeen, en veilige infrastructuur voor 
zachte verkeersmodi in het bijzonder 
– dit kan in elke type-omgeving. Om 
wandelen en fietsen echt te stimuleren, 
moet er echter ook sprake zijn van 
korte afstanden door concentratie van 
functies. Ook het aanbod aan collectief 
vervoer, een andere energie-efficiënte 
vervoersmodus, is vooral in steden en 
dorpscentra goed aanwezig, waar ingezet 
wordt op de ontwikkeling van mobipun-
ten. Uiteraard is dit zeker in stationsom-
gevingen heel expliciet aanwezig. Het 
vergroenen van transportmiddelen kan 
in principe overal gebeuren, maar vraagt 
bij personenauto’s om ruimte voor laad-/
tankinfrastructuur. Momenteel wordt 
daarbij vooral gedacht aan elektrische 
voertuigen die laadpalen nodig hebben, 
in de toekomst kunnen daar eventueel 
nog andere technologieën bijkomen. 
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Kernkwaliteit Gezondheid

Met betrekking tot gezondheidsbescher-
ming is het uiteraard zaak om in de eer-
ste plaats te werken aan de bronnen van 
mogelijke gezondheidsrisico’s:  beperken 
of vermijden van emissies van geluid, 
lucht, geur, licht, …  . Vooral ingrepen die 
het (fossiel en gemotoriseerd) verkeer 
verminderen dankzij de ruimtelijke 
toepassing van het STOP-principe, zullen 
positieve gevolgen hebben voor het 
geluidsniveau en de luchtkwaliteit, in alle 
type-omgevingen. Dit stimuleert tegelijk 
ook beweging en de fysieke veiligheid 
van de bewoners verhoogt doordat de 
kans op ongevallen verkleint. 

Mogelijke ruimtelijke ingrepen/bouw-
stenen op het vlak van geluidshinder en 
luchtkwaliteit situeren zich ook op het 
niveau van de ontvanger (blootstelling, 
immissie) en in het geval van geluidshin-
der de overgangsweg. Bepalende om-
gevingsfactoren zijn hier onder meer de 
afstand van de woningen tot de (geluids)
bron, afscherming (geluidswallen en 
volumebuffers), de mate waarin de 
omgeving (bodem en materialen) geluid 
absorbeert of juist reflecteert, afvangen 
van luchtvervuiling door vegetatie, …

Lichthinder is beheersbaar via (techni-
sche) oplossingen en goede afspraken. 
Hieraan moet voldoende aandacht 
besteed worden bij plaatsing van verlich-
ting.  

In stedelijke omgevingen met hoge 
bouwdichtheden  is het belangrijk dat 
er voldoende publieke ruimte aanwezig 
is, die enerzijds aanzet tot beweging en 
anderzijds ook deel uitmaakt van een 
sterk groen weefsel. Beide zijn belangrijk 
voor het mentaal welbevinden en voor 
bewegingsvrijheid. Aanzetten tot bewe-
ging kan door het creëren van ruimte 
die specifiek uitnodigt voor sport, spel 
of andere vormen van actieve recreatie 
en ontspanning (bv. ontmoetingsruimte). 
In een stedelijke omgeving is het een 
uitdaging om voldoende ruimte be-
schikbaar te maken om het relatief hoog 
aantal bewoners een plek te geven om te 
bewegen, maar ook om de verschillende 
weggebruikers op een veilige manier te 
laten deelnemen aan het verkeer. Het 
groene karakter is ook een uitdaging, 
vanwege het vaak sterk verharde karak-
ter van stedelijke woonwijken. Voldoende 
en samenhangend groenweefsel (met 

Gezondheid als kernkwaliteit  houdt in dat de inrichting en planning van 
de ruimte gezondheidsrisico’s beperkt door in het ontwerp blootstelling 
aan lucht-, geur-, licht-, hitte- en geluidshinder te vermijden en de 
beweeg-, spel- en ontmoetingsvriendelijkheid  te bevorderen. Inrichting 
draagt bij aan gezondheid door de toepassing van de ruimtelijke 
principes die ingaan op aspecten zoals veiligheid en mogelijkheid tot 
bewegen, spelen  en ontmoeting. Naast de fysische gezondheid kan ook 
het mentaal en sociaal welbevinden beïnvloed worden door de inrichting 
van de ruimte. 

rust, stilte of koelte ) op een bereikbare, 
toegankelijke en nabije locatie is dan niet 
altijd evident.  

Een ander aspect van gezondheidsbe-
scherming is het zorgen voor fysieke 
veiligheid op vlak van verkeer, crimina-
liteit en overlast. Elk van de type-omge-
vingen hebben hier hun eigen specifieke 
werkpunten. Maatwerk is steeds nodig. 
Hetzelfde geldt voor maatregelen tegen 
natuurrampen zoals zeer hevige regen-
buien, stormen of hittegolven en droog-
te. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld 
waterberging, buffering, ontharding, 
infiltratie, beschutting, beschaduwing, …

In elke type-omgeving is de toegang tot 
gezonde en duurzame voeding een uitda-
ging. Het aanbod is er vaak niet, of het is 
erg beperkt, onzichtbaar en duur. Initia-
tieven voor korte ketens en (ruimte voor) 
betaalbare duurzame voedselproductie 
en -verdeling zijn daarom noodzakelijk.

In elke type-omgeving moet ook op ge-
bouwniveau verder geïnvesteerd worden 
in de basisprincipes van gezond bouwen 

(water, riolering, goede verluchting, 
voldoende licht, vocht-, schimmel- en 
asbestvrij). Permanente aandacht voor 
een goed binnenmilieu van woningen 
en ruim gedimensioneerde, rookvrije en 
tabaksvrije publieke verblijfsruimten zijn 
ook algemeen geldende basisvoorwaar-
den. 
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Kernkwaliteit Inclusief samenleven

Een inclusieve leefomgeving geeft alle 
groepen in de samenleving toegang tot 
groen, publieke ruimte en basisvoorzie-
ningen. ‘Toegang’ heeft in deze context 
niet enkel betrekking op fysische toegan-
kelijkheid maar ook op bereikbaarheid, 
capaciteit, bruikbaarheid voor specifieke 
doelgroepen, de afwezigheid van psycho-
logische en culturele drempels, … 

Inclusief samenleven betekent ook dat 
dienstverlening beschikbaar is voor 
iedereen, zoals goed openbaar vervoer, 
voldoende voorzieningen binnen de 
nabijheid, ontspanningsmogelijkheden, 
…. Hiervoor zijn de kansen het grootst 
in de meer stedelijke omgevingen: de 
woondichtheid verhoogt de investerings-
bereidheid en het draagvlak voor deze 
elementen. Niet in alle (laagdynamische) 
dorpen bestaat voldoende draagvlak 
voor basisvoorzieningen. Clustering van 
de voorzieningen op goed bereikbare en 
aangenaam ingerichte plekken kan de 
economische vitaliteit  ondersteunen, 
samen met een ondersteunend facilite-
rend beleid. 

Publieke ruimtes moeten sociaal en 
fysiek veilig zijn voor alle bevolkings-

groepen, leeftijdscategorieën en 
genders. De inrichting en planning van 
de ruimte kan hiertoe bijdragen door 
voldoende openheid en zichtbaarheid 
te garanderen en door verkeersstromen 
gescheiden te houden van de publieke 
ruimte waar mensen elkaar ontmoeten. 
Deze uitdaging wordt steeds moeilijker 
naarmate het aantal ruimteclaims stijgt. 
Bij centrale, stedelijke omgevingen vraagt 
dit om heel wat ontwerpcreativiteit door 
de hoeveelheid aan functies en stromen 
die hier samenkomen. Maar ook in meer 
perifere omgevingen is het niet altijd 
evident, bovendien is de afwezigheid van 
veel verschillende activiteiten hier ook 
een nadeel als het gaat om bv. sociale 
controle. 

Bij inclusieve publieke ruimte wordt wel 
eens gesproken van de 8 B’s van toe-
gankelijkheid: bereikbaar, betreedbaar, 
bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar, 
betaalbaar, betrouwbaar en bekend. Dit 
moet gelden voor alle mogelijke gebrui-
kers, onafhankelijk van gender, leeftijd, 
inkomensklasse, culturele of etnische 
achtergrond of fysieke paraatheid. Dit 
is natuurlijk overal een grote uitdaging, 

In een inclusieve samenleving kan iedereen tot zijn recht komen, los 
van zijn of haar culturele achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen. 
Iedereen krijgt gelijkwaardige kansen en mogelijkheden om deel te 
nemen aan de maatschappij. Om inclusief samenleven mogelijk te 
maken en te promoten, geeft de inrichting en planning van de ruimte 
alle groepen in de samenleving toegang tot groen, publieke ruimte en 
basisvoorzieningen. Die inrichting draagt bij aan inclusief samenleven 
door de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten 
zoals toegankelijkheid en doelgroep-geschiktheid.

maar in stedelijke omgevingen lijken 
de kansen wel groter, gezien de diverse 
bevolking en de gebruiksintensiteit van 
de publieke ruimte zelf. Opdat de publie-
ke ruimte haar rol van ontmoetingsplaats 
zou kunnen spelen moet ze ook visueel 
aantrekkelijk en uitnodigend zijn, en vrij 
van hinder, pollutie of gevaar. Formele 
en informele ontmoetingsplaatsen 
zijn belangrijk om een intermenselijke 
dialoog op gang te brengen en kunnen 
sociale cohesie vergroten. Hier lijken 
traditioneel de dorpen en meer landelijk 
getinte woonwijken in het voordeel, 
maar recente evoluties (toenemende 
verkeersdruk, minder sociaal contact en 
meer focus op persoonlijke ruimte en 
privacy, …) maken dat dit ook hier een 
uitdaging is. In stedelijke omgevingen 
leeft de idee dat het leven onpersoonlij-
ker is, maar daar blijken sommige woon-
wijken juist heel hecht samen te hangen 
en de publieke ruimte een echte sociale 
ontmoetingsplek te zijn voor de buurt. In 
beide uiteinden van het spectrum zijn er 
dus kansen en uitdagingen te vinden.  

Gezonde mobiliteit wordt volgens de 

STOP principes georganiseerd/ingericht, 
waarbij men in acht houdt dat de term 
’inclusief’ hier betekent dat het gebruiks-
vriendelijk, betaalbaar, frequent en veilig 
is voor iedereen. Het privé-autogebruik 
ontmoedigen gebeurt onder voorwaarde 
van gerichte sociale correcties voor 
lagere sociale klassen die auto-afhanke-
lijk zijn voor hun economische of andere 
noodzakelijke activiteiten (bv. MOBI-pun-
ten, elektrische deelwagens voorzien aan 
sociaal tarief). 

Een kwaliteitsvol en betaalbaar wonin-
gaanbod met een evenwichtige mix van 
verschillende woontypes en het bewaken 
van sociale verdringing in wijken met (po-
tentieel) hoge vastgoedwaarde vormen 
in veel stedelijke omgevingen een bijzon-
dere uitdaging. In dorpen is de uitdaging 
dan weer om met dit soort projecten de 
woonverdichting niet te veel te richten 
op minder duurzame locaties. Het alter-
natief is aantrekkelijk woningaanbod voor 
een nieuwe levensfase, gericht op die 
locaties die wel duurzaam gelegen zijn. 
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Kernkwaliteit Economische vitaliteit

Economische vitaliteit betekent het 
behouden en/of het versterken van de 
economische activiteiten, de onderne-
mingen en maatschappelijke diensten, in 
een leefomgeving. Aan gebruikers wordt 
een minimumaanbod gegarandeerd en 
tegelijkertijd wordt voldoende kritische 
massa van gebruikers bereikt opdat de 
exploitatie door ondernemingen en van 
maatschappelijke diensten rendabel is.

Verweving van economische activiteiten 
in residentiële omgevingen draagt bij tot 
de algemene vitaliteit. Dan spreken we 
over handel, maar ook over diensten en 
duurzaam geïntegreerde industrie. Dit 
verkleint de potentiële afstand tussen 
wonen en werken, maar de verweving 
van functies brengt ook leven en ver-
groot de kansen op gedeeld en meervou-
dig ruimtegebruik. 

Om economische vitaliteit te stimuleren, 
moet worden ingezet op een aantal 
belangrijke vestigingsfactoren voor 
economische functies. Hiervoor is het 
belangrijk dat er ruimte beschikbaar 
is voor bedrijvigheid, en dat deze ook 
betaalbaar is. Een andere belangrijke 
randvoorwaarde is de bereikbaarheid, 

voor werknemers, bezoekers en klanten, 
maar ook voor goederen. Om tegelijk 
ook de integratie te bevorderen en 
potentiële overlast voor de omgeving te 
reduceren, moet daarbij vooral ingezet 
worden op multimodale bereikbaarheid, 
met aandacht voor collectief vervoer, 
deelmobiliteit en zachte modi. Om ook 
de logistieke ontsluiting duurzaam vorm 
te geven, kan gewerkt worden aan duur-
zame systemen voor stadsdistributie. 

Andere vestigingsfactoren voor economi-
sche activiteiten hebben te maken met 
de aantrekkelijkheid van de omgeving als 
werkplek, met voldoende voorzieningen 
in de omgeving, hoge beeldkwaliteit, 
aanwezigheid van groen, geen storen-
de overlast, … Ook plekken met een 
dynamisch en vernieuwend imago zijn 
aantrekkelijk voor bedrijven om zich te 
vestigen – hier kunnen stedelijke omge-
vingen hun troeven uitspelen t.o.v. veel 
meer perifere bedrijventerreinen. Onder 
omstandigheden kunnen zelfs dorps-
kernen hieraan werken, al is dat minder 
vanzelfsprekend.  

Het stadscentrum is bij uitstek de plek 
waar veel functies samenkomen en de 

Deze kernkwaliteit ambieert dat de inrichting en planning van de 
ruimte mogelijkheden voor ondernemerschap creëert, binnen en 
buiten gebouwen, en voorziet in een toegankelijkheid voor het 
economisch functioneren. De inrichting moet hiertoe bijdragen door 
de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals 
ontwikkelingsmogelijkheden voor economische sectoren.

economische vitaliteit hoog ligt. Dit 
gaat echter niet altijd gepaard met een 
aantrekkelijke leefomgeving: stadscentra 
zijn soms te weinig gericht op voorzienin-
gen voor eigen bewoners. Anderzijds zien 
we in andere type-omgevingen dat een 
verhoogde aantrekkelijkheid voor bewo-
ning, vaak ten koste gaat van economi-
sche activiteiten. Vooral meer industriële 
activiteiten worden dan uit de markt 
geprijsd door ontwikkelingen gericht op 
wonen, eventueel aangevuld met handel 
en kantoren. In de type-omgeving van 
werkomgevingen in transitie zien we dan 
ook vaak dat de oorspronkelijke industri-
ele activiteiten volledig moeten wijken 
voor wonen en aan wonen verwante 
functies. 

In typische stedelijke woonwijken zijn 
economische functies eerder beperkt tot 
handelsfuncties of kleinschalig program-
ma – denk aan praktijkruimtes of vrije 
beroepen. Ook hier is die verwevenheid 
belangrijk om de functionele diversiteit 
van de stedelijke woonwijken te vergro-
ten, wat de levendigheid van de woon-
wijk verbetert en zorgt voor meer nabije 

voorzieningen. Goed uitgeruste dorpen 
hebben een economische vitaliteit die 
idealiter aangepast is aan hun schaal en 
aan hun rol in de gemeente en regio. Dat 
betekent dat er winkels, horeca, kantoren 
en andere werkplekken zijn die passen bij 
de omvang, ligging en potenties van het 
dorp. Een dorp dat volop de kaart trekt 
van haar eigen troeven, kan bouwen aan 
haar dynamisch en vernieuwend imago, 
alhoewel deze uitdaging groter zal zijn 
dan voor steden die een hele waaier aan 
troeven kunnen uitspelen. 

In goed gelegen verkavelingen is even-
eens een zekere vorm van verdichting 
en functiemenging gewenst, zolang 
deze geen concurrentie vormen voor 
meer centraal gelegen omgevingen in 
de buurt. In laagdynamische dorpen, 
linten en woonparken is er vooral ruimte 
voor economie die gelinkt is aan de 
open ruimte: activiteiten gekoppeld aan 
landbouw of aan het zacht recreatief 
medegebruik van de open ruimte. 
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Leeswijzer

Acht type-omgevingen

De acht type-omgevingen worden hier-
naast getoond en op de volgende bladzij-
den beknopt beschreven. Om ze grafisch 
te kunnen voorstellen, is er gekozen om 
voor elke type-omgeving een uitsnede te 
tonen van 500 x 500 m uit een bestaande 
stad, dorpskern of woonwijk die erg 
representatief is voor dit type. Deze 
uitsnede vormt tegelijk de basis om in 
deel 2 van dit rapport ontwerpstrategie-
en te gaan toepassen en te illustreren. 
Daarbij is echter abstractie gemaakt van 
de concrete ligging van de uitsnedes en 
gewerkt met volledig fictieve interventies 
en projecten. 

De type-omgevingen gaan van heel 
stedelijk (stadscentrum, stedelijke woon-
wijk, stedelijke stationsomgeving) naar 
landelijk (goed uitgeruste dorpskern, 
laagdynamische dorpskern). Er zitten ook 
twee eerder monofunctionele woonom-
gevingen bij (randstedelijke verkaveling 
en lint of woonpark). Tot slot bevat 
de selectie ook een ‘werkomgeving in 
transitie’, een leefomgeving die ontstaat 
uit wat vroeger vooral een werkomgeving 
was maar die zijn oorspronkelijke functie 

(deels) verloren heeft. 

Het spreekt voor zich dat deze type-om-
gevingen een heel verschillende roeping 
hebben en ook heel andere groeiper-
spectieven kennen. Zeker in het kader 
van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
worden er keuzes gemaakt die groei en 
hoogdynamische functies vooral cluste-
ren rond plekken met een hoge knoop-
puntwaarde en goed voorzieningenni-
veau. Het is vooral daar waar nieuwe 
ontwikkelingen zich zullen aandienen die 
de kans bieden om maximaal te streven 
naar de realisatie van de kernkwaliteiten. 
In leefomgevingen die geen duurzaam 
groeiperspectief kennen, moet eveneens 
gewerkt worden aan een aangename, 
gezonde en veilige leefomgeving op 
basis van de 10 kernkwaliteiten. Maar 
hier zal dit op een meer bescheiden 
en vooral andere manier gebeuren. De 
type-omgevingen helpen dit verschil heel 
zichtbaar te maken bij het uitwerken van 
de ontwerpstrategieën. 

Om de link te leggen tussen de kernkwaliteiten en de realiteit van 
de Vlaamse leefomgevingen, werden voor deze studie acht type-
omgevingen gedefinieerd. Dit zijn typische, veel voorkomende 
leefomgevingen die op belangrijke aspecten van elkaar verschillen 
(ligging, dichtheid, programma). Door de ontwerpstrategieën te bekijken 
door de bril van deze type-omgevingen, worden ook deze meer specifiek 
en contextgebonden. 
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Stationsomgeving

Goed uitgeruste dorpskern

Laagdynamische dorpskern

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transitie
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Stadscentrum

Een stadscentrum vormt bij uitstek het 
toneel voor een veelheid aan functies, 
die met elkaar verweven zijn en elkaar 
idealiter versterken. Het is dus een ideale 
omgeving om in te zetten op diverse 
functies en gebouwen, diverse publieke 
ruimte en gemengd gebruik in de tijd 
van gebouwen en open ruimtes. De 
aanwezige ruimte staat door de hoge 
bouw- en gebruiksdichtheid onder druk 
en vaak worden er heel wat verschillende 
claims gelegd op één bepaalde plek. 
Goed afstemmen van functies, vermijden 
van conflicten, rekening houden met 
verschillende doelgroepen, ... is hier de 
boodschap. 

Soms komen bepaalde functies onder 

druk - niet zelden zijn dat in een stadscen-
trum de woonfuncties, zeker als het gaat 
om meer betaalbaar wonen. Aandacht 
voor inclusiviteit van het woonaanbod, 
de voorzieningen of de publieke ruimte is 
van groot belang. 

De levendigheid van het stadscentrum 
is een positief gegeven, maar kan een 
negatieve impact hebben op de mense-
lijke schaal. Zeker de mobiliteitsstromen, 
maar ook de schaal van de bebouwing, 
durven deze wel eens in het gedrang te 
brengen. Publieke ruimte op menselijke 
schaal, waar voetgangers voorrang 
hebben en verblijfskwaliteit primeert, 
is daarom van groot belang in een 
stadscentrum. Dat centrum kent meestal 

Woonwijken die deel uitmaken van een stedelijk centrumgebied. Deze 
type-omgeving wordt gekenmerkt door een hoge bouwdichtheid, vaak 
met een (deels) historisch karakter, hoge functiemix met lokale en 
bovenlokale (centrum)functies en een hoge knooppuntwaarde. 

een heel goed multimodaal bereikbaar-
heidsprofiel, maar ook hier is afstemming 
cruciaal. Het STOP-principe, ondersteund 
door een duurzaam parkeerbeleid dat de 
druk van geparkeerde auto’s weghaalt uit 
de publieke ruimte, helpen daarbij. Door 
het multifunctionele karakter van het 
stadscentrum is nabijheid bovendien ge-
garandeerd, zodat alle randvoorwaarden 
aanwezig zijn voor een goede walkability. 

De hoge dichtheid creëert ook de 
mogelijkheid om maximaal in te zetten 
op duurzame gebouwen en slimme, 
collectieve nutsvoorzieningen, ook bv. 
voor warmtevoorziening. De uitdaging 
hier is de ruimtelijke organisatie van alle 
bijhorende infrastructuur in de al veelbe-
vraagde ondergrond. 

Stadscentra in Vlaanderen kennen 
meestal een lange geschiedenis en dra-
gen deze tot op vandaag uit. Er zijn veel 
historische elementen en structuren, 
welke mee de identiteit en ruimtelijke 
eigenheid van deze leefomgeving bepa-
len. Investeren in erfgoed en herstellen 
van beeldbepalende historische ele-

menten (bv. waterlopen) maakt dit nog 
meer zicht- en beleefbaar en vergroot de 
aantrekkelijkheid van het stadscentrum 
voor bezoekers én bewoners. 

Stadscentra zijn bij uitstek eerder 
versteende omgevingen, met een hoge 
bouwdichtheid en verharde publieke 
ruimte die een veelheid aan activiteiten 
moet kunnen huisvesten. Toch is het 
essentieel om ook hier in te zetten op 
groenblauwe netwerken, met diverse 
groenruimte en ruimte voor water. Het 
selectief ontharden van bebouwde of 
publieke ruimte verhoogt de klimaatbe-
stendigheid van deze omgeving en ook 
het welbevinden van haar bewoners en 
bezoekers. 

Als voedselomgeving kennen stadscentra 
van nature uit een breed aanbod dat 
ook steeds meer duurzame en gezonde 
voeding bevat. Voor productie is het 
stadscentrum weinig geschikt.

stadscentrum, geïnspireerd door 
Mechelen
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Stedelijke woonwijk

In tegenstelling tot de stedelijke centra, 
zijn de stedelijke woonwijken voorname-
lijk residentieel van karakter. Toch liggen 
er veel kansen voor diverse gebouwen en 
diverse publieke ruimte. Het zijn omge-
vingen met een hoge bouw- en bewo-
ningsdichtheid, die van nature doorspekt 
zijn met aan wonen verwante functies. 
Dit creëert heel wat kansen voor functie-
verweving op wijkniveau, waarbij dage-
lijkse voorzieningen zoals lokale winkels, 
(buurt)scholen en kleinschalige diensten 
in de woonwijken kunnen worden geïn-
tegreerd. Zo ontstaat een omgeving waar 
nabijheid primeert. Bij voorzieningen 
met een grotere schaal of een ruimere 

aantrekkingskracht kan een conflict 
ontstaat met het residentieel karakter 
van de stedelijke woonwijk, bijvoorbeeld 
door de mobiliteits- of parkeerdruk die 
ontstaat. Anderzijds zijn er wel interes-
sante wisselwerkingen mogelijk tussen 
bv. scholen of werkomgevingen die 
vooral overdag en in de week actief zijn, 
en een woonomgeving die vooral in de 
ochtend-, avond- en weekenduren actief 
wordt. Vooral rond gemengd gebruik in 
de tijd ontstaat zo mogelijkheden. 

Stedelijke woonwijken hebben bijzondere 
sociale uitdagingen. De publieke ruimte 
is er bij uitstek een sociale ontmoetings-
ruimte, die een menselijke schaal moet 

Woonwijken in stedelijk gebied maar buiten de directe invloedssfeer van 
het stadscentrum of het station. Deze type-omgeving wordt gekenmerkt 
door een hoge bouwdichtheid, maar met een belangrijke klemtoon op 
woongebouwen, meestal eerder kleinschalig (rijhuizen), hoewel vaak wel 
gemengd met grotere volumes.

hebben en inclusief dient te zijn voor 
een brede groep aan potentiële gebrui-
kers. De stedelijke context maakt deze 
woonwijken meestal goed multimodaal 
bereikbaar, maar het residentieel karak-
ter en de hoge woningdichtheid levert 
vaak problemen op voor parkeren. Dit 
terwijl het bij uitstek omgevingen zijn die 
geschikt zijn voor verplaatsingen te voet 
of met de fiets. Bijzondere maatregelen 
in die richting zijn nodig. 

Het stedelijke karakter uit zich net als 
in stadscentra in een versteend en 
weinig groen uitzicht. Groen zit vaak 
verborgen en geïsoleerd in bouwblok-
ken, als deze niet ook toegebouwd zijn 
geraakt. Ontharden en ontsnipperen 
is hier een belangrijke opgave, om zo 
ook in stedelijke woonwijken plaats te 
creëren voor groenblauwe netwerken en 
diverse groenruimte. Waterlopen zijn in 
deze omgeving vaak sterkt ingeperkt in 
hun ruimte of zelfs helemaal overdekt. 
Duurzaam hemelwaterbeheer vormt 
een uitdaging door de versnipperde 
eigendomsstructuur. Door meer in te 
zetten op groen en blauw, kan ruimtelijke 
eigenheid van een stedelijke woonwijk 

opgewaardeerd worden en verhoogt 
natuurlijk ook de beeld- en leefkwaliteit. 
Naast waterlopen kan ook gewerkt 
worden met andere historische structu-
ren of elementen om aan die eigenheid 
te werken. Afhankelijk van het karakter 
van de wijk is er een grote opgave in het 
beschermen en valideren van historische 
panden, dan wel het opwaarderen van 
de beeldkwaliteit door in te zetten op 
gerichte stadsvernieuwing op strategi-
sche (zicht)locaties. 

Het dense karakter van deze type-om-
geving is net als in het stadscentrum 
bijzonder geschikt voor duurzame gebou-
wen en slimme nutsvoorzieningen, in het 
bijzonder als het gaat over energetische 
aspecten. 

De drang naar groen en natuurlijke 
ruimte uit zich ook in initiatieven om zelfs 
in heel stedelijke omgevingen te zoeken 
naar lokale voedselproductie, bv. in 
parken of zelfs op daken. Dit ondersteunt 
een gezondere benadering van voeding, 
die zich hopelijk ook kan vertalen in het 
lokale aanbod. 

stedelijke woonwijk, 
geïnspireerd door Gent
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Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke stationsomgevingen zijn bij 
uitstek plekken waar heel veel gebrui-
kers, functies, verkeersstromen en 
verschillende types ruimtes en gebouwen 
samenkomen. Diverse publieke ruimte en 
gebouwen zijn hier dus vanzelfsprekend. 
Wel is er nood aan een balans tussen 
de roeping van de stationsomgeving als 
regionaal knooppunt, en haar positie 
als woonomgeving. Verbreding van 
functies en voorzieningen zodat deze 
ook buurtbewoners aanspreken, is dan 
aan de orde. Dat gaat bijvoorbeeld over 
de verblijfskwaliteit en de menselijke 
schaal van de publieke ruimte, zodat een 
stationsplein niet enkel een knooppunt 
is, maar ook een ontmoetingsplek. De 

stationsomgeving is een plek waar veel 
activiteiten geclusterd en verweven wor-
den in onmiddellijke nabijheid van elkaar 
en met een voorbeeldige multimodale 
bereikbaarheid. De opgave is om er ook 
een aantrekkelijke plek te maken voor 
omwonenden, zodat het voorzieningen-
aanbod ook voor de directe omgeving 
loont. Dat gaat dan bijvoorbeeld om 
functies voor gezonde voeding, werkge-
legenheid, onderwijs, cultuur, gezond-
heidsvoorzieningen, gezonde mobiliteit, 
speelkansen en toegang tot groen.

Stedelijke stationsomgevingen zijn heel 
dynamische omgevingen die de laatste 
tijd sterk in de aandacht stonden voor 
stadsvernieuwing en grote infrastruc-

Woonwijken rond de stations in stedelijk gebied. Deze type-omgeving 
wordt gekenmerkt door een hoge bouwdichtheid en diversiteit aan 
functies, de aanwezigheid van een multimodaal mobiliteitsknooppunt 
met heel wat bijhorende infrastructuur en programma.

tuurprojecten. De driver daarachter is 
knooppuntontwikkeling, uitbouwen van 
de capaciteit van de spoorinfrastructuur 
en concentratie van functies rond het 
station. Maar de meeste projecten 
hebben ook aandacht voor erfgoed, het 
spoor en het station zijn vaak historische 
structuren bij uitstek die al lang meegaan 
en mee de structuur van de stad heb-
ben bepaald. Hier oordeelkundig mee 
omgaan versterkt de sowieso al sterke 
ruimtelijke eigenheid van deze type-om-
geving. De uitdaging daar is meestal 
niet meer om een eigen identiteit op te 
bouwen, maar om deze op te waarderen 
en van de klassieke ‘stationsbuurt’ een 
aantrekkelijke en vitale plek te maken. 

Groen is daarbij een sleutelelement. 
Stedelijke stationsomgevingen zijn 
doorgaans erg versteende plaatsen met 
weinig groen en nog minder blauw, met 
dikwijls een historiek van bodemveront-
reiniging en een hoge verstoringsgraad 
(door geluid, trillingen, licht, luchtver-
ontreiniging door spoor- en tramverkeer, 
autobussen en personenwagens). Het 

is niet evident om hier te werken aan 
groenblauwe netwerken, divers groen en 
duurzaam hemelwaterbeheer, maar het 
zal noodzakelijk zijn als de stationsbuurt 
ook een aantrekkelijke leefomgeving 
wilt zijn. Ontharden zal dan de eerste 
stap moeten zijn - al verdienen ook de 
spoorbundels aandacht als unieke verste-
delijkte ecosystemen. 

Stationsomgevingen staan niet vooraan 
in de discussie rond lokale energienet-
werken, maar bieden er wel veel kansen 
toe: een gemengd programma, hoge 
dichtheid en een van nature sterke 
verknoping van verschillende infra-
structuurnetwerken opent kansen voor 
innovatieve, slimme nutsvoorzieningen 
en duurzame gebouwen. 

stationsomgeving, geïnspireerd 
door Hasselt
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Werkomgeving in transitie

De type-omgeving van de werkomgeving 
in transitie is een specifiek geval, door de 
transformatie die hier plaatsvindt. Deze 
omgeving evolueert van een sterk op 
bedrijvigheid en industrie gerichte plek, 
hoogstens ondersteund door woningen 
en aanverwante voorzieningen, naar een 
gemengde leefomgeving. In die evolutie 
liggen heel veel kansen om kernkwalitei-
ten te realiseren, mits de transitie goed 
gestuurd wordt. Zo is het bijvoorbeeld 
belangrijk om bij de transformatie toch 
een deel van het bedrijvige karakter van 
de omgeving te behouden, om zo te 
streven naar een diverse leefomgeving 
met verweven bedrijvigheid. Dit is een 

uitzonderlijke kans om echt te werken 
aan duurzame nabijheid, met niet alleen 
wonen en voorzieningen, maar ook werk-
gelegenheid in verschillende vormen. 

Anderzijds is de transformatie ook een 
uitdaging, waarbij heel wat maatregelen 
nodig zullen zijn om een kwaliteitsvolle 
leefomgeving te realiseren. Zo is er nood 
aan diverse publieke ruimte op menselij-
ke schaal, iets wat in een industriezone 
meestal afwezig is. Ook walkability en 
fietsvriendelijkheid zijn niet altijd aan-
wezig en vragen om extra maatregelen 
zodat de leefomgeving multimodaal be-
reikbaar is. Groenblauwe netwerken zijn 
soms wel aanwezig in werkomgevingen, 

Gebieden met een belangrijke niet-woonfunctie, die getransformeerd 
worden tot woonwijk maar met nog voldoende verweven andere 
functies. Deze type-omgevingen kennen een divers ruimtelijk karakter, 
maar delen gezamenlijke opgaves en uitdagingen rond reconversie, 
ontharding/vergroening en functie-verweving. 

maar meestal op braakliggende terrei-
nen, in randzones of in bermen. Daar 
bevindt zich soms groenruimte met een 
opvallend hoge biodiversiteit, maar deze 
is niet altijd geschikt als gebruiksgroen 
voor een leefomgeving. Ook hier is dus 
soms een transformatie nodig, al is het 
ook dan belangrijk dat niet alle kwalitei-
ten van de oorspronkelijke, ‘verwilderde’ 
groenruimte verdwijnt. Behouden wat 
goed is, aanpassen wat beter kan. In 
bedrijvenzones zonder groen karakter, is 
ontharden, ontsnipperen en vergroenen 
belangrijk om een aangename leefom-
geving te creëren. Ook voor duurzaam 
hemelwaterbeheer zijn meestal nog 
maatregelen nodig. 

Dat geldt ook voor de identiteit van deze 
type-omgeving. Bij de transformatie 
zullen regelmatig gebouwen en infra-
structuren worden afgebroken, terwijl 
deze getuigen zijn van de historische 
identiteit van de plek. Industrieel erfgoed 
integreren in de nieuwe leefomgeving is 
dan ook een belangrijke strategie om de 
ruimtelijke eigenheid van de omgeving 

te bewaren en in de verf te zetten. De 
herbestemming van industriële gebou-
wen en infrastructuur creëert ook veel 
mogelijkheden om duurzame gebouwen 
te creëren, dankzij hergebruik en slimme 
integratie van moderne technieken. 
Tijdelijk gebruik is hier bijzonder interes-
sant, om de omgeving te beleven ook als 
deze zich nog in een vroeg stadium van 
de transitie bevindt. 

Net als in stedelijke woonwijken bestaan 
er ook hier kansen voor lokale voedsel-
productie, in de vorm van buurtmoestui-
nen, al dan niet geïntegreerd in (tijdelijk) 
herbestemde industriële sites. 

Als er nog industrie aanwezig is op of 
nabij de leefomgeving, kan er soms 
gebruik gemaakt worden van de rest-
warmte om een collectief warmtenet 
te voeden. Deze en andere vormen van 
slimme nutsvoorzieningen zijn dus ook 
hier interessant. 

 

werkomgeving in transitie, 
geïnspireerd door Kortrijk
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Goed uitgeruste dorpskern

Een goed uitgeruste en duurzaam be-
reikbare dorpskern biedt een bescheiden 
veelheid aan functies. Anders dan een 
stadscentrum is een goed uitgeruste 
dorpskern klein van schaal en leidt de 
combinatie van publieksfuncties, wonin-
gen, parkeren en doorgaand verkeer vaak 
tot conflicten en onderlinge hinder. Dit 
zorgt ervoor dat er hier nog meer dan in 
de stedelijke omgeving nood is aan slim-
me ruimtelijke oplossingen en efficiënt 
inzetten van de ruimte die er is, ook door 
bv. gemengd gebruik in de tijd. Dit soort 
dorp heeft een economische vitaliteit die 
idealiter aangepast is aan haar schaal en 
aan haar rol in de gemeente en regio. Dat 

betekent dat er winkels, horeca, kantoren 
en andere werkplekken zijn die passen bij 
de omvang, ligging en potenties van het 
dorp. Het ene dorp zal dus meer een mix 
zijn van bedrijven en bovenlokale eerder 
‘stedelijke’ voorzieningen, terwijl een 
ander dorp bv. eerder zal beschikken 
over wat lokalere voorzieningen en 
meer recreatie-gebonden faciliteiten. 
In elk geval is diversiteit van functies 
en nabijheid gegarandeerd en moet dit 
ook maximaal worden ondersteund. De 
publieke ruimte daarentegen staat heel 
vaak onder druk. Er liggen veel claims 
op, in de eerste plaats voor verkeer en 
parkeren, en het ontbreekt vaak aan am-

Samenhangend weefsel van een (dorps)kern met centrum 
en omliggende woonwijken, waarbij de kern over een goed 
voorzieningenaanbod beschikt en potenties heeft voor multimodale 
ontsluiting. Deze type-omgeving bevindt zich vaak in een meer landelijke 
omgeving, maar is zelf wel gekenmerkt door vrij dichte bebouwing.

bitie of simpelweg aan middelen om dit 
duurzaam op te lossen. Hierdoor gaat de 
menselijke schaal, maar ook de ruimte-
lijke eigenheid verloren. Het is essentieel 
voor het dorpskarakter om hierop in te 
zetten en tegelijk ook historische en/of 
landschappelijke elementen en structu-
ren te versterken. Veel dorpen liggen aan 
een beek, welke doorheen de jaren vaak 
in de vergetelheid is geraakt. Dit soort 
groenblauwe netwerken terug herstellen, 
is vaak een ingreep die een enorme 
meerwaarde creëert in de leefomgeving 
van een dorpskern. Voor de identiteit, de 
leefkwaliteit, en de klimaatbestendigheid 
dankzij o.a. hemelwaterbeheer. 

Mits goed gestuurd, is het creëren van 
ecologische samenhang en behoud en 
versterking van biodiversiteit al wat 
gemakkelijker in een dorpskern dan in 
steden omdat er doorgaans meer ruimte 
is. Daar staat tegenover dat dynamische 
dorpskernen wel vaak te lijden hebben 
onder een sterke ontwikkelingsdruk, 
grote versnippering van de ruimte en een 
gebrek aan middelen en planningscapa-

citeit. Ambitieuze projecten voor dorps-
kernversterking en  -vergroening zijn dus 
niet gemakkelijk te realiseren. 

Grotere dorpskernen zijn meestal redelijk 
goed multimodaal bereikbaar, al is de 
performantie van het openbaar vervoer 
of de kwaliteit van de fietsinfrastructuur 
regelmatig wel een aandachtspunt. Hoe-
wel divers, zijn in een dorpskern zeker 
niet altijd alle gezondheidsvoorzieningen, 
(hoger) onderwijs, cultuur of werkgele-
genheid per definitie aanwezig, waardoor 
de aansluiting op openbaar vervoer een 
belangrijk aandachtspunt is.

Dynamische dorpen kunnen zich in het 
ideale geval dubbel profileren. Als dense, 
levendige kern met alle randvoorwaar-
den voor duurzaam bouwen, collectieve 
nutsvoorzieningen en walkability. Maar 
ook als leefomgeving met een vrij directe 
link met het (agrarische) landschap, 
divers groen en lokale voedselproductie. 

goed uitgeruste dorpskern, 
geïnspireerd door Londerzeel
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Randstedelijke verkaveling

Een verkaveling wordt gekenmerkt door 
een lage bebouwingsdichtheid en ver-
spreide bewoning (eigen woning op vrije 
kavel), en heeft een vrijwel mono- 
functioneel residentieel karakter. In het 
geval van deze type-omgeving gaat het 
om verkavelingen die wel goed bereik-
baar zijn vanuit de stad of de dorpskern, 
per fiets of met de wagen. Die ligging 
nabij een goed voorziene kern maakt  
ze interessant als verdichtingslocaties, 
en dan zijn er zeker kansen om trage 
verplaatsingen (binnen, maar ook van en 
naar de verkaveling) te faciliteren. Al te 
vaak zijn dit soort verkavelingen immers 
zeer sterk autogericht. Een sterke verbre-

ding van de leefomgeving richting diverse 
functies is echter niet aan de orde, 
omdat dit het nabijgelegen centrum zou 
verzwakken. In de plaats daarom moet 
ingezet worden op een hoge leefkwaliteit 
en goede, multimodale verbindingen 
met het centrum in kwestie. Diverse 
publieke ruimte is in een verkaveling 
vaak afwezig, maar is wel een belangrijke 
randvoorwaarde om van een duurzame 
leefomgeving te kunnen spreken. Deze 
kan een heel groen karakter aannemen 
en een belangrijke rol spelen om de 
ruimtelijke eigenheid te versterken. Deze 
is in de verkaveling immers vaak heel 
inwisselbaar: veel Vlaamse verkaveling 

Woonwijken met een lage woningdichtheid en groen karakter, gelegen in 
de invloedssfeer van een stad of hoogdynamische dorpskern. De wijken 
zelf zijn monofunctioneel residentieel van aard, maar door hun ligging 
kunnen ze wel profiteren van een voorzieningenaanbod in de directe 
nabijheid.

lijken erg op elkaar. Ondanks de lage be-
bouwingsdichtheid en het lokaal karakter, 
zijn straten in een verkaveling nog vaak 
sterk verharde en autogerichte ruimtes. 
Hier ligt een belangrijke opgave om te 
werken aan verblijfskwaliteit, ontharding 
en menselijke schaal. 

Als er kansen bestaan voor een verdich-
tingsopgave, kunnen die ook ingezet 
worden om te ontharden, mobiliteits-
problemen aan te pakken, infrastructuur 
te vernieuwen, een diversiteit aan 
woningen aan te bieden en collectieve 
(groen)ruimtes en lokale voorzieningen 
te introduceren. Nieuwe woonprojecten 
kunnen ook nieuwe publieke ruimte 
bevatten, zachte doorsteken die de wal-
kability verhogen, en het woningaanbod 
verbreden en verduurzamen. 

Ondanks het groene karakter van 
de verkaveling, bevindt veel van die 
groenruimte zich in private tuinen en is 
er geen sprake van echte groenblauwe 
netwerken. Ook duurzaam hemelwater-
beheer is niet altijd gegarandeerd. Tuinen 
met elkaar verbinden, landschappelijke 
structuren versterken, waterlopen in ere 

herstellen, ... zijn allemaal belangrijke 
maatregelen om dit te verbeteren. 
Strategische ontharding of ontsnippering 
(door gebouwen af te breken) kan een 
aanleiding zijn om meer diverse groen-
ruimte en echte netwerken te creëren. 
Daarmee kan soms terug aangesloten 
worden bij de landschappelijke context 
van de verkaveling, in veel gevallen de 
enige historische structuren die in een 
hedendaagse verkaveling terug te vinden 
zijn. 

Collectiviteit is in een verkaveling 
meestal niet erg uitgesproken. Ook 
voor duurzaam bouwen en energie-
maatregelen liggen de kansen vooral bij 
individuele maatregelen op gebouw- of 
perceelniveau. Echter, als veel woningen 
teruggrijpen op groene stroom met eigen 
zonnepanelen, kan een collectieve wijk-
batterij wel een slimme nutsvoorziening 
zijn om te voorkomen dat dit het lokale 
elektriciteitsnet overbelast. Ook als 
voedselomgeving heeft een verkaveling 
niet bijzonder veel potentieel, behalve 
via individuele productie in de eigen tuin. 

randstedelijke verkaveling, 
geïnspireerd door Lommel

Ontwerpstrategieën waar deze type-omgeving in detail wordt beschreven

Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen 
van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en 
duurzame voeding
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Laagdynamische dorpskern

De laagdynamische dorpen hebben over 
het algemeen een lage bebouwingsdicht-
heid, op eventuele  denser bebouwde 
(historische) centra na. Het karakter van 
dat centrum kan heel uiteenlopend zijn. 
In sommige centra van deze kernen is de 
historische structuur nog erg goed aflees-
baar in het dorpscentrum; ze zijn hooguit 
wat aangevuld met lintbebouwing langs 
de invalswegen of enkele verkavelingen 
buiten het centrum. In andere laag-
dynamische dorpen en hun centra is 
die dorpse identiteit volledig zoek. Het 
centrum heeft een sterke transformatie 
gekend door technische verkeerskundige 

ingrepen, door de ongelukkige inplanting 
van gebouwen van een andere schaal, 
door sloop van het historisch patrimoni-
um,…

Door hun laagdynamisch karakter, kam-
pen deze dorpen met heel wat uitdagin-
gen. Het voorzieningenniveau neemt af 
en er is onvoldoende draagkracht aan-
wezig voor diverse functies. Ze zijn slecht 
multimodaal bereikbaar. Nabijheid van 
voorzieningen is dus niet gegarandeerd, 
ondanks de vaak compacte structuur van 
het dorp. Die combinatie maakt ze geen 
geschikte locatie voor sterke groei of ver-

Dorpskern in landelijke omgeving waar door het beperkte 
voorzieningenaanbod en de beperkte knoopwaarde de ontwikkelkansen 
zich beperken tot de eigen behoefte. Deze type-omgevingen zijn vooral 
residentieel van aard en verdienen ondersteuning gericht op het 
aanpakken van leegstand, verdichten op maat en het stoppen van de 
verdere versnippering van de open ruimte. 

dichting, zodat ze vaak kampen met een 
krimpende en verouderende bevolking. 
Anderzijds hebben ze vaak wel een lange 
geschiedenis en sterke identiteit, die 
investeringen in het behoud verantwoor-
den. Aangezien er geen investeringen 
wenselijk zijn in inwonersgroei, niet-lo-
kale tewerkstelling of bovenlokale voor-
zieningen, kan erfgoed en landschapsbe-
leving de basis vormen voor een zekere 
vorm van economische activiteit (horeca 
en zachte recreatie) die het draagvlak 
voor de lokale voorzieningenaanbod kan 
ondersteunen. Dit moet echter gebeuren 
volgens de draagkracht van het dorp, 
zodat de ruimtelijke eigenheid behouden 
blijft. Investeringen in publieke ruimte, 
om deze diverser bruikbaar te maken, te 
vergroenen of een hogere verblijfskwali-
teit en een menselijkere schaal te geven, 
zijn daarbij essentieel. 

Laagdynamische dorpen liggen in een 
landelijke omgeving. Dat wil echter niet 
zeggen dat er in de dorpen of hun centra 
vaak sprake is van een sterk ecologisch 
netwerk. Net zoals bij de hoogdynami-

sche dorpen, was het in het verleden 
niet de gewoonte om in de dorpscentra 
groengebieden in te richten; het dorp 
lag immers al middenin de open ruimte. 
In plaats van sterk te investeren in 
verweving van groen in het dorp, is het 
dus eerder aangeraden om de link tussen 
het dorp en het omliggende landschap te 
versterken. In dat landschap kan geïn-
vesteerd worden in echte waardevolle 
groenblauwe netwerken, duurzaam 
waterbeheer en de creatie van een echt 
duurzaam voedsellandschap waar ook 
het dorp van kan profiteren. 

laagdynamische dorpskern, 
geïnspireerd door Merkem

Ontwerpstrategieën waar deze type-omgeving in detail wordt beschreven

Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen 
van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en 
duurzame voeding
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Lint of woonpark

Woonparken en woonlinten zijn leefom-
gevingen met een extreem lage dichtheid 
en monofunctioneel, residentieel 
karakter. Ze zijn meestal enkel met de 
auto ontsloten en er zijn geen voor-
zieningen in de nabijheid. Het zijn met 
andere woorden meestal geen duurzaam 
gelegen omgevingen voor verdere 
ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat een 
aanzienlijk deel van de Vlamingen in dit 
soort leefomgevingen woont en dat dus 
ook hier nagedacht moet worden hoe 
hier gewerkt kan worden aan de tien 
kernkwaliteiten. 

Het is zeker niet de bedoeling om in 

de linten en woonparken stedelijke 
dynamiek te stimuleren. Bijkomend 
programma (diverse functies) is hier niet 
gewenst, behalve eventueel in relatie tot 
openruimtefuncties. Wel kan er ingezet 
worden op een sterkere cohesie en 
versterking van het groene karakter van 
deze leefomgevingen. Investeringen in 
diverse publieke ruimte, hoewel beschei-
den in omvang, zijn daar een onderdeel 
van: kleine parkjes en speeltuinen, 
omvormen van straten tot groene woon-
erven, ... Hoewel er geen sprake is van 
een duurzame nabijheidslogica, loont het 
ook in te zetten op bereikbaarheid per 

Woonwijken of  -fragmenten in een uitgesproken groene, landelijke 
omgeving en veraf van dynamische steden of dorpskernen. Het kan 
gaan om al dan niet historische dorpjes die als lintbebouwing zijn 
gegroeid zonder noemenswaardig centrum, maar ook om afgelegen 
verkavelingen, bv. in bosrijke omgevingen. De woondichtheid is er laag, 
de bereikbaarheid en het voorzieningenaanbod quasi onbestaande. 

fiets of te voet. Goede verbindingen naar 
tewerkstellingscentra zijn van groot 
belang voor de bewoners, maar niet zo 
evident. 

Net als in verkavelingen kunnen tuinen 
ingezet worden als diverse groenruimte 
en gekoppeld tot of met groenblauwe 
netwerken. Beken moeten worden 
herwaardeerd zodat ze hun rol in het 
watersysteem maximaal kunnen spelen. 
Deze omgevingen zijn bij uitstek degene 
waar volop moet ingezet worden op 
versterking van de openruimte- en ecolo-
gische structuren. In de woonparken kan 
dat gecombineerd worden met herstel 
van de historische landschapskenmerken, 
vaak bebossing. Dit vergroot de ruimte-
lijke eigenheid. Daarnaast moeten we 
durven nadenken over ontharding van 
deze omgevingen, inclusief het afbreken 
van heel slecht gelegen bebouwing, 
bijvoorbeeld in overstromingsgebied. 

Economische vitaliteit wordt in de linten 
en woonparken enkel nagestreefd waar 
ze ondersteunend is aan de openruim-
tefuncties: activiteiten gekoppeld aan 

landbouw, in beperkte mate mogelijks 
aan het zacht recreatief medegebruik van 
de open ruimte. Verder lenen de linten 
en woonparken zich beter niet voor eco-
nomische functies, aangezien we hier 
geen autogerichte dynamiek willen.

De lage dichtheid en slechte ligging zorgt 
dat we moeilijk van duurzame gebouwen 
kunnen spreken, maar er kan op indivi-
duele basis wel gewerkt worden aan de 
energieprestatie en het materiaalgebruik. 
Slimme nutsvoorzieningen zijn in derge-
lijke afgelegen en verspreide leefomge-
vingen vooral interessant als ze toelaten 
om de dure technische infrastructuren 
te vervangen door lokale, ‘afgekoppelde’ 
systemen. Net als bij verkavelingen ligt 
het potentieel als voedselomgeving enkel 
bij individuele productie in de eigen tuin.

lint of woonpark, geïnspireerd 
door Zoersel

Ontwerpstrategieën waar deze type-omgeving in detail wordt beschreven

Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen 
van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en 
duurzame voeding
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Deel 2 
Toolkit 
ontwerpstrategieën



1Termijn realisatie

Zegt wat over de tijd 
waarbinnen realisatie 
mogelijk is. Is het 
een quick win actie, 
middel-lange termijn 
of lange termijn?

Deelstrategie

Aanduiding van de 
deelstrategie met 
herhaling van het 
nummer wanneer 
deze op meerdere 
plaatsen in de 
type-omgeving 
wordt toegepast.

Initiatiefnemer

Is de actie gedreven 
vanuit de overheid 
of door particulier 
initiatief. Is de actie 
met andere woor-
den top-down of 
bottom-up.

icoontjes

Verbeteren 
befietsbaarheid

Deelmobiliteit

Oplaadpunt 
elektrische 
voertuigen

Groenruimte met 
hoge biodiversiteit

Habitatruimte voor 
kleine zoogdieren

Voedselproductie Elektrische energie
Waterloop of 
oppervlaktewater Warmte energie

Woonfunctie

Verbeteren bewan-
delbaarheid

Faciliteren van 
(sport)recreatie

Versterken 
zichtrelatie/ 
zichtbaarheid

Handelsfunctie

Stiltezone

Plek voor kunst en 
cultuur

Busvervoer

Horecavoorziening

Ruimte voor 
waterbuffering of 
-infiltratie

Ruimte voor 
(geparkeerde) auto’s Goederen

Werkomgeving Treinvervoer

Goederenvervoer 
per schip

Goederenvervoer 
over de wegSpeelruimte

Leeswijzer

Legende bij de figuren

Zit- en ontmoetings-
ruimte met hoge 
verblijfskwaliteit
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Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Creëren van divers te gebruiken publieke ruimte

Inzetten op multifunctionaliteit

Op veel plekken in Vlaanderen kent de 
publieke ruimte een beperkte functio-
naliteit. Dit wil zeggen dat het gebruik 
van de ruimte wordt gedomineerd 
door één functie. Een simpel voorbeeld 
van een functioneel ingerichte zone is 
een parkeerplaats. Deze ruimte wordt 
vaak slechts voor een deel van de dag 
gebruikt. Door in te zetten op multifunc-
tioneel gebruik kan de plek een bredere 
betekenis krijgen. Zo kan een parkeer-
plein bijvoorbeeld op gezette tijden 
een plein voor een weekmarkt zijn, een 
langer verblijf stimuleren door de aanwe-
zigheid van bankjes, hemelwater infil-
treren en verkoeling bieden dankzij een 
halfverharde uitvoering. Zo kunnen ook 
synergie-effecten ontstaan die ervoor 
zorgen dat de ruimte intensiever gebruikt 
wordt en een grotere meerwaarde biedt 
voor de omgeving. 

Multifunctionaliteit is dus het zodanig 
inrichten van de ruimte dat deze afwis-
selend of gelijktijdig voor verschillende 
activiteiten en functies gebruikt kan 
worden. Zo kan slimmer omgegaan 
worden met de beschikbare ruimte. Het 

kan bovendien ook kostenefficiënt zijn 
om meerdere functies te clusteren op 
een plek. Bij de aanleg kunnen de kosten 
hoger uitvallen, maar doordat er uitein-
delijk minder ruimte nodig is voor meer 
functies, overwegen toch de financiële 
baten. De ruimte wordt efficiënter 
gebruikt en er kan ook meer geïnves-
teerd worden in een hoogwaardige en 
aantrekkelijke aanleg. Multifunctionaliteit 
kan dus ook de kwaliteit van de inrichting 
ten goede komen, bijvoorbeeld door 
een gebruiksruimte ook groen-blauwe 
kwaliteiten te geven. Het ontwerpen 
van ruimtes met gedeeld gebruik gaat zo 
versnippering van de ruimte tegen.

Aanpasbaar maken

Het gebruik van publieke ruimtes is 
constant in verandering. Hoe een publie-
ke ruimte 30 jaar geleden werd ingericht 
komt vaak niet meer overeen met hoe 
de ruimte vandaag de dag in gebruik is. 
Nieuwe technologische ontwikkelingen 
hebben vaak bepaalde ruimteclaims 
(bv. laadinfrasctructuur voor elektrische 
voertuigen). Ook veranderen de eisen die 
aan de inrichting van de publieke ruimte 

(Publieke) ruimte is een schaars goed. Zeker in meer verstedelijkte 
leefomgevingen is de druk op ruimte hoog. Op de aanwezige publieke 
ruimte liggen daarom vaak verschillende claims, als ruimte voor groen 
en klimaatadaptatie, voor recreatie en ontmoeting, voor events en 
markten,... Door publieke ruimte te creëren die divers te gebruiken is 
en een veelheid aan functies en activiteiten kan huisvesten, wordt deze 
combineerbaar, aanpasbaar en multifunctioneel inzetbaar.

gesteld worden (bv. meer ruimte voor 
fietsparkeren, ruimte voor ontmoeten).
Soms is dit nieuwe gebruik niet voorzien 
en moet de ruimte hieraan aangepast 
worden. Een aanpasbare en toekomst-
bestendige ruimte is zodanig ontworpen 
dat zij doorheen de tijd door verschillen-
de functies kan gebruikt worden. Daarbij 
sluiten bepaalde keuzes van het huidige 
gebruik toekomstige functies niet uit (zie 
Gemengd gebruik in de tijd over omkeer-
baar ruimtegebruik). Aanpasbaarheid van 
een ruimte gaat zowel om de functionele 
invulling als over de fysieke inrichting en 
flexibiliteit. Zo dient aandacht te gaan 
naar de gebruikte materialen (bestrating, 
grasvelden) en inrichtingselementen 
(bankjes, straatverlichting). Denk hierbij 
ook aan kiezen voor herbruikbare mate-
rialen.

Combineren en intensiveren van ruimte

Multifunctionaliteit gaat gepaard met 
een intensiever gebruik van de ruimte. 
Intensivering is het verhogen van de 
hoeveelheid gebruiksruimte binnen 
dezelfde oppervlakte. Dat kan gebeuren 
door ruimtelijke ingrepen om de ruimte 
letterlijk te vergroten zoals verdichten, in 
de hoogte bouwen of ondergronds bou-
wen. Bijvoorbeeld door een verdieping 
toe te voegen boven op een bestaand 
gebouw, of door daken te gaan inrichten 
als nuttige ruimte om te parkeren, als 
dakterras of als sportveld (zie Diverse 
functies en gebouwen). 

Door functies te combineren ontstaat 
ook een intensiever gebruik van de 
ruimte. Hieruit kunnen positieve ‘spin-
off’ effecten ontstaan. Zo kan een sociale 
meerwaarde worden gecreëerd door de 
wisselwerking van verschillende functies. 
Er is meer interactie tussen groepen 
die elkaar in een normale situatie niet 
zouden ontmoeten. Serendipiteit, een 
onverwachte maar plezierige bijwerking 
hiervan, is een surplus van deze toeval-
lige samenkomst. Door publieke ruimtes 
uitnodigend te maken voor iedereen 

kunnen deze ontmoetingen worden 
gestimuleerd. 

Oók een ruimte voor contemplatie

In divers gebruiken van publieke ruimte 
schuilt het risico dat alle plekken dus-
danig worden geïntensiveerd dat er 
geen ruimte meer is voor rust, stilte en 
contemplatie. Luwteplekken bieden, als 
tegenhanger voor plekken waar veel te 
beleven is en waar constante prikkels 
zijn, ruimte waar men zich kan ont-
trekken aan de dagelijkse drukte. Zulke 
plekken kunnen zich in publieke gebou-
wen bevinden, zoals in een kerk, maar 
ook in de buitenlucht, zoals bijvoorbeeld 
in een kloosterpark in een centrumstad 
of een pastorietuin in een kleiner dorp. 
Dergelijke groene oases zijn best zodanig 
afgeschermd van drukke straten of 
pleinen dat ze rust bieden zonder het 
contact met de omgeving helemaal kwijt 
te geraken. Het is er nooit helemaal stil, 
maar dat de geluidskwaliteit er beter is 
dan de omringende omgeving maakt ze 
tot een luwteplek.

Placemaking als ontwikkelingsstrategie

Placemaking is een proces dat zich richt 
op het creëren van plaatsen en het 
transformeren van publieke ruimtes om 
de verbindingen tussen mens en plek te 
versterken. Het is een manier om ver-
schillende spelers bij elkaar te brengen 
op een constructieve en collaboratieve 
manier om meer middelen, ideeën en 
creativiteit te genereren om plekken 
vorm te geven. Het is een co-creatieve 
strategie om meer mensen te betrekken 
en uit te dagen om de publieke ruimte te 
‘maken’. 

Er zijn verschillende voorbeelden en 
checklists beschikbaar hoe men place-
making als ontwikkelingsstrategie kan 
toepassen. Een bekend instrument is de 
Power of 10+. Het is een concept van 
het Project for Public Spaces (PPS), dat 
inzetbaar is op meerdere schalen om 
het gebruik van de publieke ruimte te 

ontw
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evalueren en faciliteren. De Power of 10+ 
toont hoe het meenemen van menselijke 
ervaring bij het ontwikkelen van plekken 
en wijken een meerwaarde kan zijn, met 
zowel directe als wijdverspreide effecten.

Het idee achter dit concept is dat plekken 
floreren als gebruikers een reeks van 
redenen (10+) hebben om er te verblij-
ven. Bijvoorbeeld een plek om te zitten, 
speelplaatsen om zich uit te leven, kunst 
om aan te raken, muziek om te horen, 
eten om te proeven, geschiedenis om te 
ervaren en mensen om te ontmoeten. 
Idealiter zullen sommige van deze 
activiteiten uniek zijn voor die specifieke 
plek, en de cultuur en geschiedenis van 
de omringende gemeenschap weerspie-
gelen (zie Ruimtelijke eigenheid). Een 
participatief proces met buurtbewoners 
en lokale stakeholders kan dit concept 
ondersteunen. 

Placemaking gaat dus over een gevoel 
van eigenaarschap over de ruimte. 
Door de gebruikers (zoals bewoners, 
bezoekers, ondernemers, vastgoedeige-
naren, ...) een actieve rol te geven bij de 
inrichting, de invulling en het beheer van 
de ruimte maakt men samen werk van 
een aangename en diverse leefomgeving. 
Men bouwt gelijktijdig aan een hechte 
lokale gemeenschap die zich betrokken 
voelt.

Het toepassen van deze strategie draagt vanzelfsprekend bij 
aan de kernkwaliteit gedeeld en meervoudig ruimtegebruik.
Het gedeelde gebruik leidt tot toegankelijke en attractieve 
publieke ruimtes. Voorbeelden hiervan zijn een meervoudig 
gebruik van parkings en groenstructuren. De strategie kan 
ook de economische vitaliteit stimuleren, doordat levendige 
publieke ruimtes mensen aantrekken die lokale handel en 
horeca ondersteunen. Bovendien ontstaat zo een aantrekke-
lijk vestigingsklimaat.  

De ruimtes worden in lijn met de kernkwaliteit robuust en 
aanpasbaar ingericht, als flexibele publieke ruimtes die 
geschikt zijn voor divers gebruik. De aanwezigheid van groen 
en blauw versterkt de visuele aantrekkelijkheid van de leef-
omgeving. Contact met groen draagt ook bij aan de (mentale) 
gezondheid, zeker in erg drukke of sterk versteende omgevin-
gen.

Ook op het gebied van inclusief samenleven kan de strategie 
een bijdrage leveren. Zo kan de inrichting sociale interactie 
en hulp faciliteren en gepercipieerd eigenaarschap over de 
publieke ruimte vergroten (ontmoetingsplaatsen, sociale 
mix). Inclusief beleid en ontwerp voor ruimtegebruik en 
gebruik van gebouwen (inclusieve ruimten) versterkt de 
onderlinge banden in de samenleving en ook de sociale 
cohesie.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Publieke ruimte met een menselijke schaal
 - Gemengd gebruik in de tijd
 - Diverse functies en gebouwen
 - Diverse groenruimte
 - Ruimtelijke eigenheid

Gedeeld en meervoudig 
ruimtegebruik

Inclusief samenleven

Economische vitaliteit

Robuustheid en  
aanpasbaarheid

Waarom?

ontw
erpstrategie diverse publieke ruim

te

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Gezondheid
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Publiek domein uitnodigend 
maken voor iedereen

1

Het ontwerpen van publieke ruimte die integraal toegankelijk 
is en uitnodigend is ingericht voor diverse doelgroepen. 

Bv: toegankelijkheid voor blinden, rolstoelgebruikers, etc ; 
uitnodigend voor verschillende leeftijdsgroepen

Publieke ruimtes inrichten voor 
een diversiteit aan activiteiten

Divers en respectvol (mede)
gebruik van groenblauwe 
ruimte

2

3

Ontwerpen van een publiek domein dat breed inzetbaar is 
voor verschillende activiteiten, tijdens of na elkaar, zonder 
dat daarvoor grote aanpassingen nodig zijn, en zo dat de 
activiteiten elkaar minimaal storen. 

Bv: gebruik van robuuste materialen, modulair ontwerp, 
aanwezigheid van diverse nutsvoorzieningen (elektriciteit, 
water)

Groenblauwe ruimte zo inrichten dat ze ook openstaat voor 
recreatief medegebruik, aangepast aan de kwetsbaarheid en 
context van het groen. 

Bv: bespeelbaar maken van groenruimte, integreren van 
sportvoorzieningen in groenruimte, duidelijk afgebakende 
wandeltrajecten

In de buurt worden toegankelijke plekken ge-
maakt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
(type-omgeving stedelijke woonwijk)

In de buurt worden plekken voorzien met een 
flexibele inrichting zodat deze voor verschil-
lende doeleinden kunnen worden gebruikt 
(type-omgeving stedelijke woonwijk)

Het beekdal wordt zo ingericht dat deze toegan-
kelijk is voor recreatief gebruik, maar tegelijk-
ertijd groen-blauwe waarden niet verloren gaan 
(type-omgeving goed uitgeruste dorpskern)

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones

Creëren van luwteplekken

4

5

Functioneel ingerichte zones zoals verkeersinfrastructuur, 
parkeerplaatsen of bedrijventerreinen opwaarderen met 
aantrekkelijke interventies die uitnodigen tot verblijven of 
ontmoeten. 

Bv: kleine ontmoetingsplekken realiseren op bedrijventerrei-
nen, herinrichten grote kruispunten met meer ruimte voor 
voetgangers

Creëren van plekken die rust bieden te midden van alle 
activiteit, door bijvoorbeeld in te zetten op stilte, koelte en zo 
weinig mogelijk kunstlicht (donkerte) en op die manier een 
toevluchtsoord vormen voor natuur en mensen. 

Bv: bestaande stille plekken koesteren als luwte-oases in 
lawaaierige, fel beschenen, warme of sterk verharde om-
gevingen, verborgen plekjes in het stads- of dorpsweefsel 
inzetten als rustige toevluchtsoord.

De publieke ruimte rond en toegang tot het 
bedrijventerrein herinrichten als aantrekkelijke 
ontmoetingsruimte (type-omgeving werkom-
geving in transformatie)

Midden in de stad biedt een kloostertuin een 
plek voor rust en contemplatie (type-omgeving 
stadscentrum)
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Diverse publieke ruimtes in een laag dynamische dorpskern

In de laagdynamische dorpse omgeving 
is het gebruik van de publieke ruimte 
meestal beperkt. Er is vaak maar een 
beperkt programma aan activiteiten in 
de omgeving beschikbaar om de publieke 
ruimte op te waarderen.Het is daarom 
zaak om de beschikbare publieke ruimte 
zo slim mogelijk in te richten zodat er een 
wisselwerking kan ontstaan tussen de 
verschillende gebruiksfuncties. 

Hiervoor is het nodig de vaak mono- 
functionele inrichting van de publieke 
ruimte te diversificeren, multifunctioneel 
inzetbaar te maken en aanpasbaar te 
maken. Versnippering van de (groene) 
ruimte dient te worden tegengegaan. 
Een integrale visie op het gebruik en de 
beeldkwaliteit van de publieke ruimte is 
hierbij nodig.

De inrichting van het dorpsplein kan een 
belangrijke rol vervullen in deze strategie. 
Vaak vormen deze plekken de ankerpun-
ten van de stedenbouwkundige structuur 
en gemeenschap van het dorp. Traditi-
oneel was dit de plek waar het publieke 
leven zich concentreerde. Een herin-
richting kan de herkenbaarheid van het 
dorpsplein als ankerplek herstellen en 
zo de identiteit van het dorp versterken. 
Door de ruimte voor meerdere functies 
in te richten kunnen er koppelkansen 
ontstaan tussen verschillende doelgroe-
pen en functies. Zo kan het dorpsplein 

worden gebruikt als evenementenplein, 
maar ook dienen als ontmoetingsplaats 
of een rol vervullen voor klimaatadaptie-
ve doeleinden.

Het opwaarderen van sterk functioneel 
benaderde ruimtes, zoals parkings of 
sportvelden, is een beproefde manier om 
tot diverse publieke ruimte te komen. 
Bijvoorbeeld door ze op een meer mul-
tifunctionele manier in te richten of de 
verblijfskwaliteit te verhogen. Groene en 
blauwe ingrepen schakelen ze in in een 
fijnmazig groenblauw netwerk.

In kleinschalige, laagdynamische dorpen is er meestal maar een beperkt 
aantal functies aanwezig om de publieke ruimte op te laden. Des te 
belangrijker is het om de centrale ruimtes in te richten met aandacht 
voor divers gebruik, zodat hier een levendige plek ontstaat waar de 
aanwezige functies zich concentreren. Bovendien worden de vaak 
schaarse middelen zo gebundeld geïnvesteerd op één plek.  

Blauwgroen Parkspoor Natuurlijk combineert 
blauwgroene en gebruiksactieve functies

De Oude Spoorwegberm is een groen lint dat de 
gemeente Kontich doorkruist en zo een ecologi-
sche corridor vormt tussen de Antwerpse Zuidrand 
en de Netevallei. De onderbenutte en verscholen 
berm is met eenvoudige ingrepen omgevormd tot 
een ruggengraat voor toekomstige ontwikkelingen. 
Versnipperde speelpleinen en kleinere groenzones 
zijn verweven tot een robuust blauwgroen net-
werk. Na de realisatie kreeg het project het water-
proof label van de Vlaamse Milieumaatschappij, 
als voorbeeldstellend project voor waterberging en 
-infiltratie. Het laat zien hoe met beperkte ingre-
pen een klimaatgroen landschapspark kan worden 
uitgebouwd.

Hoewel Kontich bezwaarlijk laagdynamisch kan 
genoemd worden, is het project toch inspirerend 
voor hoe ook in landelijkere dorpen omgegaan kan 
worden met blauwgroene structuren.  

Meer info 

Dorpskernvernieuwing met beeldbepalend, 
multifunctioneel ankerpunt

Om de leefbaarheid te verhogen werd de dorps-
kern van Noordschote, een deelgemeente van 
Lo-Reninge, heringericht met aandacht voor de 
verkeersleefbaarheid, de identiteit van het dorp en 
de relatie met het omgevende landschap. Opval-
lend is het nieuwe ankerpunt op het dorpsplein, 
dat dienst doet als ontmoetingsplaats en infopunt 
maar ook als bushalte en zitbank.

Noordschote heeft een compacte gesloten 
vorm met een opvallend groot plein, wat dan 
weer in contrast staat met de kleinschaligheid 
van het dorp. Vooral het puliek domein maakt 
de dorpskern voor de inwoners en passanten 
gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk. Inbedding in 
de landschappelijke, recreatieve omgeving van het 
dorp, en binding met het sterk aanwezige verleden 
zijn samen met de functionaliteit en de beeldkwali-
teit de belangrijkste uitgangspunten.

Meer info

Blauwgroen Parkspoor Natuurlijk Kontich (Antea) - 
foto’s Antea

Dorpskernvernieuwing Noordschote (Sweco) - foto’s 
Sweco & Dirk Vertommen
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Creëren van luwteplekken  
Luwteplekken kunnen gekoppeld worden aan 
natuurbeleving aan de rand van de dorpskern, 

en zo een toevluchtsoord bieden voor zowel 
dorpsbewoners als bezoekers van elders. 

1

Publiek domein uitnodigend maken voor 
iedereen  
Het (eventueel periodiek) openstellen van 
bijvoorbeeld de tuinen van een lokaal 
kasteel voor een breder publiek

Publiek ruimtes inrichten voor een 
diversiteit aan activiteiten 
Multifunctioneel ontwerp van het 
dorpsplein zodat de ruimte kan 
worden ingezet voor uiteenlopende 
doeleinden.

Divers en respectvol (mede)gebruik van 
groenblauwe ruimte
Het groene karakter van het dorp 
versterken door de aanleg van een zacht 
recreatief netwerk.

Activeren en opwaarderen van functioneel ingerichte zones 
Functioneel ingerichte zones zoals de dorpsstraat of 
parkeerplaatsen activeren met aantrekkelijke interventies in de 
publieke ruimte die uitnodigen tot verblijven of ontmoeten.  

DorpspleinDorpsplein

2

3

5

4

Laag dynamische dorpskern
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Diverse publieke ruimtes in een stedelijke woonwijk

De stedelijke woonwijk wordt gekarakte-
riseerd door een dicht bebouwd stedelijk 
weefsel. De publieke ruimte is divers 
ingericht met delen die zijn bestemd 
voor de woonfunctie en andere delen die 
een bovenlokale functie bedienen (zoals 
een stedelijke winkelstraat). Deze diversi-
teit karakteriseert de stedelijke woonwijk 
en maakt het een dynamische plek om te 
wonen. 

Het dichte weefsel beperkt het aanbod 
van de publieke ruimte in dit type omge-
ving. Bovendien wordt de ruimte tussen 
veel verschillende mensen gedeeld. De 
diversiteit van de gebruikers en hoge 
druk op de publieke ruimte van de wijk 
kan leiden tot frictie (zoals geluidsover-
last) tussen verschillende bewoners-, 
bezoekers- en andere gevestigde gebrui-
kersgroepen. 

De publieke ruimte is in principe van 
iedereen. Toch zien we in de praktijk dat 
bepaalde plekken vaak worden toegeëi-
gend door bepaalde groepen. Ruimtes 
moeten daarom zo worden ingericht 
dat iedereen een ‘plek’ heeft in de wijk. 
Jongeren bijvoorbeeld hebben vaak 
weinig ruimte om zich terug te trekken 
in de stedelijke woonwijk, maar hier wel 
behoefte aan. Anderzijds zijn vaak ook 
oudere mensen op zoek naar een plek 
die ingericht is naar hun noden. 

Ook moet er worden gekeken hoe de 

diversiteit van de ruimtes onderling kan 
worden gewaarborgd. In stedelijke woon-
wijken kan bijvoorbeeld nood zijn aan 
luwteplekken. Vaak ligt er een potentieel 
in verborgen binnentuinen, garageboxen, 
leegstaande panden en restplekjes in de 
wijk.

Bij voorkeur is het gebruik van de publie-
ke ruimte niet al te zeer voorgekauwd. 
Een al te expliciete inrichting stuurt 
immers het gebruik en de beleving van 
een plek. Zo is het inbrengen van subtiele 
spelprikkels voor kinderen interessanter 
dan het toevoegen van vaste speeltuigen 
die hun omgeving domineren.

Over het algemeen kent de stedelijke woonwijk een grote diversiteit aan 
functies en publieke ruimtes. Daarbij is er vaak een meer publiek deel 
met gemengde functies, bijvoorbeeld geconcentreerd rondom centrale 
plaatsen en belangrijke (winkel- of verkeers)assen in de wijk. Daarnaast 
wordt de wijk gekarakteriseerd door een meer besloten woonfunctie, 
met kleinere, meer intieme parkjes en speelpleinen. De opgaven voor 
de stedelijke woonwijk liggen dan ook vooral in het mediëren tussen de 
verschillende belangen in de publieke ruimte.

Het Apolloplein, een levendig en divers sociaal 
hart van de wijk

Het Apolloplein, gelegen in het midden van de 
stedelijke woonwijk Berchem, is het nieuwe, leven-
dige hart van de wijk. Het plein is multifunctioneel 
ingericht met een sportterrein, gecombineerd met 
zit- en ontmoetingsruimte. Het biedt plaats aan 
een groene speelzone en een rustige verblijfsplek. 
De inrichting zet verblijfskwaliteit en de belevings-
waarde centraal. Er wordt gewerkt met verschillen-
de zones voor verschillende doelpublieken, maar 
het plein geeft toch een coherente en geenszins 
gesegregeerde indruk. 

Meer info

De Sinte-Mettetuin, een luwteplek temidden van 
het stadsgewoel

Achter de historische gevels van het vroegere 
klooster van O.L.V.- van Leliëndaal aan de Bruul lag 
eeuwenlang een voor buitenstaanders onbekende 
binnentuin. Deze werd recent ingericht als publiek 
toegankelijke stadstuin. De vernieuwde stadsruim-
te met een krachtig, groen en publiek karakter 
staat in dienst van de stad, zijn bewoners en 
bezoekers. Dankzij zijn ligging is de tuin de perfecte 
plek om te ontsnappen aan de stedelijke dynamiek 
van de drukke winkelstraten rondom.

Meer info

Apolloplein Berchem (Stad Antwerpen) - foto’s stad 
Antwerpen

Sint-Mettetuin Mechelen (Stramien) - foto’s Chak 
Lopez
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KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Publiek domein uitnodigend maken 
voor iedereen  

Het vormgeven van de buitenruimte 
zodat deze ‘kinderwagen-proof’ is.  

Bijvoorbeeld door de aanleg van continue 
netwerken en verlaagde trottoirs.

1

4

5

2

2

1

Creëren van luwteplekken  
Creëren van plekken die rust bieden 
te midden van alle activiteit, zoals 
bijvoorbeeld binnentuinen van (semi-)
publieke gebouwen.

5

Publiek ruimtes inrichten voor een 
diversiteit aan activiteiten 
Het buurtplein zo inrichten dat zij 
multifunctioneel gebruik faciliteren en 
een hoge belevingswaarde hebben. 

Activeren en opwaarderen van functioneel 
ingerichte zones 

Verwaarloosde ruimte tussen gebouwen, 
enkel gebruikt als achterkant en 

parkeerruimte, opwaarderen als verrassende 
verblijfsplek.  

24

Publiek domein uitnodigend maken 
voor iedereen 
Speelplaats van een school vergroenen 
en buiten de schooluren openstellen voor 
buurtbewoners en hun kinderen.

1

Divers en respectvol (mede)gebruik 
van groenblauwe ruimte

Het water beleefbaar maken door 
het openstellen van de kaaien voor 

publiek recreatief gebruik

3

Stedelijke woonwijk
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1

1

3

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

4

KerkparkKerkpark

Publiek domein uitnodigend maken 
voor iedereen 

Creëren van luwteplekken 

Publiek ruimtes inrichten voor 
een diversiteit aan activiteiten 

Divers en respectvol (mede)gebruik van 
groenblauwe ruimte

1

1

2

2

3

5

RivierRivier

MarktpleinMarktplein

StadspleinStadsplein

CultuurclusterCultuurcluster
DaktuinDaktuin

Publiek domein uitnodigend 
maken voor iedereen 

SchoolSchool

1

Creëren van luwteplekken 

Publiek ruimtes inrichten voor een 
diversiteit aan activiteiten 

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

ParkPark

BusstationBusstation

2

4

3

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Publiek ruimtes inrichten voor 
een diversiteit aan activiteiten 

1

Publiek domein uitnodigend maken 
voor iedereen 

2

4

Divers en respectvol (mede)gebruik van 
groenblauwe ruimte

3

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

4

2

5

2

4

1

Creëren van luwteplekken    

5

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Publiek domein uitnodigend 
maken voor iedereen 

Creëren van luwteplekken 

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

5

2

3

4

4

1

1

1

Publiek ruimtes inrichten voor een 
diversiteit aan activiteiten 

Divers en respectvol (mede)gebruik 
van groenblauwe ruimte  

3

1
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Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie



Creëren van luwteplekken 

Publiek ruimtes inrichten voor een diversiteit 
aan activiteiten   

2

4

Publiek domein uitnodigend 
maken voor iedereen 

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

3

1

Publiek domein uitnodigend 
maken voor iedereen 

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

3

1

Koning LeopoldlaanKoning Leopoldlaan

4

Creëren van luwteplekken 

Publiek ruimtes inrichten voor een diversiteit 
aan activiteiten 

2

4

KloosterstraatKloosterstraat

MolenstraatMolenstraat

4

BeekBeek

Publiek domein uitnodigend 
maken voor iedereen 

Creëren van luwteplekken 

Publiek ruimtes inrichten voor een 
diversiteit aan activiteiten 

Divers en respectvol (mede)gebruik 
van groenblauwe ruimte

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

1

2

3

5

4

ScoutingScouting

Ecologisch parkEcologisch park

Creëren van luwteplekken 

1

Publiek domein uitnodigend maken 
voor iedereen 

Publiek ruimtes inrichten voor een 
diversiteit aan activiteiten 

Divers en respectvol (mede)gebruik van 
groenblauwe ruimte

Activeren en opwaarderen van 
functioneel ingerichte zones 

DorpspleinDorpsplein

2

3

5

4
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Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding

7574



Ontwerpstrategie

Inrichten van de publieke ruimte als plek met 
verblijfskwaliteit en een menselijke schaal

Er bestaan reeds heel wat studies over 
de inrichting van de publieke ruimte 
voor een menselijke maat. Deze strategie 
geeft een synthese van de vaakst terug-
komende principes uit deze studies.

Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele 
aantrekkelijkheid van een omgeving 
worden door een veelheid aan factoren 
bepaald: het natuurlijke (fysische) 
landschap, de sociale en culturele 
eigenschappen van de ruimte, het 
gebruik ervan en de vormgeving van 
de bebouwde en onbebouwde ruimte. 
Om herkenbaarheid, leesbaarheid en 
aantrekkelijkheid te bevorderen moeten 
deze ontwerpen niet alleen voldoen aan 
functionele, technische en economische 
eisen, maar ook aan de sociale en psy-
chologische behoeften van de mens, en 
dienen ze geworteld te zijn in zijn cultuur. 
Stedenbouwkundige eenheid, architect-
onische samenhang en de aanwezigheid 
van oriëntatiepunten zijn ontwerpprin-
cipes die hieraan kunnen bijdragen. 
Bij elkaar vormen zij een persoonlijke 
mentale kaart van de omgeving (zie ook 
Kevin Lynch en zijn boek The Image of 
the City).

Herkenbare plekken

Een herkenbare omgeving is een omge-
ving die zich onderscheidt van andere 
gebieden. De herkenbaarheid bepaalt 
mede de identiteit van een omgeving en 
maakt de ‘ruimte’ tot een ‘plek’. Her-
kenbaarheid kan onder andere worden 
gerelateerd aan de lokale architectuur, 
structuur, gebruikte materialen, types 
groen, .... Belangrijk onderdeel van de 
herkenbaarheid is het versterken van 
de lokale identiteit (zie ook Ruimtelijke 
eigenheid). 

Die lokale identiteit wordt mede bepaald 
door de specifieke mix aan functies in 
de nabijheid van de woning: de school, 
de bakker, ... (zie ook Diverse functies en 
gebouwen) Vaak zijn dit de plekken waar 
spontane ontmoetingen plaatsvinden. 
De inrichting van de publieke ruimte 
heeft een belangrijke impact op sociale 
interacties. Zo zal een lawaaierige steen-
weg minder aanleiding geven tot een 
babbeltje dan een autoluwe straat. Ook 
bedrijven of ondernemingen verweven 
in de buurt dragen sterk bij aan het DNA 
van een plek. Ze zitten vaak in het collec-
tieve geheugen van een plek vervat.

De menselijke schaal van de publieke ruimte bepaalt in belangrijke mate 
de verblijfskwaliteit: ruimtes met karakter, een goede sfeer, kansen voor 
ontmoeting en interactie. Is een ruimte ingericht voor langzaam verkeer 
zoals voetgangers en fietsers of eerder voor gemotoriseerd verkeer? Zijn 
de functies geconcentreerd en bewandelbaar zoals in een dorpscentrum 
of ver uit elkaar gelegen zoals bij baanwinkels langs een steenweg? De 
inrichting van een ruimte definieert voor een belangrijke mate ook het 
gebruik. Een focus op de menselijke schaal betekent dus ook een hogere 
verblijfskwaliteit.

Bij het plannen van een publieke ruimte 
moet rekening worden gehouden met 
de sociale dynamiek en de culturele 
eigenheid van het gebied, om een sterke 
relatie tussen mens en plaats tot stand te 
brengen.

Leesbaar maken

Een leesbare omgeving is een omgeving 
waarin men zich ruimtelijk gemakkelijk 
kan oriënteren, waarin men zijn weg 
vindt. Wayfinding omvat alle manieren 
waarop mensen zich oriënteren. Het 
betreft het aanbrengen van structuur en 
hiërarchie die door iedereen begrepen 
en gerespecteerd wordt. Het is een mis-
verstand dat enkel het aanbrengen van 
bewegwijzering voldoende zou zijn. Ook 
aspecten zoals de overzichtelijkheid van 
trajecten, de logische doorwaadbaarheid 
van bouwblokken, zichtassen, voldoende 
verlichting ‘s avonds en noodzakelijk 
onderhoud bepalen mee de leesbaarheid 
van een plek.

Die leesbaarheid dient ook te worden af-
gestemd op de snelheid van de verplaat-
sing. Voor een inrichting op menselijke 
schaal betekent dit rekening houden met 
de langzame verplaatsing van een voet-
ganger (in tegenstelling met de snelle 
verplaatsing met de auto).Leesbaarheid 
en herkenbaarheid liggen zeer dicht bij 
elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. 

Visueel aantrekkelijke omgeving

Een visueel aantrekkelijke omgeving is 
een omgeving die door de gebruikers 
wordt gewaardeerd om haar beeldkwa-
liteit. Aspecten zoals ritmiek in gevelop-
bouw, kleur- en materiaalgebruik, voor- 
en achterplan, ... zijn daarbij van tel. Vaak 
verhoogt het doorbreken van een strakke 
ritmiek op een aantal plekken de visuele 
aantrekkelijkheid, bijvoorbeeld door het 
laten uitspringen van één of meerdere 
gebouwen of bomen in de rij.

De stad op ooghoogte

De ervaring van de publieke ruimte 
houdt niet op waar het gebouw begint. 
Plinten maken een belangrijk deel uit 
van de beleving van de publieke ruimte. 
Gevels van gebouwen en alles wat op 
ooghoogte te zien is, geven er mee 
betekenis aan. Een gebouw kan lelijk zijn, 
maar met een levendige plint kan de 
beleving positief zijn. Andersom kan ook: 
een gebouw kan heel mooi zijn, maar als 
de begane grond een blinde muur is, is 
de beleving op straatniveau nauwelijks 
positief.

Plinten spelen ook een sleutelrol in de 
economie. Ruimtes die veilig, schoon 
en overzichtelijk zijn en waar mensen 
ontspannen kunnen ronddwalen leveren 
meer geld op dan in onveilige of onover-
zichtelijke structuren. Hoewel de begane 
grond soms maar 10% van een gebouw 
uitmaakt, draagt ze wel voor 90% bij aan 
de beleving van de omgeving door het 
gebouw. Het kennisplatform The City at 
Eye Level biedt een breder inzicht in dit 
onderwerp.

Complete straten en gedeelde ruimtes

De inrichting van de publieke ruimte 
hangt in belangrijke mate samen met 
de afwikkeling van het (auto)verkeer. 
Hierbij raakt de menselijke schaal vaak 
verloren. Daarom moet waar mogelijk 
bij de inrichting van publieke ruimtes 
worden uitgegaan van de principes 
van de ‘complete straat’. Dit concept 
benadrukt het belang van een goed 
ingerichte straat voor alle gebruikers, niet 
alleen voor auto’s. Het concept van de 
complete straat definieert straten die zijn 
ontworpen om de veilige circulatie van 
voetgangers, fietsers, automobilisten en 
gebruikers van het openbaar vervoer te 
waarborgen. In goede staat verkerende 
trottoirs, infrastructuur voor fietsen, 
straatmeubilair en bewegwijzering zijn 
enkele van de elementen waaruit een 
complete straat kan bestaan (zie ook 
Multimodale bereikbaarheid).
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Het principe van ‘shared space’ gaat nog 
een stapje verder. Shared space gaat uit 
van een verblijfsgebied in plaats van een 
functionele ruimte. Daarbij streeft men 
naar een inrichting waarbij verkeer, ver-
blijf en alle andere functies in balans zijn: 
mensen kunnen zich verplaatsen, elkaar 
ontmoeten, samen dingen ondernemen 
of een plek of gebied leren kennen. De 
ruimte wordt niet geïnterpreteerd als 
verkeersruimte, maar als mensruimte, als 
een ruimte waar verblijfsfuncties voorop 
staan. Daarbij  worden verkeerssituaties 
gereguleerd op basis van eigen verant-
woordelijkheid van mensen, in plaats van 
regels en verkeersborden. 

Een woonerf is een voorbeeld van een 
shared space. Een woonerf is ontdaan 
van veel van de conventionele ontwerpe-
lementen van een straat. Het gebruik van 
verkeersborden wordt tot een minimum 
beperkt en de scheiding tussen de weg 
en het voetpad verdwijnt. De rijbaan 
wordt zo ingericht dat parkeerplaatsen 
en groenstroken automobilisten ver-
plichten om langzamer te rijden. De 
ruimte die zo ontstaat, wordt opgeladen 
met elementen die een divers gebruik 
toelaten en sociale activiteiten in het 
woonerf stimuleren (zie ook Diverse 
publieke ruimte). Deze worden bewust 
niet afgescheiden van de straatruimte. 

Maar zelfs bij shared space is er nog 
een sterke drang om de auto in het 
straatbeeld te faciliteren, bijvoorbeeld 
om te parkeren. Daarom gaat met soms 
nog een stap verder, waarbij de auto 
geheel uit het straatbeeld verdwijnt. Dit 
betekent dat ook de parkeerplaats uit de 
woonstraat verdwijnt. Deze kan eventu-
eel verplaatst worden naar ondergrondse 
parkeergarages of parkeerpockets aan de 
rand van de wijk. Zulke autovrije buurten 
winnen aan populariteit. Ze zijn echter 
niet op alle locaties toepasbaar. Zij stellen 
namelijk hoge eisen aan beschikbaar 
alternatief vervoer en de nabijheid van 
voorzieningen (zie ook Duurzame nabij-
heidslogica). Wanneer er geen degelijk 

alternatief bestaat (met openbaar 
vervoer of fietsen) zal men toch terug-
grijpen op de auto. In een tussenvariant 
kunnen gemeenten bij de aanleg van 
nieuwe woonwijken sturen op het aantal 
auto’s door lokale parkeernormen aan te 
passen en geen nieuwe bebouwing toe 
te staan op slecht bereikbare plekken.

Waarom?

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Gezondheid

Economische vitaliteit

In de eerste plaats draagt de strategie publieke ruimte op 
menselijke schaal bij aan de kernkwaliteit herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving. 
Het leidt tot aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke 
publieke ruimte. Het faciliteert door een veilige infrastructuur 
voor zachte verkeersmodi de trage, ontdekkende en actieve 
verplaatsingen. En het kan als basis dienen voor de toepas-
sing van het STOP principe: een inclusief beleid en ontwerp 
voor gezonde mobiliteit. Inrichting op een menselijke schaal 
zal daarom ook beweging stimuleren (sport, spel, ontspan-
ning). De strategie kan om deze reden ook een bijdrage 
leveren aan de kernkwaliteit gezondheid.

Daarnaast draagt het bij aan de kernkwaliteit inclusief samen-
leven. De inrichting van de publieke ruimte op een menselijke 
schaal kan de sociale interactie stimuleren (ontmoetings-
plaatsen, sociale mix,…). De strategie is onderdeel van een 
inclusief beleid en ontwerp voor sociale en fysieke veiligheid.

Tenslotte kan de strategie ook een bijdrage leveren aan de 
economische vitaliteit van een plek. De bewandelbaarheid 
moedigt bewoners en bezoekers aan om lokaal te winkelen. 
Ook helpt het bij het aantrekken en behouden van werkpek-
ken en werknemers. Daarnaast verhoogt het de betrokken-
heid van de buurt.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Diverse functies en gebouwen
 - Multimodale bereikbaarheid
 - Duurzame nabijheidslogica
 - Ruimtelijke eigenheid
 - Groenblauwe netwerken

Inclusief samenleven
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Beleven van de ruimte op 
ooghoogte

1

Zorgen voor een levendig gelijkvloers zonder gesloten gevels, 
maar met raamopeningen en indien mogelijk actieve functies 
zoals winkels en aantrekkelijke toegangen met een goede 
relatie tussen binnen en buiten. 

Bv: vermijden van garages en blinde gevels, creëren van 
interessante toegangsportalen, winkels op het gelijkvloers

Publieke ruimte bewandelbaar 
maken

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

2

3

Zorgen voor autoluwe en autovrije plekken in de publieke 
ruimte en deze zo inrichten dat wandelen wordt gestimu-
leerd en zo aangenaam mogelijk wordt. 

Bv: brede voetpaden, woonerven zonder doorgaand verkeer, 
doorsteken enkel voor fietsers en voetgangers

Zorgen voor veilige publieke ruimte waar het aangenaam 
vertoeven is.

Bv: toevoegen van comfortabele zitbanken, creëren van gezel-
lige hoekjes, actieve plekken zoals speeltuinen en sportveldjes 
voorzien van zitmogelijkheden

Beleven van de plinten langs het plein en de 
toegangswegen met aantrekkelijke functies 
in de hoekpanden (type-omgeving stedelijke 
woonwijk)

Herinrichting van het plein en de toegangswe-
gen voor bezoekers en wachtende reizigers 
(type-omgeving stedelijke stationsomgeving)

Het knippen van doorgaande wegen om door-
gaand verkeer te verminderen en de buurt 
vriendelijker te maken voor wandelen en fietsen 
(type-omgeving lint en woonpark)

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

Kiezen voor ruimtebesparende 
mobiliteit

4

5

Zorgen voor een omgeving die aangenaam is op vlak van 
visuele, auditieve, thermische of olfactorische ervaringen en 
waar geur-, geluids- en lichthinder beperkt wordt.

Bv: geluidsbuffers zetten, integreren van groen in publieke 
ruimte, toepassen van lichtplan, creëren van plekken beschut 
tegen wind, regen en/of zon

Publieke ruimte zo inrichten dat mobiliteitsmodi die weinig 
ruimte innemen, worden gestimuleerd, en er zo weinig mo-
gelijk ruimte onnodig wordt ingenomen door bv. geparkeerde 
privévoertuigen. 

Bv: promoten van deelmobiliteit, reduceren van parkeer-
plaatsen in het publiek domein, volgen van STOP principe bij 
inrichting publieke ruimte

Een publiek toegankelijke binnentuin van een 
kantoorgebouw biedt een aangenaam mi-
croklimaat voor werknemers en omwonenden 
(type-omgeving stedelijke stationsomgeving)

Een autoluwe as door de wijk die langzaam 
verkeer prioritiseert, stimuleert mensen om de 
fiets te nemen of te wandelen (type-omgeving 
werkomgeving in transitie)
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Publieke ruimte op menselijke schaal in een stedelijke 
stationsomgeving

De goede bereikbaarheid en de vaak cen-
trale ligging vormen dé troeven van de 
stedelijke stationsomgeving. Zij creëren 
ook de juiste randvoorwaarden voor een 
hoogwaardige ontwikkeling van de pu-
blieke ruimte. De goede bereikbaarheid 
maakt het mogelijk om in te zetten op 
compacte vervoersvormen. Toepassing 
van het STOP principe geeft de prioritei-
ten aan. Fietsers en voetgangers worden 
centraal gesteld en tegelijkertijd wordt 
ruimte bespaard doordat er minder 
parkeerplaatsen voor auto’s nodig zijn. 

De interne organisatie van een vervoers-
knooppunt wordt nog vaak als uitgangs-
punt genomen bij de herinrichting van 
een stationsomgeving. De transferfunctie 
van het station is hierbij belangrijk. Alle 
vervoersstromen moeten op zo een 
efficiënt mogelijke manier op elkaar 
worden afgestemd zodat reizigers een-
voudig kunnen overstappen op andere 
vervoersmodi. Door echter alleen de 
focus te leggen op de mobilteitsaspecten 
van een knooppunt ontstaat geen plek 
met een menselijke schaal. 

Een stationsomgeving is ook een ver-
blijfsplek en een bestemming in de stad. 
Het dient een omgeving te zijn waar 
veel te beleven is, waar verschillende 
groepen (zowel reizigers als bezoekers) 
samenkomen, waar ook aanvullende 
diensten kunnen worden aangeboden 

(denk aan een punt om een pakketje op 
te halen, een fietsherstelplaats, ...). Het 
is kortom een plek die meer is dan een 
vervoersknooppunt en dient ook met 
deze gedachte te worden ontwikkeld.

De menselijke schaal is niet alleen gericht 
op de inrichting van de publieke ruimte 
(zitgelegenheden, fietsparkeren, goede 
verlichting, ...) en functionele inrichting 
(aanwezigheid van winkels, cafes, ...). 
Maar ook de schaal van de bebouwing 
grenzend aan de publieke ruimte. 
Verticaal gelede gebouwen met goed 
ingerichte plinten kunnen hierbij helpen. 

Het is een uitdaging om in het hoge 
eisenpakket van de stedelijke stations-
omgeving nog ruimte te vinden voor 
groen en zintuigelijke waarnemingen. 
Toch is dit een centraal uitgangspunt bij 
een inrichting op menselijke schaal. Er 
moet een balans worden gevonden in de 
functionaliteit en de verblijfskwaliteit. 

Wijken die naast de stationsomgeving 
liggen hebben potenties om autoluw of 
zelfs autovrij te worden. Door de goede 
bereikbaarheid is het bezit van een auto 
niet noodzakelijk. Lokale parkeernormen 
kunnen hiervoor stimulerend werken. 

Een belangrijke opgave voor veel stationsomgevingen is de 
verblijfskwaliteit verhogen. Dit geldt in het bijzonder voor 
stationsomgevingen met verdichtingspotentieel. Veel stations kennen 
op dit moment een beperkte beeld- en gebruikskwaliteit en zijn nog 
in belangrijke mate op de auto gericht. Door de menselijke schaal als 
uitgangspunt te nemen kan een kwalitatief hoogwaardige ruimte worden 
gecreëerd.

Ligging naast het station laat autovrije publieke 
ruimte toe in Centrale Werkplaatsen

De voormalige industriële site Centrale Werkplaat-
sen onderging de voorbije twintig jaar tijd een gro-
te gedaanteverwisseling. Van een groot, ommuurd 
en ondoordringbaar terrein in het centrum van de 
Leuvense deelgemeente Kessel-Lo evolueerde het 
tot een levendige stationswijk, dankzij een stevige 
stedenbouwkundige onderlegger en de doorge-
dreven inzet van architectuur van gebouwen en 
publieke ruimte. Het project toont het belang van 
een hoogwaardige autovrije publieke ruimte.

Door de herinrichting van de oude spoorbedding 
tot een fietsers- en voetgangersas sluiten de be-
staande wijken en de nieuwe wijk naadloos aan op 
de recent verbrede onderdoorgang van het station 
van Leuven en het vernieuwde stationsplein. 
Tussen de woningen zijn er autovrije leefstraten, 
die de kinderen en hun ouders zich toe-eigenen. 

Meer info

Stationsplein op maat van de dorpse omgeving in 
Berlaar

Het Berlaarse stationspleintje was tot voor kort 
niet veel meer dan een vertrek- en aankomstpunt 
voor de vele pendelaars, een doodgewone parking 
met een beperkt aantal parkeerplaatsen, een friet-
kraam, een verdwaalde vrachtwagen, een brood-
automaat. De handelaars in de stationsomgeving 
vroegen al lang naar meer parkeermogelijkheden 
en ruimte om activiteiten te organiseren. Omdat 
het Stationsplein met zijn centrale ligging echt 
het hart van de buurt is, besloot de gemeente het 
plein grondig te verfraaiien.

Doordat de Azelealaan niet langer over maar 
wel langsheen het plein naar de Stationsstraat 
loopt, kan het plein weer dienst doen als ont-
moetingsruimte. Zo onstaat er een echt nieuw 
dorpscentrum met voldoende groen en moderne 
zitplaatsen.

Meer info

Centrale Werkplaatsen Leuven (VBM Architecten, 
Bogdan & Van Broeck)  - foto’s Stijn Bollaert

Stationsplein Berlaar (Arcadis)  - foto’s Gemeente 
Berlaar
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Stedelijke stationsomgeving

Beleven van de ruimte op ooghoogte
Zorgvuldig vormgegeven gevels langs 
de randen van het stationsplein. Grote 
(kantoor)gebouwen met anonieme 
plinten worden vermeden. 

Kiezen voor ruimte-besparende mobiliteit 
De ruimte rond het station wordt ingedeeld 
volgens het STOP principe, waarbij 
voetgangers en fietsers prioriteit krijgen. 
Hier zijn dan ook voldoende faciliteiten voor 
(brede trottoirs, fietsparkeren, fietsherstel, ...)

Verblijfskwaliteit in de publieke ruimte 
verhogen 
Zorgen voor aangename en aantrekkelijke 
zitplaatsen in de publieke ruimte en 
plekken waar het aangenaam vertoeven is. 

Publieke ruimte bewandelbaar maken
Ruimte maken voor voetgangers (en 
fietsers) in belangrijke aanloopstraten 
naar het station.

5

2

1

3

Creëren van aantrekkelijke zintuigelijke 
waarnemingen

Zorgen voor een omgeving die aangenaam 
is voor bewoners en pendelaars door 

geluidsoverlast te minimaliseren en het 
geluidsklimaat als een onderdeel van de 

leefomgevingskwaliteit mee te nemen.

4
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Publieke ruimte op menselijke schaal in lint & woonpark

De publieke ruimte in het woonpark 
en woonlint is in een belangrijke mate 
gekoppeld aan het aanwezige wegennet. 
In het geval van het lint vormt het zelfs 
het bestaansrecht. De inrichting van deze 
ruimte is vaak functioneel en gericht op 
auto-verplaatsingen. Dit resulteert in 
langgerekte en generiek vormgegeven 
ruimte die gericht is op doorstroming en 
waarin de menselijke schaal vaak verlo-
ren gaat. Het blijkt lastig om deze trend 
te doorbreken omdat afstanden vaak 
groot zijn en het openbaar vervoer ook 
geen goed alternatief vormt. 

Toch zijn er een aantal kansen en ontwik-
kelingen voor dit type omgeving om deze 
trend te keren. Zo kan het groene karak-
ter van deze type-omgeving stimuleren 
om meer mensen te laten fietsen (woon-
park). Daarnaast kunnen fragmenten zich 
op korte afstand van een kern bevinden 
(lint). Het toenemend gebruik van de 
elektrische fiets, met een grotere actie-
radius, maakt ook afgelegen woonwijken 
beter bereikbaar zonder auto. 

Door langzame mobiliteitsvormen te 
faciliteren wordt bijgedragen tot een 
inrichting op menselijke schaal. Hiervoor 
moet bijpassende infrastructuur worden 
aangelegd, zoals gescheiden fietspaden 
en (groene) ingrepen die de ‘walkability’ 
kunnen vergroten. Ook het knippen of 
afwaarderen van wegen (‘downgraden’, 

oftewel reduceren van het verkeersregi-
me naar een meer autoluw karakter) kan 
helpen minder verkeer door de wijk te 
krijgen en ruimtes mensvriendelijk aan 
te leggen. Ten slotte kan het aanbrengen 
van hiërarchie in de wegenstructuur 
helpen doordat het verkeer wordt 
gebundeld op enkele assen. De andere 
wegen kunnen dan worden ingericht 
voor gemengd gebruik of helemaal 
autovrij gemaakt. Een bijzondere uitda-
ging hier is het ‘beleven van de ruimte 
op ooghoogte’. Door het karakter van de 
open bebouwing, zijn er vaak geen echte 
‘straatgevels’. Hier moet vooral worden 
vermeden dat elke voortuin wordt 
afgescheiden van de straat met hoge, 
ondoorzichte afsluitingen. Vergroenen 
en zorgen voor doorzichten verhoogt de 
beleving van de straat en het veiligheids-
gevoel van voorbijgangers. 

Ontmoetingsruimtes zijn in dit type 
omgeving beperkt in aantal of afwezig. 
Door ontmoetingsruimtes te voorzien op 
een centrale plek in de buurt waar reeds 
wijkfuncties bestaan (zoals een café, een 
betekenisvolle publieke ruimte) kan het 
maximale uit een plek worden gehaald. 
Daarbij kan gedacht worden aan functies 
die ontmoetingen tussen wijkbewoners 
stimuleren, zoals een speelplein, petan-
quebaan, hondenspeelplaats, ...

Door de dominantie van de auto kent de publieke ruimte in een lint of 
woonpark doorgaans een beperkte verblijfskwaliteit. Nochtans zijn er 
kansen voor het herinrichten van het publieke domein op menselijke 
schaal. Het groene karakter van deze type-omgevingen kan hierbij een 
aanknopingspunt zijn. 

Nieuwe waterloop als groenblauwe, recreatieve 
zone aan de rand van een woonpark

Aan de Hallebaan in Zoersel, in de nabijheid van 
natuurgebied Zoerselbos, is een nieuwe water-
loop gegraven door de provincie samen met de 
gemeente en het Agentschap Natuur en Bos. Deze 
nieuwe waterloop moet de nabijgelegen wijk tegen 
overstromingen beschermen. 

Tegelijkertijd is de noodzakelijke heraanleg ook 
aangegrepen als een kans om de fietsinfra-
structuur te verbeteren. Het gemeentebestuur 
van Zoersel stapte mee in het project door een 
vrijliggend fietspad langs de bestaande weg aan te 
leggen.

Het Agentschap Natuur en Bos zal ook een ge-
scheiden wandel- en ruiterpad aanleggen achter 
de nieuwe waterloop, en een faunapassage onder 
de Sint-Antoniusbaan maken.

Meer info

Aantrekkelijke groenblauwe ontmoetings- en 
speelplek in de Kraanweide

Een mooi voorbeeld van een bescheiden maar heel 
geslaagde vergroening van de publieke ruimte is 
het parkje aan de Liersebaan in Schilde. Hier werd 
een speeltuin en voetbalveldje aangelegd aan een 
zachte verbinding door het groen. Langsheen het 
parkje stroomt een kleine beek, die een natuurlijke 
inrichting gekregen heeft en mee als speelzone 
kan dienen. De natuurlijke aanleg van het geheel 
bevordert de biodiversiteit maar creëert ook heel 
aantrekkelijke publieke ruimte voor jong en oud. 

Meer info

Bijpas Risschotseloop Zoersel (Provincie Antwerpen)  
- foto Van Beers Hoogeloon, Google Street View

Kraanweide Schilde (Gemeentelijke Werkgroep 
Kraanweide)  - foto’s Mattias De Paep
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Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

De ruimte tussen de kavels vormt 
een microklimaat voor rust en 

biodiversiteit. Zachte recreatieve 
routes maken deze plekken 

toegankelijk

4

BeekBeek

Kiezen voor ruimte-besparende mobiliteit 
Voorrang geven in het wegprofiel aan zacht 
verkeer, zoals bijvoorbeeld fietsstraten waar 
de auto welkom is, als hij zich aanpast. Een 
beperkt aantal straten is nog ingericht voor 
gemengde mobiliteit met gemotoriseerd 
verkeer.

Verblijfskwaliteit in de publieke ruimte 
verhogen 
Zorgen voor aangename en aantrekkelijke 
zitplaatsen in de publieke ruimte en 
plekken waar het aangenaam vertoeven is. 

Beleven van de ruimte op ooghoogte 
De afscheiding tussen straat en (voor)tuin uitvoeren 
met lage of voldoende doorzichtige afsluitingen 
met een groen karakter, zodat er visueel contact is 
tussen woning en straat (voetpad)

Publieke ruimte bewandelbaar maken
Hier is de infrastructuur voor de wagen 
afwezig of beperkt tot een absoluut 
minimum, bv. enkele stroken die ook door 
de fietsers kunnen worden gebruikt. 

2

3

5
1

BospadBospad

BosavenueBosavenue

Lint & woonpark
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Beleven van de ruimte 
op ooghoogte

Kiezen voor ruimte-besparende 
mobiliteit

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

Publieke ruimte bewandelbaar 
maken

5

2

1

3

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

4

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

2

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

4

Beleven van de ruimte 
op ooghoogte 

1

Publieke ruimte bewandelbaar 
maken

2

Kiezen voor ruimte-besparende 
mobiliteit

5

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

3

2

2

5

1

3

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Publieke ruimte 
bewandelbaar maken

Kiezen voor ruimte-besparende 
mobiliteit

2

5

5

5

2

2

5

Verblijfskwaliteit in de 
publieke ruimte verhogen

3

3

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

Beleven van de ruimte op 
ooghoogte

4

1
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Opengelegd  Opengelegd  
kanaalkanaal

Beleven van de ruimte op ooghoogte

Kiezen voor ruimte-besparende 
mobiliteit

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

Publieke ruimte bewandelbaar 
maken

1

1

2

3

4

5

WinkelstraatWinkelstraat

StadspleinStadsplein

KloostertuinKloostertuin
4

RivierRivier

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie



Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

Beleven van de ruimte op 
ooghoogte
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Kiezen voor ruimte-
besparende mobiliteit

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

Publieke ruimte 
bewandelbaar maken

5

3

Kiezen voor ruimte-
besparende mobiliteit

Publieke ruimte 
bewandelbaar maken

5

2

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

Beleven van de ruimte 
op ooghoogte

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

4

1

3

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

1

Beleven van de ruimte 
op ooghoogte

Kiezen voor ruimte-
besparende mobiliteit

Verblijfskwaliteit in de publieke 
ruimte verhogen

Publieke ruimte 
bewandelbaar makenKerkKerk

LandgoedLandgoed

DorpstraatDorpstraat

DorpspleinDorpsplein

1

2

3

4

5

5

Creëren van aantrekkelijke 
zintuigelijke waarnemingen

1

BeekBeek

Kiezen voor ruimte-
besparende mobiliteit

Verblijfskwaliteit in de publieke ruimte 
verhogen

Publieke ruimte 
bewandelbaar maken

2

3

5

BospadBospad

BosavenueBosavenue
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Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Diversifiëren van functies en gebouwtypologieën

Productieve en bedrijvige leefomgevin-
gen

De woon- en werkfunctie zijn in de 
laatste decennia steeds verder uit 
elkaar gegroeid. Bedrijvigheid die zich 
van oudsher in het bebouwde weefsel 
van steden en dorpen vestigde is zich 
steeds meer gaan terugtrekken uit het 
verstedelijkte gebieden, ten gunste van 
specifieke bedrijven- en industriezones. 
De achtergelaten ruimte bleef leeg of 
werd ingevuld met woonprojecten. Deze 
evolutie gaat ten koste van de econo-
mische diversiteit van een stad of dorp. 
Belangrijke voordelen van een produc-
tieve ruimte gaan verloren (levendigheid 
door bedrijvigheid, lokale tewerkstelling 
behouden, diversificatie aanbod van 
banen in de stad, ...)

Toch is een aanzienlijk deel van de onder-
nemingen vandaag wel nog verweven in 
het bebouwde weefsel. Met name kleine 
ondernemingen zijn veelal op perceel-
niveau verweven in het woonweefsel: 
in binnengebieden, geïntegreerd in 
een woonperceel, op een apart perceel 
tussen woningen, soms als een minibe-
drijventerrein, tussen woningen. Grotere 

economische activiteiten worden echter 
meer en meer uit het (woon)weefsel 
verdrongen. De vraag is dan ook hoe de 
nog bestaande verweving van economi-
sche activiteiten kan worden behouden 
en worden versterkt.

Diversifiëren en verweven van functies

Deze strategie zet in op een ruimtelijke 
inrichting en planning van activiteiten 
die toestaat om meerdere functies 
naast elkaar plaats te laten vinden. Deze 
diversificatie richt zich niet alleen op 
het combineren van woon- en werk-
functies, maar ook een mix van andere 
activiteiten. Deze diversificatie wordt 
vooral gestimuleerd door in te zetten op 
functieverweving en verschillende types 
gebouwen op wijkniveau. Dit betekent 
dat er binnen een bepaalde wijk ge-
streefd wordt naar de aanwezigheid van 
verschillende activiteiten en program-
ma’s, zoals een divers woonaanbod, 
verschillende vormen van werken (kan-
toorbanen en maakindustrie), diverse 
vormen van onderwijs, handel, recreatie, 
etc. Bij voorkeur wordt daarbij gekeken 
naar een concentratie van elkaar verster-

Steden en dorpen zijn veelzijdige omgevingen die een veelheid aan 
functies kunnen opnemen. Wonen en werken, maar ook diverse 
publieke of commerciële voorzieningen maken ze tot een duurzame 
leefomgeving die levendig en bedrijvig is. Die levendigheid uit zich in 
een ruimtelijke verweving van functies op wijkniveau, maar ook binnen 
één gebouw. Om een veelheid aan activiteiten te kunnen huisvesten, 
dienen ook de gebouwen voldoende divers vormgegeven te worden. 
Een bijzonder aandachtspunt is ook de diversiteit aan woningtypes in 
een leefomgeving. Hoe diverser het woonaanbod, hoe groter de kans 
dat ook een divers doelpubliek wordt aangetrokken, wat zorgt voor een 
gebalanceerde en inclusieve gemeenschap. 

kende functies, waarbij activiteiten dus 
profiteren van elkaars aanwezigheid. 

Verweving is daarbij het samenbrengen 
van verschillende activiteiten in dezelfde 
ruimte. Het idee hierachter is dat de 
bij elkaar geplaatste functies elkaar 
versterken en er via kruisbestuiving een 
positieve wisselwerking ontstaat. Door 
verweving kan een ruimte gelijktijdig of 
op verschillende momenten gebruikt 
worden voor meerdere activiteiten (zie 
ook Gemengd gebruik in de tijd). Het 
gemeenschappelijk gebruik van ruimte, 
lokalen en infrastructuren is een vorm 
van verweving. Er zijn dan ook vele 
verschillende vormen van verweving 
van meer beperkt medegebruik van de 
ruimte tot gelijkwaardig gebruik.  

Medegebruik kan worden gezien als een 
specifieke toepassing van verweving. 
Hoewel bij functieverweving meerdere 
functies even belangrijk zijn, is bij me-
degebruik de functie of activiteit eerder 
ondergeschikt aan een hoofdfunctie (bv. 
recreatief of sociaal-cultureel mede-
gebruik). Zo kan een kantoorpand een 
bedrijfskantine hebben die opengesteld 
is voor de wijk, maar de hoofdfunctie van 
het gebouw blijft een kantoor.

Aandachtspunten bij diversificatie

Door verweving op gebouwniveau 
kunnen interessante combinaties worden 
gemaakt door functies letterlijk op elkaar 
te stapelen. Zo zijn er talrijke binnen-
landse en buitenlandse voorbeelden 
waar wonen wordt gecombineerd met 
andere functies zoals handel, werken en 
educatieve functies. Mede hierdoor kan 
de ruimte intensiever worden gebruikt 
en kan een interessante wisselwerking 
ontstaan.

Bij het combineren van functies dient 
rekening te worden gehouden met 
mogelijke overlast die functies van elkaar 
kunnen ondervinden. Zulke negatieve 
externe effecten zijn onbedoelde 
bijeffecten van de bedrijfsvoering die 

een andere functie mogelijk hinderen. 
Voorbeelden van deze overlast kunnen 
zich afspelen op wijkniveau, bijvoorbeeld 
door logistieke verplaatsingen die een 
verhoogde verkeersstroom veroorzaken 
in een wijk. Of meer persoonlijke onge-
makken voor de direct omwonenden 
zoals geluidshinder of geuroverlast. Door 
slim ontwerp kunnen veel negatieve 
externe effecten al in de ontwerpfase 
worden uitgesloten. Zo kan binnen een 
gebouw bijvoorbeeld een buffervloer 
worden voorzien of kunnen overlastge-
vende delen van het gebouw aan dezelf-
de zijde worden geconcentreerd.

In bijzondere omstandigheden is ver-
weving niet mogelijk uit voorzorg voor 
de externe veiligheid. Veel gevaarlijke 
functies zijn wettelijk uitgesloten van ver-
weving met andere functies, bijvoorbeeld 
als het gaat om bedrijven die werken met 
schadelijke of licht ontvlambare stoffen.

Gebiedsstrategieën verweving

Door botsende logica’s en (ruimtelijke) 
uitdagingen is het verweven van de 
economische functie met de woon-
functie geen sinecure. Verweving heeft 
echter ook tal van voordelen en posi-
tieve effecten voor een leefomgeving. 
Voor het overtuigen van bestuurders, 
ondernemers en bewoners heeft de 
Vlaamse overheid zogenoemde verwe-
vingscoaches aangetrokken. Zij zorgen 
voor strategische acties om verweving te 
faciliteren:

 - Anticiperen op belangrijke kantel-
momenten die de relatie tussen 
bedrijf en buurt onder druk kun-
nen zetten. Een verwevingscoach 
kan vervolgens actie ondernemen 
om die relatie in een specifieke 
woon-werkomgeving te verbeter-
en nog voor er zich een probleem 
voordoet.

 - Herorganiseren door de interne or-
ganisatie van een bedrijf onder de 
loep te nemen en de relaties in een 
bestaande woon-werkomgeving te 
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verbeteren.
 - Investeren door te zorgen voor 

het verbeteren, vernieuwen of 
uitbreiden van bestaande infra-
structuur om de woon-werkrelatie 
te verbeteren, of investeren in een 
menselijk netwerk, in de sociale 
relaties tussen bedrijven onderling 
en tussen bedrijven, de buurt en 
de overheid.

 - Delen door te zorgen dat infor-
matie, infrastructuur, personeel 
of mensen, producten en dien-
sten onderling gedeeld of tijdelijk 
geruild kunnen worden.

 - Samen ontwikkelen door nieuwe 
projecten op te zetten waarbij 
bedrijf, buurt en overheid samen 
betrokken zijn en van elkaars aan-
wezigheid kunnen profiteren.

Gedeeld en meervoudig 
ruimtegebruik

Robuustheid en  
aanpasbaarheid

Economische vitaliteit

In de eerste plaats draagt deze strategie bij aan de kernkwa-
liteit economische vitaliteit door functieverweving op wijkni-
veau en de concentratie van elkaar versterkende functies. 
Hierbij dient de beheersing van hinder ook in ogenschouw te 
worden genomen. 

Zowel op wijk- als gebouwniveau draagt de strategie bij aan 
het gedeeld en meervoudig ruimtegebruik. Combinatie & 
stapeling van functies in/op/onder gebouwen draagt bij aan 
een mix van bedrijven, voorzieningen, werknemers en klan-
ten. Sites gereserveerd voor niet-woonfunctie (al dan niet 
verweven) dragen bij aan de functionele diversiteit van de 
stad. Ook zorgen ze voor meer lokale voorzieningen op korte 
afstand wat de druk op verplaatsingen kan verminderen.

Daarnaast voorziet de strategie ook in flexibele, aanpasbare 
gebouwen waarin versterkende activiteiten kunnen worden 
samengebracht (verweving). Hierin draagt het bij aan de 
kernkwaliteit robuustheid en aanpasbaarheid.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Gemengd gebruik in de tijd
 - Duurzame nabijheidslogica

Waarom?
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Combineren van functies op 
wijk- en straatniveau

1

Zorgen voor een veelheid aan activiteiten en gebouwpro-
gramma’s binnen de wijk, door het creëren van een diversi-
teit aan gebouwen en het nemen van slimme maatregelen 
om onderlinge conflicten te vermijden. 

Bv: integreren van wonen en ontspanning in kantoorbuurten, 
stimuleren van economische activiteiten in woonbuurten

Combineren van functies op 
gebouwniveau

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

2

3

Creëren van gebouwen waarbinnen verschillende activiteiten 
tegelijkertijd een plek kunnen vinden. 

Bv: wonen boven winkels, integreren van praktijkruimte in 
woningen, verzamelgebouwen voor diverse voorzieningen en 
economische activiteiten

Creëren van een brede mix aan woningen binnen de wijk, 
door te diversifiëren in gebouwtypes voor woningen en 
wooneenheden zelf. 

Bv: combineren van grondgebonden woningen en appar-
tementen, integreren van sociale woningen tussen private 
woningen, diversiteit van woningen door verschil in opper-
vlakte, aantal kamers, afwerkingsgraad, ... Een nieuw type ontwikkeling langs het beekdal 

biedt een kans om de plaatselijke typologie te 
diversificeren (type-omgeving goed uitgeruste 
(dorps)kern)

Gemengde ontwikkeling met in de sokkel van 
het gebouw een supermarkt en daarboven 
wonen en daktuin (type-omgeving stedelijke 
stationsomgeving)

Gemengde ontwikkeling in een centrumgebied 
met een culturele cluster en bijbehorende in-
richting van de publieke ruimte (type-omgeving 
stadscentrum)

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod

Kruisbestuiving stimuleren 
tussen economie en samenleven

Creëren van betaalbare 
werkplekken

4

5

6

Creëren van voldoende kleinschalige woningen, zorgen voor 
een sociaal woonaanbod en werken aan een sociale woning-
politiek die betaalbaarheid stimuleert. 

Bv: voorzien van sociale woningen, creëren van kwalitatief 
woningaanbod met kleinere oppervlaktes of eenvoudigere 
uitrusting en materiaalgebruik, specifiek woningaanbod 
voorzien voor alleenstaanden

Verweven van economische activiteiten in residentiële 
omgevingen en deze zo vormgeven dat een positieve wissel-
werking uitgelokt wordt. 

Bv: atelier- of praktijkruimtes voorzien op het gelijkvloers van 
woongebouwen, hoekgebouwen in stedelijke woonwijken 
deels reserveren voor handel of kantoren

Creëren van ruimte voor economische activiteiten in 
gemengde leefomgevingen die betaalbaar is en zo de concur-
rentie kan aangaan met meer perifere bedrijvensites. 

Bv: collectieve werkplekken integreren in nieuwe woonprojec-
ten, verlaten bedrijfsgebouwen bij een transformatieproject 
behouden en met eenvoudige middelen inrichten als be-
drijfsverzamelgebouw, specifiek reserveren van kavels voor 
economische activiteiten in woonontwikkelingsprojecten

Gemengde ontwikkeling met koop- en huur-
woningen waarbij de baten uit de verkoop de 
onrendabele top van de sociale huur opvangen 
(type-omgeving stedelijke woonwijk)

Inpassing van een gecombineerd woon-werk-
gebouw als onderdeel van een transformatie-
proces van werken naar een gemengde lee-
fomgeving (type-omgeving werkomgeving in 
transformatie)

Leegstaande loodsen in de wijk worden, al dan 
niet tijdelijk, in gebruik genomen voor econo-
mische activiteiten (type-omgeving stedelijke 
woonwijk)
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Diverse functies en gebouwen in een stedelijke woonwijk

Door stijgende vastgoedprijzen in steden 
komt de betaalbaarheid van woningen 
steeds onder druk te staan. Met name in 
de stedelijke woonwijk is dit proces van 
gentrificatie goed zichtbaar. Bestaande 
bewoners leggen het af tegen nieuwe 
kapitaalkrachtige bewoners van buitenaf. 
De oorspronkelijke (en vaak minder 
welvarende) bewoners worden verdrukt 
uit de wijk of zoeken hun uitweg in 
minder kwalitatieve of slecht aangepaste 
woningen en buurten. De stedelijke 
woonwijk, bij uitstek een diverse en 
multiculturele leefomgeving, dreigt zo 
steeds monotoner te worden. Dat geldt 
ook voor het programma, waar woningen 
de andere functies verdrijven uit de wijk. 
Sociale voorzieningen, bedrijvigheid en 
soms zelfs handel en horeca zoeken dan 
andere, goedkopere oorden op. 

Het is een zoektocht om dit proces 
in goede banen te leiden. Om in een 
stedelijke woonwijk toch een voldoende 
percentage aan betaalbare (sociale huur) 
woningen af te dwingen, zijn niet zo veel 
opties beschikbaar. Als antwoord op 
de stijgende prijzen wordt op sommige 
plekken geëxperimenteerd met een 
Community Land Trust (CLT). Een CLT is 
een organisatie die gemeenschappelijk 
grond aankoopt en beheert samen met 
de gemeenschap. Tot nu toe blijft een 
brede toepassing hiervan uit en blijft het 

bij de uitvoering van een aantal individu-
ele pilootprojecten.

Samenhangend met de druk op de 
betaalbaarheid is er ook een hoge druk 
op de beschikbare ruimte in stedelijke 
woonwijken. Door het diversificeren van 
reeds bestaande gebouwen kan meer 
ruimte voor diverse functies worden 
gecreëerd. Deze vorm van verweving 
kan plaatsvinden op gebouwniveau door 
bijvoorbeeld monofunctionele kantoor-
gebouwen te openen voor publieke 
functies. Een optie is bijvoorbeeld het 
openstellen van de bedrijfskantine voor 
de wijk. Of door het gebruik van dakruim-
te voor maatschappelijke doeleinden 
zoals stadslandbouw. Over het algemeen 
blijken de flexibele typologieën van de 
(historische) stadswijk goed in staat om 
zich aan te passen aan dit soort vragen. 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient 
gemengd gebruik zoveel mogelijk te 
worden gestimuleerd om de beschikbare 
ruimte optimaal te benutten. Bijvoor-
beeld wonen boven een school, de 
invulling van leegstaand religieus patri-
monium of een publiek park bovenop 
een strip met winkels.

De stedelijke woonwijk is een geliefde plek om te wonen. Er is echter 
een hoge druk op deze type-omgeving. Gentrificatie ligt op de loer en 
drijft de prijzen op. Doorgaans is er maar beperkt ruimte beschikbaar 
voor nieuwe ontwikkelingen. Verweven en slim combineren van functies 
binnen één bouwblok of zelfs gebouw, laat toe om toch een gemengde 
leefomgeving te creëren. Met slimme ingrepen die gemengd gebruik 
stimuleren kan de stedelijke woonwijk op een kwalitatieve manier verder 
worden ontwikkeld.

Een groene, productieve dakoase bovenop een 
stedelijk kantoorgebouw

Bovenop het Schieblock ontstond in 2012 de 
Dakakker, een groene stadsoase. Het is een goed 
voorbeeld van wat mogelijk is om het grote 
potentieel van ongebruikte daken in stedelijke 
gebieden te benutten. De overcapaciteit van 
de betonnen draagconstructie van het gebouw 
maakte het mogelijk om een indrukwekkend aantal 
verschillende gewassen te telen in de Rotterdamse 
binnenstad. Naast een proeftuin voor stedelijke 
landbouwexperimenten vervult het dakveld ook 
een educatieve en recreatieve functie. De menu-
kaarten van lokale restaurants zijn afgestemd op de 
gevarieerde gewassen van de Dakakker. De eetbare 
bloemen zijn een hit. Ook de lokaal geproduceerde 
honing is een groot succes, wat resulteert in meer 
bijenkorven. Het dak is publiek toegankelijk tijdens 
de openingstijden van het restaurant.

Meer info

NovaCity combineert wonen en bedrijvigheid in 
één bouwblok

Het project NovaCity gesitueerd in Anderlecht, is 
een herontwikkelde brownfield langs de Bergense-
steenweg. Het plan, dat op dit moment in ont-
wikkeling is, verweeft verschillende functies zoals 
huisvesting, economische activiteiten en kantoren. 

Op de begane grond zijn de werkplaatsen van 
de KMO’s verdeeld aan weerszijden van een 
dynamische straat die de ruggengraat vormt voor 
de dagelijkse interacties tussen de verschillende 
gebruikers. In directe relatie met de werkplaatsen 
biedt de dubbele verdiepingshoogte van winkels 
en kantoren een levendige plint voor de buurt.

Meer info

Dakakker Rotterdam (ZUS, Binder Groenprojecten)  - 
foto’s weekendinrotterdam.nl

Novacity Anderlecht (Bogdan & Van Broeck)  - figu-
ren Bogdan & Van Broeck
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Boekenhandel in de Dominicanenkerk in Maastricht (Merkx+Girod Architects)  - Foto Roos Aldershoff

Dakpark Rotterdam op een strip met winkels (Buro Sant en Co)  - Foto Buro Sant en Co

Kleuter en lagere school, kinderdagverblijf en duplexwoningen Molenveld Brasschaat (abv+architecten)  - Foto Marc Sour-
bron 

Hal5 Leuven (Kerngroep vzw Hal 5)  - Foto Uit in Leuven
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Creëren van een betaalbaar woningaanbod
Creëren van voldoende kleinschalige woningen, 

zorgen voor een sociaal woonaanbod en werken 
aan een sociale woningpolitiek die betaalbaarheid 

stimuleert.  

4

Combineren van functies op wijk- en straatniveau
Zorgen voor een veelheid aan activiteiten en 

gebouwprogramma’s binnen de wijk, door het creëren van 
een diversiteit aan gebouwen en het nemen van slimme 

maatregelen om onderlinge conflicten te vermijden.  

1

3

5

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool1

Aanbieden van diverse woningtypologieën
Nieuwbouwproject met een gemengd woningaanbod 
met zowel grotere als kleinere appartementen, deels 
met eigen tuin, deels met terras. Geldt voor private en 
sociale woningbouw. 

3
5

6

Creëren van betaalbare werkplekken
Bestaande, industriële maar leegstaande gebouwen 

met bescheiden middelen ombouwen tot modern en 
creatief verzamelgebouw waar zowel starters als groeiende 

bedrijven een plek vinden.  

6

Kruisbestuiving stimuleren tussen economie 
en samenleven 

Verweven van economische activiteiten in 
een gemengde leefomgeving: atelier- en 

productieruimte naast een woongebouw binnen 
dezelfde ontwikkeling.  

5

Combineren van functies op gebouwniveau
Wonen boven winkels promoten door bv. slimme 
oplossingen voor gescheiden toegangen. Moeiliojk 
bewoonbare hoekpanden kunnen gereserveerd worden 
voor handel en kleine kantoorachtigen.

2

Creëren van een betaalbaar woningaanbod
Creëren nieuwe woningen door middel van stedelijke 

inbreiding of transformatie van bestaande panden, 
zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen

4

Combineren van functies op wijk- en straatniveau
De centrale assen van de stedelijke woonwijk hebben 

de potentie om te worden ingericht als stadstraat 
met een combinatie van veel verschillende functies

1
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Diverse functies en gebouwen in een goed uitgeruste (dorps)
kern

Goed uitgeruste dorpskernen kunnen 
verder worden opgewaardeerd en 
versterkt door gericht te verdichten. 
Hiermee kan het draagvlak voor be-
staande voorzieningen worden vergroot. 
Tegelijk kunnen nieuwe projecten, mits 
goed gestuurd en goed vormgegeven, 
een kwaliteitsimpuls betekenen voor hun 
omgeving en voor extra meerwaarde zor-
gen. Omdat dit op maat van de omgeving 
moet gebeuren, met respect voor de 
identiteit van de omgeving, is een kwali-
teitskader nodig voor deze projecten. 

Om verdichting op strategische locaties 
te stimuleren, kan gebruik gemaakt 
worden van het instrumentarium voor 
kernversterking. Waar verdichting nu niet 
mogelijk is, kunnen extra mogelijkheden 
gecreëerd worden. In samenwerking 
met grondeigenaars kunnen strategische 
projecten opgezet worden, waarbij 
de gemeente de regie in handen kan 
houden via een kader voor kwalitatieve 
ontwikkelingsprojecten. Daarbij kan 
gebruik gemaakt worden van een 
reglement van stedenbouwkundige 
lasten, een beeldkwaliteitsplan voor de 
kernen en een proactieve aanpak voor de 
strategische sites waarbij de gemeente 
zelf via ontwerpend onderzoek een visie 
en actieplan ontwikkelt per site om een 
kwalitatieve invulling te verzekeren.

De kern is gebaat bij een verkeersluwe 

omgeving met een hoge verblijfskwa-
liteit. Enerzijds kan dit worden gereali-
seerd door de inrichting van de ruimte 
met een autoluw karakter, maar een 
divers aanbod van voorzieningen speelt 
ook een belangrijke rol. 

Het handelsapparaat in goed uitgeruste 
kernen houdt over het algemeen goed 
stand. De populariteit van het internet-
winkelen zet deze rol als winkelbestem-
ming wel onder druk. Problemen doen 
zich vooral voor in de aanloopstraten 
naar de centra. Door buurtgerichte 
voorzieningen te ondersteunen in het 
centrum, kan grootschalige leegstand 
in de kern worden voorkomen en het 
bestaande handelsapparaat versterkt.

Kernverdichting is een belangrijk onderdeel van deze strategie. Hoewel 
het handelsapparaat in goed uitgeruste kernen goed stand houdt, is 
er nood aan concrete maatregelen voor kwaliteitsbewaking en betere 
sturing van de projecten die er uitgevoerd worden. 

Gemengd en divers woonproject in voormalige 
drukkerij

Op de terreinen van de voormalige drukkerij 
Die Keure in het Brugse Gentpoortkwartier is 
in 2018 een compacte en diverse woonbuurt 
afgeleverd. Het project wordt gekarakteriseerd 
door hoogwaardige architectuur met veel groen 
en een autovrij karakter.  Het nieuwbouwproject 
omvat een ondergrondse parkeergarage, 23 
grondgebonden woningen, 18 appartementen, 1 
ruimte bestemd als handelsruimte en 13 studio’s 
voor begeleid zelfstandig wonen. Bij het project 
hoort ook een gemeenschappelijke ‘Buurtschuur’ 
die dienstdoet als centrale ontmoetingsplaats. Het 
huisje bestaat uit 80 vierkante meter polyvalente 
ruimte die bijvoorbeeld gebruikt kan worden als 
feestzaal of als buurthuis.

Dit project is gerealiseerd in een stedelijke woon-
wijk in Brugge, maar zou ook perfect passen in een 
dorpscontext. 

Meer info

Sociaal ontmoetingspunt en dienstencentrum als 
nieuw hart van de dorpskern

Dorpspunt in Beveren aan de IJzer is een plek waar 
inwoners uit Beveren en omgeving elkaar kunnen 
ontmoeten en uit het dorp verdwenen diensten 
terugvinden. Het Dorpspunt wordt uitgebaat door 
personen met een verstandelijke handicap die 
ondersteund worden vanuit De Lovie vzw. In het 
Dorpspunt kunnen inwoners, maar ook toevallige 
passanten, hun dagelijkse boodschappen bestellen 
en ophalen of aan huis laten leveren. Met het 
Dorpspunt worden mensen met elkaar verbonden 
en geinvesteerd in een warme en zorgzame buurt.

Meer info

Den Indruk Brugge (Cameleon, Declerck-Daes)  - 
foto’s Stijn Bollaert

Dorpsunt Beveren Aan de Ijzer (De Lovie vzw)  - Fo-
to’s Violet Corbett Brock, Dorpspunt
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Combineren van functies op 
gebouwniveau
Publieke gebouwen, zoals een 
bibliotheek, bieden kansen om 
verschillende functies onder te 
brengen in een gebouw

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

Door gebruik te maken van de 
bijzondere dorpse structuren 

kunnen diverse woontypes 
worden aangeboden

MarktMarkt

4

2

Kruisbestuiving stimuleren tussen 
economie en samenleven 
Leegstaande loodsen in residentiële 
omgevingen in gebruik nemen voor 
buurtinitiatieven of lokale productie

Combineren van functies op wijk- en straatniveau
Het clusteren van voorzieningen kan ervoor zorgen 
dat zij bepaalde faciliteiten kunnen delen, zoals 
bijvoorbeeld een kantine of sportzaal

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod
Het uitbreiden van het sociaal 
woonaanbod, ook op centraal 
gelegen plekken in de gemeente

schoolschool

SchoolSchool

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum

BibliotheekBibliotheek

5

3

1
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Combineren van functies 
op wijk- en straatniveau

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

4

3

1

Kruisbestuiving stimuleren 
tussen economie en samenleven 

Combineren van functies op 
gebouwniveau

5

2

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod

4

Creëren van betaalbare 
werkplekken

6

3

5

1

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

3
5

6

Combineren van functies 
op gebouwniveau

2

Kruisbestuiving stimuleren 
tussen economie en samenleven 

5

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Combineren van functies 
op gebouwniveau

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod

Creëren van betaalbare werkplekken5

4

6

1

1

2

Kruisbestuiving stimuleren tussen 
economie en samenleven 

Combineren van functies 
op wijk- en straatniveau

1

2
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Kruisbestuiving stimuleren tussen 
economie en samenleven 

Combineren van functies op 
wijk- en straatniveau

Combineren van functies op 
gebouwniveau 

1

5

2

CultuurclusterCultuurcluster

Creëren van betaalbare 
werkplekken 

Creëren van een 
betaalbaar woningaanbod

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

4

3

2

6

WooncomplexWooncomplex

DaktuinDaktuin

Combineren van functies 
op wijk- en straatniveau

1
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Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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gebouwniveau

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

MarktMarkt

4

2

Kruisbestuiving stimuleren 
tussen economie en samenleven 

Combineren van functies op 
wijk- en straatniveau

Creëren van een 
betaalbaar woningaanbod

schoolschool

SchoolSchool

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum

BibliotheekBibliotheek

5

3

1

Kruisbestuiving stimuleren tussen 
economie en samenleven 

Combineren van functies op 
gebouwniveau

5

2

Combineren van functies op wijk- en straatniveau

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën  

4

3

1

Kruisbestuiving stimuleren tussen 
economie en samenleven 

Combineren van functies op wijk- en straatniveau

Creëren van een betaalbaar 
woningaanbod

Aanbieden van diverse 
woningtypologieën

KerkKerkLandhuisLandhuis

SchoolSchool

DorpspleinDorpsplein

1

4

3

2

Lokale inbreidingLokale inbreiding

Creëren van een 
betaalbaar woningaanbod

3
ScoutingScouting

Bed & Bed & 
breakfastbreakfast

LandhuisLandhuis

Toegangspoort Toegangspoort 
recreatief gebiedrecreatief gebied
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Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Gemengd gebruiken in de tijd van ruimtes en 
gebouwen 

Het gemengd gebruik van ruimtes en ge-
bouwen in de tijd houdt in dat de ruimte 
flexibel inzetbaar is voor, of eenvoudig 
aanpasbaar is aan, tijdelijke dan wel 
structureel veranderende maatschappe-
lijke noden. Gemengd en tijdelijk gebruik 
zijn hier belangrijke aspecten van. 

Types tijdelijk ruimtegebruik

Tijdelijk ruimtegebruik houdt in dat de 
mogelijkheid gecreëerd wordt op een 
later moment in de tijd nieuwe activitei-
ten te accommoderen in een ruimte die 
oorspronkelijk bedoeld was voor andere 
doeleinden. Tijdelijk ruimtegebruik is dus 
van bij aanvang ontworpen om slechts 
voor een bepaalde tijd te bestaan. 
Basisidee daarbij is dat de voorlopige 
activiteit een toekomstig ander gebruik 
niet mag hypothekeren. Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen een 
aantal verschillende vormen van tijdelijk 
gebruik. Hieronder sommen we de drie 
belangrijkste op: 

Omkeerbaar ruimtegebruik is een vorm 
van tijdelijk ruimtegebruik die inhoudt 
dat na het beëindigen van een bepaalde 
functionele invulling, de mogelijkheid 

bestaat terug te keren naar de oor-
spronkelijke (en eventueel te verkiezen) 
toestand van het gebied. Het kan bijvoor-
beeld een eenmalig evenement zijn zoals 
een festival of openlucht bioscoop op 
een leeg parkeerterrein. Maar er kan ook 
worden gedacht aan een langere termijn 
zoals tijdelijke studentenhuisvesting in 
modulaire woningen. 

Tussentijds ruimtegebruik is een vorm 
van tijdelijk en omkeerbaar ruimte-
gebruik, waarbij de tijdelijke invulling 
gebeurt in afwachting van een meer defi-
nitieve functie. Tussentijds ruimtegebruik 
wordt vaak toegepast om een dynamiek 
te geven in een buurt in transformatie. 
Een voorbeeld hiervan is een pop-up 
winkel in een gebied in transformatie. 
De infrastructuur van de winkel wordt 
tijdelijk opnieuw gebruikt tot er een de-
finitieve oplossing is gevonden. Ook kan 
worden gedacht aan de inrichting van 
een creatieve broedplaats in een gebouw 
in afwachting van transformatie.  Er zijn 
talloze interessante voorbeelden van 
deze vorm van tussentijds ruimtegebruik.

Occasioneel ruimtegebruik houdt het 
tijdelijk en sporadisch gebruik van een 

De ruimte is een schaars goed. Een van de manieren om dit op te vangen 
is om de beschikbare (publieke) ruimtes en gebouwen zo efficiënt 
mogelijk te benutten. Deze strategie focust zich op het gebruik van de 
ruimte in de tijd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een gebouw per dagdeel 
verschillende functies heeft, een deel van een pand gedeeld wordt met 
andere gebruikers of een leegstaande ruimte alvast tijdelijk in gebruik 
wordt genomen, in afwachting van een definitieve (her)bestemming. 
Deze strategie is dus gericht op het faciliteren van slim en aanpasbaar 
ruimtegebruik - zowel binnen als buiten. 

ruimte voor een andere activiteit in. 
De algemene regel is dat occasioneel 
ruimtegebruik de hoofdfunctie niet in 
het gedrang mag brengen, en dat het 
mogelijk maken van occasioneel gebruik 
geen argument mag zijn voor een lagere 
ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld hier-
van is een privaat domein, bijvoorbeeld 
een kloostertuin, die op gezette tijden 
wordt opengesteld voor het publiek of 
een verzamelgebouw met een polyva-
lente ruimte die met enige regelmaat 
ook gebruikt kan worden voor publieke 
evenementen.

Tijdelijkheid als ontwikkelingsstrategie

Het fenomeen placemaking (zie ook 
ontwerpstrategie Diverse publieke ruim-
te) kan onderdeel zijn van een bredere 
aanpak om een gebied door middel van 
tijdelijke ingrepen onder de aandacht 
te brengen van een breed publiek. In de 
literatuur staat dit proces ook wel bekend 
als place branding. Place branding is een 
strategie voor het vormen van percepties 
over plaatsen met als doel het imago 
van de plek te verbeteren. Het is in het 
verleden veel toegepast om steden als 
geheel te promoten (I love New York, 
IAmsterdam, ...), maar kan ook worden 
toegepast op een kleinere schaal voor 
specifieke gebiedsontwikkeling. 

Een tijdelijke ontwikkeling van de plek 
kan dan bijdragen om de perceptie 
over de plek te beïnvloeden. Wanneer 
bijvoorbeeld een werkomgeving tijdelijk 
wordt getransformeerd tot culturele 
broedplaats, kan een nieuwe positieve 
associatie ontstaan bij het gebied. Er 
kunnen meer stakeholders aan de plek 
worden gebonden (ontwikkelaars, 
ondernemers, nieuwe bewoners, ...). 
Ook kunnen de tijdelijke functies in het 
gebied de perceptie over een hoger 
ruimtelijk schaalniveau beïnvloeden. 
Deze getransformeerde werkomgeving 
kan dan bijvoorbeeld bijdragen aan het 
imago van de ‘innovatieve stad’.

Een tijdelijke ingreep kan al vooruit lopen 

op de geplande toekomstige ontwikkeling 
of kan juist onderzoeken of deze functie 
wel geschikt is voor deze plaats. Binnen 
tijdelijke ontwikkelingen is er ruimte om 
te experimenteren met het programma 
en de haalbaarheid te testen. Indien 
succesvol kan dit programma dan later 
worden omgezet naar een permanente 
vorm. Op deze manier kunnen bijvoor-
beeld investeringsrisico’s worden terug-
gebracht. 

Tijdelijke ingrepen kunnen ook helpen 
om de overgangsfase naar een nieuwe 
ontwikkeling te overbruggen. Zo kan de 
publieke ruimte tijdelijk worden herin-
gericht in afwachting van een definitieve 
invulling.

Permanente tijdelijkheid

Steden en dorpscentra hebben een 
dynamisch karakter. Toch is er bij huidige 
plannen nog vaak het verlangen om voor-
af alle risico’s af te dekken dan te ver-
trouwen in de regie tijdens het proces. 
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt 
mogelijk gemaakt door bepaalde zaken 
open te laten in plaats van tevoren alles 
dicht te timmeren. Zo kan gedurende het 
proces worden bijgestuurd en kunnen 
nieuwe inzichten worden meegenomen. 
Dit leidt tot een meer incrementele 
en adaptieve ontwikkeling. Zo ontstaat 
een plek die permanente tijdelijkheid 
toestaat, zich permanent ontwikkelt door 
tijdelijke ingrepen. Waar een masterplan 
de complexiteit probeert te simplificeren, 
omarmt de tijdelijke ontwikkeling deze 
onzekerheid.

Een living lab is een voorbeeld van een 
manier om bepaalde systemen te testen 
op een bepaalde plek voor zij worden 
doorontwikkeld en op een grote schaal 
worden toegepast. 
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De strategie draagt bij aan de kernkwaliteit robuustheid en 
aanpasbaarheid. Door de tijdelijke invulling van braakliggen-
de of onderbenutte terreinen en (tijdelijk) co-gebruik van 
infrastructuur en gebouwen worden ruimtes over de tijd 
optimaal benut, ook wanneer deze geen permanente functie 
hebben. Ook draagt het bij aan de kernkwaliteit gedeeld en 
meervoudig ruimtegebruik door het delen en meervoudig 
gebruiken van (semi-)private gebouwen en buitenruimte.

Indirect draagt de strategie bij aan de economische vitaliteit 
van een stad. Ruimtes worden optimaal benut en leegstand 
zoveel mogelijk beperkt. Dit heeft ook ruimtelijke voordelen 
voor de buurt doordat panden of sites niet langdurig leeg-
staan en verkrotten.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Diverse functies en gebouwen

Waarom?

Gedeeld en meervoudig 
ruimtegebruik

Robuustheid en  
aanpasbaarheid

Economische vitaliteit
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Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen

1

Leegstaande gebouwen tijdelijk gebruiken voor activiteiten/
evenementen/seizoensgebonden invulling, in afwachting 
van een definitieve herbestemming. Kan onderdeel zijn van 
een strategie om een bredere gebied onder de aandacht te 
brengen voor een toekomstige ontwikkeling.

Bv: gebruik van leegstaand religieus patrimonium of  
-industrieel erfgoed, -voormalige scholen

Divers gebruiken van gebouwen 
en ruimtes doorheen de dag, 
week of jaar

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte

2

3

Gebouwen en ruimtes zo ontwerpen dat ze kunnen worden 
gebruikt voor verschillende, opeenvolgende activiteiten 
doorheen de dag, de week of het jaar. 

Bv: gebruik van schoollokalen of bureauruimte in de avond of 
het weekend

Opladen van het publiek domein met aantrekkelijke, tijdelijke 
activiteiten of opstellingen. Kan bijvoorbeeld plaatsvinden op 
sites in afwachting van ontwikkeling.

Bv: een buurtpark of moestuin, een tijdelijke speeltuin of 
skatebaan

Een tijdelijk ingerichte speeltuin voor de buurt 
in een gebied in afwachting van ontwikkeling 
(type-omgeving stedelijke woonwijk)

Het gebruik van publieke voorzieningen zoals 
een school in de avonduren als ontmoetings-
centrum (type-omgeving laagdynamische 
dorpskern)

Een tijdelijke voedselmarkt in een leegstaande 
fabriekshal (type-omgeving werkomgeving in 
transformatie)

Tijdelijk openstellen van (semi-)
private buitenruimtes voor 
gemeenschappelijk gebruik

4

Gebruik mogelijk maken en toelaten van private buitenruim-
tes door omwonenden op momenten dat deze niet gebruikt 
worden, zoals ‘s avonds of in het weekend of vakantieperio-
des. 

Bv: openstellen speelplaats school voor kinderen uit de buurt 
in weekends of vakantieperiodes, buurtparkeren toelaten 
op bedrijvenparking of schoolterreinen ‘s avonds en in het 
weekend. 

Een kloostertuin kan op bepaalde tijden worden 
opengesteld voor publiek (type-omgeving stads-
centrum)
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Gemengd gebruik in de tijd in een stadscentrum

Stadscentra kennen dus veel ‘verborgen’ 
leegstand. Niet alle ruimte in een stads-
centrum wordt optimaal benut. Wonin-
gen boven een winkelstraat bijvoorbeeld 
zijn illustratief hiervoor. De begane grond 
is vaak in gebruik als handelspand, maar 
de ruimte boven de winkel staat leeg 
of wordt als opslag gebruikt. Soms zijn 
de etages zelfs niet meer bereikbaar, 
omdat trappen zijn gesloopt om meer 
winkelruimte te realiseren. In grote win-
kelstraten is de economische waarde van 
bedrijfsruimten namelijk hoger dan die 
van woningen. Deze vorm van leegstand 
vormt een maatschappelijk probleem. 
Daar waar het niet meer mogelijk is de 
etages via de winkels te ontsluiten, zal de 
toegang op een andere manier moeten 
gerealiseerd worden Een eerste stap 
zal in ieder geval zijn om per stad uit 
te zoeken in welke mate het probleem 
zich voordoet en hierover in gesprek te 
treden met de verschillende eigenaren.

Dit komt niet alleen de leegstand ten 
goede maar heeft ook bijkomende 
voordelen. Zo levert het wonen boven 
handelsruimtes ook voordelen op voor 
diversiteit, levendigheid en gepercipi-
eerde veiligheid. Winkelstraten worden 
gedurende de hele dag gebruikt en zijn 
na sluitingstijd niet geheel verlaten. 

Ook voor grotere sites kan tijdelijk 
gebruik uitkomsten bieden. Bij vertrek 

van grote organisaties uit het stadscen-
trum laten zij vaak complete panden 
of sites achter. Denk bijvoorbeeld aan 
een verhuizing van een hoofdkantoor, 
winkelwarenhuis of ziekenhuis site. 
Deze achtergelaten plekken hebben 
vanwege de grootte van de organisatie 
een aanzienlijke omvang en zijn soms zo 
groot dat een enkele functie/organisatie 
niet genoeg is om de ruimte opnieuw in 
gebruik te nemen. 

Tijdelijk gebruik kan dan worden ingezet 
in de zoektocht naar nieuwe eigenaar/
bestemming. Bovendien kan de tijdelijke 
functie al vooruitlopen op de toekom-
stige invulling of experimenteren wat de 
nieuwe invulling zou kunnen worden. De 
plek verliest hierdoor niet zijn dynamiek 
wat de sociaal-economische baten van 
de stad en de leefomgevingskwaliteit van 
omliggende wijken ten goede zal komen. 

Stadscentra kennen een grote druk op de beschikbare ruimte. Nergens 
ligt de prijs per vierkante grond meter zo hoog als hier. Dit is ook de 
reden dat juist in stadscentra veel creatieve voorbeelden te vinden 
zijn van gemengd gebruik in de tijd. Toch is het niet altijd evident 
om een gepaste invulling te vinden voor leegstand of om te gaan 
met monofunctioneel gebruik. Gebouwen of bovenverdiepingen van 
handelszaken die voor langere tijd leeg staan, of soms zelfs helemaal 
niet worden ingevuld omdat een eigenaar tegen praktische bezwaren 
aanloopt of het simpelweg niet rendabel genoeg is.

See U, een tijdelijke invulling en beleving in 
afwachting van definitieve herontwikkeling

See U bevindt zich in hartje van Elsene op een site 
van 45 000 m2, op het terrein van de voormalige 
politiekazerne van Fritz Toussaint. Het is een 
collectief dat meer dan 100 projecteigenaren 
samenbrengt. De projecten zijn afkomstig uit de 
verenigingswereld, de economische, culturele, 
universitaire of educatieve sector.  

Tot en met maart 2022, is See U de overgangsfase 
van het project Usquare.brussels, dat als doel 
heeft om de deuren van deze historische plek te 
openen voor het grote publiek. 

Het Richtplan van aanleg (RPA) vormt een bindend 
maar ook dynamisch instrument dat de kwali-
teitscriteria vastlegt maar ook voldoende vrijheid 
biedt om een innovatief project te realiseren dat 
zich gaandeweg kan aanpassen aan veranderende 
behoeften. Bovendien legt het RPA ook de kwalita-
teitscriteria vast voor het project.

Meer info

Pop-up publieke ruimte van hoge kwaliteit op 
het OPEK-plein

De herontwikkeling van de Vaartkom Leuven is 
een grootschalig stadsvernieuwingsproject. Een 
voormalig industrieel gebied wordt een gemengd 
stedelijk gebied. Tot voor enkele jaren liep het 
doorgaande verkeer in de Vaartkom nog dwars 
over de publieke ruimte voor cultuurcentrum 
OPEK. Sinds 2015 werd het verkeer omgeleid, 
maar op de definitieve herinrichting van de ruimte 
was het nog wachten tot een definitief masterplan 
voor de hele Vaartkom-oever. 

Daarom werd begin 2016 beslist om de werken 
aan een kwaliteitsvolle tijdelijke inrichting. Uit de 
asfalt werden grote cirkels gefreesd die beplant 
werden met gras, bessenstruiken en kleine bomen. 
Een grote houten installatie scheidt de ruimte af 
van de straat en nodigt uit tot zitten, babbelen en 
spelen. Zo biedt het plein nu al plek voor ontmoe-
ting, evenementen en informeel gebruik.

Meer info

See U Brussel (BUUR, MSI)  - figuur BUUR, foto See 
U Festival

OPEK Plein (Onkruid)  - Foto’s Rob Stevens, meemet-
mo
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https://www.see-u.brussels/
https://dbpubliekeruimte.info/project/engels-plein-en-opek-plein-leuven/


Woonproject voor starters met modulaire en tijdelijke woningen, Amsterdam IJburg (SVP architectuur & stedenbouw)   
- Foto Nadine Korringa

Luchtsingel, Rotterdam (ZUS Architecten)  - Foto Ossip van Duivenbode

Tijdelijke parkeergarage Morspoort, Leiden (Architectenbureau Paul de Ruiter)  - Foto Pieter Kers

Canal Swimmer’s Club, Brugge (Atelier Bow-Wow, Architectuuratelier Dertien12)  - Foto Stef Declerck
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Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen 

Een leegstaand complex tijdelijk in 
gebruik nemen als kunstenatelier, pop-

up winkelcentrum en/of zomerbar 

1

2

4

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 
Toevoegen van publieksfuncties aan 
voorheen afgesloten gebouwen, zoals een 
eetcafe in het stadhuis

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte 
Weekmarkten op het marktplein 
geven een betekenisvolle tijdelijke 
invulling

Tijdelijk openstellen van (semi-)
private buitenruimtes voor 
gemeenschappelijk gebruik
Het openstellen afgesloten ruimtes 
aan het publiek op gezette tijden, 
zoals bijvoorbeeld een kloostertuin

1

2

2

3

3

3

4

Grote kerkGrote kerk

RivierRivier

MarktpleinMarktplein

StadspleinStadsplein

KloostercomplexKloostercomplex

MonumentMonument

KloostertuinKloostertuin
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Gemengd gebruik in de tijd in werkomgeving in transformatie

Tijdelijke functies kunnen worden ingezet 
in een transformatieproces van een 
werkomgeving naar een andere functie 
of om tijdelijk de lokale dynamiek te 
verhogen bij langdurige leegstand. Voor 
gebiedsontwikkeling kan een tijdelijke 
invulling ook dienen als een aanjager 
van ontwikkeling. De ontwikkeling kan 
dan anticiperen op de nieuwe functie of 
bijdragen aan de ‘place-branding’ van de 
nieuwe ontwikkeling. De plek ontstijgt 
de anonimiteit en creëert goodwill bij 
omwonenden en ontwikkelaars.

Er zijn verschillende succesvolle voor-
beelden (zie pagina rechts) waarbij tijde-
lijk gebruik is ingezet als pioniersfunctie 
van de gebiedsontwikkeling. Soms blijkt 
de tijdelijke functie zo populair dat deze 
in de nieuwe plannen wordt behouden.

Dit type omgeving bezit een aantal 
eigenschappen die de omgeving bijzon-
der geschikt maakt voor tijdelijke inter-
venties. De huurprijzen per vierkante 
meter van werkomgevingen zijn laag, de 
aanwezige gebouwen hebben vaak een 
grote voetafdruk en zijn flexibel inricht-
baar voor verschillende doeleinden. De 
terreinen zijn vaak strategisch gelegen 
en goed bereikbaar. De terreinen hebben 
een zonering die veel verschillende func-
ties toelaat, ook functies die je normaal 
niet in een stad zou verwachten.

Niet alle tijdelijke functies kunnen wor-

den gemengd. Bepaalde functies zijn niet 
verweefbaar met de primaire functie van 
de werkomgeving. Wonen is bijvoorbeeld 
een functie die onderhevig is aan strenge 
wet- en regelgeving. 

Gemengd gebruik moet niet worden 
doorgedreven. Bepaalde plekken mogen 
ook soms ‘rustig’ en ongebruikt zijn 
om omwonenden juist rust te gunnen. 
Bewoners rond werkomgevingen zijn er 
bijvoorbeeld niet bij gebaat als er ook ‘s 
avonds handelsactiviteiten plaatsvinden. 

In verschillende steden zijn programma’s 
opgezet om tijdelijke leegstand tegen 
te gaan. Zo is er in Mechelse vzw Proef-
tuinen voor Mechelse starters (Mest). 
Hierbij moedigt de stad jonge mensen 
aan om de stap te zetten naar onderne-
merschap.

Ook de stad Gent experimenteert op 
diverse locaties met vormen van tijdelijke 
invulling van braakliggende terreinen en 
leegstaande gebouwen. Door middel van 
een handleiding worden organisatoren 
geholpen om zicht te krijgen op de 
verschillende stappen die ze kunnen 
ondernemen om een tijdelijke invulling 
te starten, te doorlopen en af te ronden.

Werkomgevingen kennen vaak een eenzijdig karakter en de 
leefomgevingskwaliteit is er laag. De activiteiten gedurende de dag 
staan in contrast met de verlaten indruk van de ruimte in de avond 
en het weekend. Gemengd gebruik in de tijd kan worden ingezet om 
de functionele diversiteit in werkomgevingen te verhogen en kan 
tegelijkertijd de aanwezige leegstand van gebouwen en terreinen 
tegengegaan. Gemengd gebruik kan ook worden ingezet als een aanjager 
van ontwikkeling in een ruimtelijk transformatieproces.

NDSM-loods, Amsterdam

In de grote Scheepsbouwloods op de NDSM-werf 
verrees in 2007 Kunststad, een zelf ontworpen en 
zelf gebouwde stad met 80 ateliers en bedrijfs-
ruimten, 12 grote theaterwerkplaatsen en een 
indoor Skatepark. Om zoveel mogelijk creatieve 
vrijheid en diversiteit te bereiken, werd besloten 
tot het bouwen van casco’s: raamwerken van staal 
en beton, die door de kunstenaar of ondernemer 
zelf werden afgebouwd. De indeling van de Kunst-
stad werd bepaald aan de hand van de lichtinval 
door het dak van de loods. Zo ontstonden de 
lichtstraten, waaraan de casco’s werden geplaatst. 

Het tijdelijke gebruik heeft in dit geval echt als 
aanjager gewerkt voor de ontwikkeling van het 
gebied. De omgeving is de afgelopen sterk verste-
delijkt maar draagt nog altijd bij aan het  imago 
van het gebied als een populaire plek voor diverse 
evenementen en markten.

Meer info

Kruitfabriek, Vilvoorde

In Vilvoorde, langs het kanaal Brussel-Willebroek, 
wordt een volledig nieuw stadsdeel ontwikkeld 
genaamd 4 Fonteinen. In plaats van de fabrieken 
langs het kanaal meteen af te breken, besloten 
de stad en de ontwikkelaars het voormalige fa-
briekspand L’Industrielle een tijdelijke bestemming 
te geven: de Kruitfabriek.

Vandaag is De Kruitfabriek een vaste waarde in 
het socio-culturele leven van Vilvoorde en een 
trekpleister voor jong en oud. Het is een bruisend 
centrum van creativiteit, cultuur en evenementen. 
Je vindt er een kunstenaarsatelier, een repetitie-
ruimte voor muziekgroepen. Er worden met regel-
maat evenementen georganiseerd zoals lezingen, 
expo’s, concerten, markten en workshops.

Meer info

NDSM Kunststad (Dynamo Architecten)  - foto’s 
NDSM

Kruitfabriek Vilvoorde (evr-architecten)  - Foto’s 
Kruitfabriek, evr-architecten
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https://ndsmloods.nl/
http://cargocollective.com/dekruitfabriek
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RivierRivier

SportcentrumSportcentrum

Leegstaande gebouwen en ruimtes tijdelijk 
in gebruik nemen 
Een leegstaande loods tijdelijk in gebruik 
nemen als bedrijfsverzamelgebouw of sport- 
en recreatieruimte voor kinderen, in afwachting 
van een definitieve herbestemming. 

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 
Gebouwen en ruimtes in werkomgevingen 
zijn vaak ‘oversized’, daarom kunnen ze deels 
tijdelijk gebruikt worden als natuurruimte of 
bv. sportveld voor de buurt. 

Pop-up functies stimuleren in de publieke 
ruimte 

Organiseren van (zomer)events in een pop-
up picnic- en barbecueruimte om een wat 

verstopte groenruimte te beleven en zo mensen 
de weg te wijzen naar het groenblauwe netwerk

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik
Het bedrijventerrein buiten de werkuren 
openstellen als parkeerruimte voor de buurt

1

1

2

2

2

3

4
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Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen 

1

2

4

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte 

Tijdelijk openstellen van (semi-)
private buitenruimtes voor 
gemeenschappelijk gebruik

1
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2

3

3

3
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Grote kerkGrote kerk

RivierRivier

MarktpleinMarktplein

StadspleinStadsplein

KloostercomplexKloostercomplex

MonumentMonument

KloostertuinKloostertuin

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik

SchoolSchool

StationspleinStationsplein

2

4

Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen 

Pop-up functies stimuleren 
in de publieke ruimte 

ParkPark

1

3

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Leegstaande gebouwen en 
ruimtes tijdelijk in gebruik nemen 

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte 

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik

1

1

2

2

2

3

4

4

3 4

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen 

1

3

1

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik 

4

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 

2

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte 

3

3

2
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Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 

Pop-up functies stimuleren in 
de publieke ruimte 

3

2

3

Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen 

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik

1

4

KloosterstraatKloosterstraat

3

1

Leegstaande gebouwen en 
ruimtes tijdelijk in gebruik nemen 

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 

Pop-up functies stimuleren 
in de publieke ruimte 

1

3

2

kerkkerk

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik

1

4

schoolschool

woonzorgcentrumwoonzorgcentrum

Leegstaande gebouwen en ruimtes 
tijdelijk in gebruik nemen 

1

Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar 

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte 

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik 

2

3

4

ScoutingScouting

LandhuisLandhuis

Toegangspoort Toegangspoort 
recreatief gebiedrecreatief gebied

Leegstaande gebouwen en 
ruimtes tijdelijk in gebruik nemen 

1 Divers gebruiken van gebouwen en 
ruimtes doorheen de dag, week of jaar

Pop-up functies stimuleren in de 
publieke ruimte 

Tijdelijk openstellen van (semi-)private buiten-
ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik

KerkKerk

LandhuisLandhuis

SchoolSchool
MonumentMonument

DorpspleinDorpsplein

WZCWZC
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2

2

3

4
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Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding

139138



Ontwerpstrategie

Duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen

De focus van de in deze studie voor-
gestelde ontwerpstrategieën ligt in de 
eerste plaats op stedenbouwkundige 
maatregelen die het niveau van het 
individuele gebouw overstijgen. Ver-
schillende ontwerpstrategieën werken 
echter ook op dat architecturale niveau 
door, o.a. rond hergebruik van erfgoed, 
integratie van groen en habitatruimte 
in en op gebouwen en de multifunctio-
nele invulling van die gebouwen. Deze 
ontwerpstrategie ‘duurzame gebouwen’ 
verzamelt de overige maatregelen die 
op gebouwniveau dienen te worden 
genomen, maar wel een impact hebben 
op het niveau van de bredere gemeen-
schap of ruimere leefomgeving. Het is 
dat wat ze met elkaar vereent, hoewel de 
aspecten thematisch vrij breed uit elkaar 
liggen. De strategie gaat daarbij niet in 
op de concrete indeling en organisatie 
van gebouwen, maar wel op de mate 
waarin die gebouwen hun rol als bouw-
stenen van een duurzame wijk vervullen: 
energiezuinig, klimaatbewust (met een 
belangrijke focus op duurzaam materi-
aalgebruik), inclusief en zo opgebouwd 

dat ze de gezondheid van de gebruikers 
of mensen in de directe omgeving niet 
negatief beïnvloeden. 

Energie

Om gebouwen energiezuinig te maken, 
zijn er twee pistes waarop tegelijk ingezet 
dient te worden. Enerzijds moet het 
energieverbruik van gebouwen worden 
gereduceerd, door energieverliezen 
te beperken dankzij een compacte 
bouwvorm en goede isolatie van de 
buitenschil. Aaneengesloten bebouwing 
of collectieve woongebouwen hebben 
hier een duidelijke voorsprong op 
alleenstaande gebouwen. Die laatste 
moeten extra inzetten op beperken van 
verliesoppervlakte en maximale isolatie 
van gevels, ramen en daken. Bij aaneen-
gesloten of collectieve gebouwen kan 
een hoge isolatiewaarde eenvoudiger 
bereikt worden en volstaat het te werken 
met de momenteel gangbare technieken 
van gevel- en dakisolatie en het gebruik 
van hoogrendementsbeglazing. Naast de 
klassieke, eerder technische manieren 
van isolatie kan ook intelligent gebruik 
gemaakt worden van bezonning en 

Ook op niveau van de individuele gebouwen in een leefomgeving zijn 
heel wat winsten te boeken voor de omgevingskwaliteit. Zowel op vlak 
van de stedenbouwkundige organisatie (oriëntatie, compactheid) als 
de ruimtelijke layout (aanpasbaarheid, toegankelijkheid), maar ook als 
het gaat om materiaalgebruik (circulariteit, gezondheid, isolatie) en 
gebouwtechnieken (energieverbruik en energieproductie). 

beschaduwing, groendaken en groenge-
vels om een gebouw te isoleren (zowel 
tegen koude als tegen ongewenste 
opwarming). Deze maatregelen maken 
een gebouw energiezuinig, maar ook 
klimaatbestendig. Dit kan worden on-
dersteund met maatregelen op niveau 
van het energieverbruik zelf, maar deze 
gaan buiten de scope van deze toolkit: 
energiezuinige toestellen, aangepast 
gedrag van bewoners en gebruikers, etc. 
Het tweede spoor kijkt naar de mate 
waarin het gebouw zelf bijdraagt aan de 
lokale productie van energie op basis van 
hernieuwbare bronnen. Voor elektriciteit 
kijken we dan vooral naar het gebruik van 
fotovoltäische panelen op (voornamelijk) 
daken. Voor warmte zijn er meer opties 
mogelijk, op gebouw- of siteniveau in de 
eerste plaats zonnecollectoren, ondiepe 
geothermie (klein- of grootschalig) of bij 
grotere projecten eventueel ook rio- of 
aquathermie. Voor oplossingen op nog 
grotere schaal verwijzen we naar de 
ontwerpstrategie Slimme nutsvoorzie-
ningen, waar ook collectieve oplossingen 
zoals warmtenetten aan bod komen. 
Door beide sporen (verminderen van 
verlies en eigen productie) te combine-
ren is het zeker bij nieuwbouwwoningen 
vrij eenvoudig om het statuut van een 
bijna-energieneutraal (BEN) gebouw te 
bereiken of nog een stap verder te gaan 
tot passief of energieplus. 

Toegankelijkheid

Gebouwen, en vooral de publiek 
toegankelijke (publieke voorzieningen, 
handelszaken, maar in zekere mate ook 
kantoren en collectieve woongebouwen), 
hebben ook een rol te spelen in de mate 
waarop een leefomgeving inclusief en 
breed toegankelijk is. Toegankelijke 
gebouwen, met bijzondere aandacht 
voor mensen die minder mobiel zijn of 
een visuele handicap hebben, maken een 
wijk inclusiever en uitnodigender voor 
iedereen. Vooral bij toegangen en circu-
latieruimtes is hier extra aandacht voor 

nodig: brede doorgangen, vermijden van 
trappen, aandacht voor de universele 
toegankelijkheid van bewegwijzering en 
andere belangrijke informatie, ... 

Inclusiviteit van een leefomgeving hangt 
ook sterk samen met de betaalbaarheid 
van de woningen. Die kan worden 
vergroot door de hoeveelheid sociale 
woningen te vergroten en te werken aan 
een diversiteit van woningtypes, incl. 
woningen met kleinere oppervlaktes (zie 
ook Diverse functies en gebouwen). 

Materiaalgebruik en aanpasbaarheid

Gebouwen, en bij uitbreiding alle infra-
structuur in een leefomgeving aanwezig, 
bestaan uiteraard uit een veelheid aan 
bouwmaterialen. Vanuit die optiek heb-
ben we een belangrijke omgevingsimpact 
en is het belangrijk dat er zoveel mogelijk 
gekozen wordt voor duurzame materi-
alen. Een aantal principes staan daarbij 
centraal: zuinigheid, hernieuwbaarheid, 
levensduur, herbruikbaarheid en even-
tueel ook nabijheid. Dit betekent dus 
kiezen voor een minimum aan materiaal-
gebruik, uit bronnen die hernieuwbaar 
zijn en waarbij het verbruik de capaciteit 
tot hernieuwing niet overstijgt, met een 
lange levensduur en eenvoudig te onder-
houden, die na gebruik kunnen worden 
gedemonteerd en maximaal hergebruik 
of gerecycleerd, en zo mogelijk uit de 
relatieve nabijheid. Als overkoepelend 
principe komt daar ook aanpasbaarheid 
van het gebouw zelf bij. Gebouwen die 
aanpasbaar zijn aan veranderende no-
den, kennen een langere levensduur en 
daardoor zijn de erin verwerkte materia-
len ook langer bruikbaar. Gebouwen zijn 
aanpasbaar als de ruwbouw zo geconci-
pieerd is dat deze voor andere functies 
bruikbaar is zonder grote aanpassingen 
- behalve eventueel aan de afwerking, 
uitrusting of indeling. Vooraleer het zo 
ver komt, dient een gebouw echter ook 
polyvalent en flexibel ontworpen te 
zijn. Polyvalent betekent dat het zonder 
aanpassingen verschillende functies kan 
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huisvesten in dezelfde ruimtes, waarmee 
een belangrijke bijdrage geleverd wordt 
aan divers en meervoudig ruimtegebruik 
(zie ook Diverse functies en gebouwen). 
Flexibel zijn gebouwen waar de uitrusting 
en inrichting zo is bedacht dat deze 
eenvoudig kan worden veranderd: 
beweegbare wanden, flexibel inzetbare 
belichting en andere technische uitrus-
tingen, ... Aanpasbaarheid komt pas aan 
bod als polyvalentie en flexibiliteit niet 
meer volstaan en het gebouw drastischer 
dient te worden aangepast. Daarbij is het 
belangrijk dat de structurele elementen 
van het gebouw maximaal polyvalent zijn 
bedacht, aangezien deze niet gemakkelijk 
kunnen worden gewijzigd: voldoende 
hoge verdiepingen bijvoorbeeld, en verti-
cale circulatieruimte (trappen, liftkokers) 
die ruim genoeg is. Een ander belangrijk 
principe is dat niet-structurele elementen 
relatief eenvoudig demonteerbaar zijn, 
zodat ze gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. Een specifieke vorm van 
aanpasbaar bouwen is het ontwerpen 
van woningen voor ‘levenslang wonen’, 
die als het ware kunnen meegroeien met 
hun bewoners. 

Gezondheid

Kiezen voor duurzame materialen heeft 
een positieve impact op milieu en 
klimaat, maar kan ook bijdragen aan de 
gezondheid van gebouwen. Door ver 
weg te blijven van toxische bouw- en 
afwerkingsmaterialen, blijft ook het bin-
nenklimaat gezond. Dit wordt nog extra 
ondersteund door andere maatregelen 
rond voldoende ventilatie (natuurlijk of 
mechanisch), daglichttoetreding (dankzij 
goede inplanting en oriëntatie van 
het gebouw, maar uiteraard ook door 
raamopeningen en een goede binnenor-
ganisatie. Dit zijn elementen die vanuit 
de architectuur dienen te worden opge-
lost, maar voor bewoners en gebruikers 
van gebouwen wel een heel belangrijke 
rol spelen. De recente gezondheidscrisis 
heeft nog eens benadrukt dat gezond-

heid bovendien een thema is dat het 
individuele perspectief ver overstijgt. Het 
belang van goede ventilatie in gebouwen 
met veel gebruikers (scholen, kantoren 
en publiek toegankelijke gebouwen) 
werd daarbij extra in de verf gezet. 

Energetische aspecten

Gezondheid

Robuustheid en  
aanpasbaarheid

Economische vitaliteit

Inclusief samenleven

Klimaatbestendigheid

Deze ontwerpstrategie is thematisch heel breed, en raakt 
dus diverse kernkwaliteiten. De maatregelen om gebouwen 
energiezuinig te maken en lokaal hernieuwbare energie te 
produceren, hebben uiteraard te maken met de kernkwaliteit 
rond energetische aspecten. Dat geldt ook voor de maatre-
geln rond circulair materiaalgebruik: vooral herbruikbaarheid 
is een belangrijke strategie om de energie ingebed in bouw-
materialen niet verloren te laten gaan. Een goed geïsoleerd 
gebouw dat (grotendeels) zelf instaat voor duurzame verwar-
ming en koeling, is ook een klimaatbestendig gebouw. Die 
klimaatbestendigheid zit ook in de aandacht voor een gezond 
binnenklimaat, zeker als daarbij ook aan de veranderende 
externe klimaatomstandigheden wordt gedacht. Dit komt ook 
de gezondheid van de bewoners ten goede. 

De strategieën die te maken hebben met circulair materiaal-
gebruik en aanpasbaarheid van gebouwen (bv. ten dienste 
van levenslang wonen), hebben een rechtstreeks verband 
met de kernkwaliteit robuustheid en aanpasbaarheid. Beide 
aspecten zitten erin vervat: een robuuste basisstructuur met 
materialen die lang meegaan, gecombineerd met een poly-
valent bruikbare of flexibele invulling en/of afwerking, waar 
strategieën zoals demonteerbaarheid in worden toegepast. 

Gezonde en duurzame gebouwen zijn ook voor de gebruikers 
aantrekkelijk. Hierop inzetten bij de bouw van kantoor- en 
andere bedrijfsgebouwen, ondersteunt de economische 
vitaliteit. Dat geldt ook voor een bepaalde graad van ener-
getische onafhankelijkheid en een kostenbewuste maar 
duurzame omgang met (bouw)materialen. Als deze duurza-
me gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen en zich ook 
bevinden in het betaalbare segment van het aanbod, maakt 
hen dat ook inclusief.  

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse functies en gebouwen
 - Gemengd gebruik in de tijd
 - Slimme nutsvoorzieningen

Waarom?
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Gebouwen integraal toegankelijk 
maken

1

Ontwerpen van gebouwen die universeel toegankelijk zijn 
voor gebruikers en bezoekers. 

Bv: toegang en circulatieruimtes vormgeven voor rolstoel-
gebruikers, signalisatie voorzien specifiek voor blinden en 
slechtzienden

Gebouwen aanpasbaar maken

Creëren van gezond 
binnenklimaat en goede 
lichtinval

2

3

Ontwerpen van gebouwen die relatief eenvoudig kunnen 
aangepast worden aan de veranderende noden van het 
gebouwprogramma, door een (semi-)flexibele indeling en 
een slim ontworpen basisstructuur. 

Bv: universeel bruikbare verdiepinghoogte, gebruik van lichte 
of mobiele structuren voor ruimte-indeling, slim bedachte en 
goed toegankelijke nutsvoorzieningen

Ontwerpen van gebouwen die aangenaam en gezond zijn in 
gebruik.

Bv: goede ventilatie, natuurlijke lichtinval, gezonde materialen 
en technische installaties

Deelstrategieën

Publieke gebouwen zoals een station dienen 
steeds integraal toegankelijk te zijn (type-omge-
ving stationsomgeving)

Nieuwbouwprojecten met robuuste, vaste 
structuur en flexibele invulling (type-omgeving 
werkomgeving in transformatie)

Intelligent georiënteerde gebouwen met gezond 
binnenklimaat dankzij ventilatie en voldoende 
raamopeningen (type-omgeving goed uitgerus-
te dorpskern)

Energiebesparende maatregelen 
treffen bij gebouwen

Hernieuwbare energie 
produceren op gebouwniveau

Hergebruiken van 
bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van 
materialen

4

5

6

Het energieverbruik voor verwarming bij gebouwen minima-
liseren.

Bv: kiezen voor compacte gebouwvormen, goede oriëntatie, 
warmte-isolatie en luchtdichtheid

Zorgen voor lokale energieproductie op basis van hernieuw-
bare bronnen zoals zon en aardwarmte.

Bv: fotovoltaïsche panelen op daken, lokale geothermische 
installaties en/of zonnecollectoren

Gebouwen realiseren met een hoog aandeel aan gerecy-
cleerde, lokale materialen en zorgen dat bouwmaterialen bij 
een toekomstige afbraak van een gebouw, relatief eenvoudig 
kunnen worden gerecupereerd en hergebruikt. 

Compacte woningen met beperkte verliesop-
pervlakte (type-omgeving verkaveling)

Maximaal inzetten van dakoppervlaktes voor 
energieproductie (type-omgeving stedelijke 
woonwijk)

Herbestemming van historische gebouwen voor 
nieuwe functies, uitbreidingsprojecten met 
duurzame bouwmaterialen (type-omgeving 
laag-dynamische dorpskern)
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Gare Maritime (Neutelings Riedijk & Bureau Bouw-
techniek)  - foto’s Filip Dujardin

Greenbizz (Architectes Associés)  - foto’s Greenbizz
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Duurzame gebouwen in een werkomgeving in transformatie

In werkomgevingen in transformatie zijn 
vaak inspirerende voorbeelden te vinden. 
In het beste geval gebeurt dat met 
respect voor hun industriële verleden 
en met behoud van (een deel van) het 
economisch programma. Dit toont het 
potentieel van tijdelijke of definitieve 
herbestemming van bedrijfsgebouwen, 
die maximaal profiteren van het poly-
valente karakter van veel industriële 
ruimtes: groot, robuust, monumentaal, 
maar ook goed in- en opdeelbaar. Dit 
toont het potentieel van aanpasbare 
gebouwen, waarbij de vaste structuur 
wordt bewaard en gecombineerd met 
een flexibele invulling. Het is echter van 
belang dat dit meer zijn dan tijdelijke 
invulling in afwachting van een ‘defini-
tieve’ herontwikkeling: talrijke projecten 
bewijzen het belang van behoud en 
verdere ontwikkeling van deze infrastruc-
turen - het is niet alleen duurzamer, maar 
beschermt ook de ruimtelijke eigenheid 
en het multifunctioneel karakter van de 
omgeving. 

Herbestemd of niet, de grote volumes 
die in veel (voormalige) werkomgevingen 
terug te vinden zijn, bieden sowieso 
ideale dakoppervlaktes voor de productie 
van hernieuwbare energie d.m.v. foto-
voltaïsche panelen. Daar staat tegenover 
dat de verwarming van dergelijke grote 
volumes, zeker als ze worden herbe-

stemd, niet evident is. Vaak wordt er 
dan ook gekozen voor een concept van 
‘doos in doos’, waarbij binnen een groter 
gebouw kleinere, individueel geïsoleerde 
volumes worden geplaatst. 

De werkomgeving in transformatie is per definitie een veranderende 
omgeving, waar heel wat gebouwen worden herbestemd en nieuwe 
ontwikkelingen hun plaats hebben. De focus ligt daarbij vaak op het 
gebouwniveau, zodat veel van de deelstrategieën van ‘duurzame 
gebouwen’ hier een plaats vinden. 

Gare Maritime,  Brussel

Hoewel in zijn monumentaliteit niet gemakkelijk 
te evenaren, toont het Gare Maritime in Tour & 
Taxis (Brussel, 2020, Neuteling Riedijk Architects 
& Bureau Bouwtechniek) een heel aantal goede 
voorbeelden van een duurzaam gebouw. De 
industriële infrastructuur van de historische hal 
wordt behouden als vaste structuur, maar krijgt 
een nieuwe invulling met kleinere volumes, groten-
deels in hout gebouwd en daardoor zowel duur-
zaam als demontabel. Het gebouw baadt in het 
licht. Mede dankzij natuurlijke ventilatie (weliswaar 
mechanisch gestuurd) is het binnenklimaat gezond 
en aangenaam. Bovendien zijn op gevels en daken 
zo’n 10.000 fotovoltaïsche panelen aangebracht 
die tot 3000 MWh per jaar produceren. Het 
Gare Maritime fungeert bovendien als een echte 
publieke ruimte, toegankelijk voor iedereen, als 
een kleine ‘stad in de stad’. Dat maakt het project, 
hoewel op zich privaat, toch erg inclusief. 

Meer info

Passief kantoorgebouw Greenbizz

Greenbizz is een ‘incubator’ gebouw voor duur-
zame bedrijven in Laken, Brussel. Het bedrijfs-
verzamelgebouw bevat zowel productieruimte, 
kantoren als verschillende vergader- en congres-
faciliteiten. Dankzij een uitgekiende gebouwschil 
(gordijnstructuur met houten gevelpanelen) 
voldoet het gebouw aan de passiefstandaard. 
Doordat er ook maximaal gebruik gemaakt wordt 
van fotovoltaïsche panelen op het dak, is het ook 
een nulenergiegebouw. Het gebouw is slim geori-
enteerd met ramen die de zonnewinst in de winter 
maximaliseren, terwijl automatische, natuurlijke 
nachtventilatie en buitenzonnewering zorgen voor 
koeling in de zomer. Het dak is als extensief groen-
dak ingericht. Bij de bouw werd gebruikt gemaakt 
van prefabelementen die ook demontabel zijn. 

Meer info
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Gebouwen integraal toegankelijk maken  
Inzetten op brede en drempelvrije toegangen, 

ook bij oudere arbeiderswoningen, om 
levenslang wonen te ondersteunen. 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

Circulair materiaalgebruik bij nieuwbouwprojecten: 
kiezen voor hernieuwbare, herbruikbare, 

onderhoudsvriendelijke en milieuvriendelijke 
bouwmaterialen.

1

5

RivierRivier

6

SportcentrumSportcentrum

BegraafplaatsBegraafplaats

Gebouwen aanpasbaar maken 
Kiezen voor flexibele en polyvalente 
nieuwbouw die een veelheid aan functies kan 
bevatten, maar op termijn ook aangepast kan 
worden zonder te moeten worden afgebroken.

Gebouwen aanpasbaar maken 
Hergebruik van industriële gebouwen met 
behoud van de structuur maar met een 
flexibele, demonteerbare invulling

Creëren van gezond binnenklimaat en goede 
lichtinval 
Ook in grote volumes aandacht voor natuurlijke 
lichtinval door een juist ontwerp van het 
dakenlandschap

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Grote dakoppervlakten maximaal 
gebruiken voor fotovoltaïsche panelen

Energiebesparende maatregelen treffen bij 
gebouwen 
Grote volumes opdelen volgens het ‘box-in-box-
principe waarbij de kleine volumes maximaal 
geïsoleerd en luchtdicht uitgevoerd zijn.

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5
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Cohousing De Nieuwe W Drongen (Bast)  - foto’s Piet 
Stellamans

Buurtskap De Tuunen  - foto’s woningcoperatie 
Woontij
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Duurzame gebouwen in een verkaveling

De lage dichtheid en het weinig 
compacte karakter van de vooral alleen-
staande bebouwing, maakt dat vooral 
energiezuinigheid een uitdaging is in 
een verkaveling. Een villa heeft grotere 
verliesoppervlaktes dan een rijwoning of 
appartement, wat opgevangen dient te 
worden door een compacte gebouwvorm 
en het gebruik van extra isolerende ma-
terialen. Maar gezien het open en meest-
al ruime karakter van de kavels, is er ook 
niet zo’n nood aan minder compacte 
oplossingen zoals inpandige terrassen of 
patio’s en kan er flexibel omgesprongen 
worden met raamopeningen. Ook het 
plaatsen van zonnepanelen op daken is 
geen probleem, en meestal sowieso al 
breed toegepast. Voor verwarming zal 
bijna overal moeten gekeken worden 
naar individuele oplossingen op perceel-
niveau, waarbij ondiepe geothermie en 
warmtepompen waarschijnlijk de meest 
toegepaste oplossing zullen vormen. 

Dat geldt ook voor het materiaalgebruik: 
in een moderne verkaveling zijn er 
weinig beperkingen aanwezig om niet 
te kiezen voor duurzame materialen en 
kan er eigenlijk probleemloos geëxperi-
menteerd worden met modulaire en/of 
demontabele elementen. 

Bij bestaande verkavelingen zijn er twee 
sporen te volgen. Enerzijds kan er, mits ze 
voldoende centraal gelegen zijn, gedacht 

worden aan verdichting en transformatie, 
met meer collectieve woningen. Bij zulke 
nieuwbouwprojecten kunnen dan alle 
principes van duurzaam bouwen worden 
toegepast. Bestaande woningen die 
verouderd zijn en niet voldoen aan de 
hedendaagse, duurzame eisen, kunnen 
worden getransformeerd. Meestal zou 
het geen probleem mogen zijn om 
bestaande alleenstaande woningen te 
voorzien van meer dak- en gevelisolatie, 
ramen te vervangen of de verwarmings-
installatie te vervangen door een zuiniger 
systeem ondersteund door hernieuwbare 
bronnen. Indien te groot, kunnen wonin-
gen ook worden opgedeeld, eventueel 
via concepten van samenwonen (cohou-
sing met gedeelde ruimtes, of kangoe-
roewonen bijvoorbeeld). Dit verhoogt 
ook meteen het inclusieve karakter van 
de wijk, omdat er zo ruimte ontstaat voor 
nieuwe vormen van zorgwonen. Dit raakt 
aan een belangrijke opgave in Vlaande-
ren: levenslang wonen in verkavelingen 
is nu zelden evident, waardoor mensen 
hun huis en vaak ook hun wijk moeten 
verlaten op latere leeftijd. Toegankelijk 
maken van woningen is één stap, lokaal 
voorzien van zorgwoningen een andere. 

De verkaveling, ook al is deze gelegen nabij een centrum, blijft een 
woonomgeving gekenmerkt door lage dichtheid en individuele, 
alleenstaande woningen: niet meteen een plek die uitblinkt in duurzame 
gebouwen? Dat is geen noodzaak: mits gebruik van de juiste technieken, 
kunnen ook hier energiezuinige en zelf circulaire woningen worden 
gerealiseerd. 

Kleinschalige cohousing in klassieke verkaveling

In een verkaveling op wandelafstand van het 
station van Drongen, realiseerden zes families deze 
cohousing. Het project bestaat uit zes grondgebon-
den woningen met eigen tuin, maar ook een grote 
collectieve tuin met moestuin, geclusterd parkeren 
en een paviljoen voor gemeenschappelijke acti-
viteiten. De woningen zijn bijna-energieneutraal 
(BEN) en gebouwd als houtskeletbouw. Door hun 
klassieke volumetrie zijn ze goed geïntegreerd 
in de verkavelingscontext, maar tonen toch een 
alternatieve woonvorm die de ruimte efficiënter en 
intensiever benut. 

Meer info

Verplaatsbare woningen op Texel

Op het eiland Texel in Nederland wordt in ‘Buurts-
kap De Tuunen’ een nieuwe wijk gebouwd die 
deels demontabel en verplaatsbaar zal zijn. Dit om 
de huidige, tijdelijke woningnood op te vangen, 
rekening houdende met het feit dat de woningen 
op termijn daadwerkelijk zouden kunnen worden 
verplaatst. Het gaat om een verkavelingswijk met 
relatief lage dichtheid, maar toch aandacht voor 
collectieve ruimtes en alternatieve woningtypes 
zoals tiny houses en zorgwoningen voor demente 
senioren. Overheersend  bouwmateriaal is hout. 
Alle woningen zijn energiezuinig en lokale produc-
tie van stroom wordt deels voorzien via drijvende 
zonnepanelen. Alle woningen zijn huurwoningen 
die in eigendom blijven van de woningcoperatie. 
Het doel van de ontwikkeling is om duurzame, 
betaalbare woningen aan te bieden met een 
minimale impact op het waardevolle landschap. 
Zo is er vrijwel geen ondergrondse infrastructuur 
aanwezig, blijft de verharding minimaal en worden 
alle woningen gasvrij verwarmd.

Meer info

151150
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Verkaveling

Gebouwen integraal toegankelijk maken  
Woning voorzien op levenslag wonen, dankzij 

brede toegangen en circulatieruimte, speciale 
aandacht voor inrichting van het gelijkvloers 

als barrierevrije ruimte en aanpasbare indeling.

Energiebesparende maatregelen treffen bij 
gebouwen 

Realiseren van compacte, goed geïsoleerde 
passiefwoningen die door een intelligente 

inzet van hernieuwbare energie zelfs het 
statuut van energieplus-gebouw halen.

1

4 Creëren van gezond binnenklimaat 
en goede lichtinval 
Woningen goed oriënteren zodat in 
de winter geprofiteerd kan worden 
van zonnewinsten, maar oververhitting 
in de zomer wordt vermeden. 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 
Individuele woningen fossielvrij 
verwarmen via een water/water 
warmtepomp, ondersteund door 
fotovoltaïsche panelen. 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 
Passieve woongebouwen realiseren met gebruik 
van hernieuwbare materialen zoals hout, en al 
dan niet geprefabriceerde gebouwelementen 
die eenvoudig demontabel zijn bij een eventuele 
afbraak van het gebouw. 

5

6

3
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Gebouwen integraal toegankelijk maken  
Ontwerpen van gebouwen die universeel 

toegankelijk zijn voor gebruikers en bezoekers.  

1

5

Gebouwen aanpasbaar maken 

Creëren van gezond binnenklimaat 
en goede lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau .  

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

Energiebesparende maatregelen treffen 
bij gebouwen 

1

2

3

4

5

6

Gebouwen integraal toegankelijk 
maken 

Gebouwen aanpasbaar maken 

Energiebesparende maatregelen treffen 
bij gebouwen 

2

1

4

Creëren van gezond binnenklimaat 
en goede lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

5

6

3

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

5

Creëren van gezond binnenklimaat en goede 
lichtinval 

3

Hergebruiken van bouwmaterialen en 
stimuleren van herbruikbaarheid van 

materialen 

6

2

2 KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Energiebesparende maatregelen treffen bij 
gebouwen 

4

Gebouwen integraal toegankelijk maken 

1

Gebouwen aanpasbaar maken 

2

1

1

6

3

4

4

5

5

Gebouwen integraal toegankelijk maken 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

1

5

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Gebouwen aanpasbaar maken 

Creëren van gezond binnenklimaat en goede 
lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Energiebesparende maatregelen treffen bij 
gebouwen 

1

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern

Gebouwen integraal toegankelijk maken 

Gebouwen aanpasbaar maken 

Energiebesparende maatregelen treffen 
bij gebouwen 

2

1

4

Creëren van gezond binnenklimaat 
en goede lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

5

6

3

Gebouwen integraal toegankelijk maken 

Gebouwen aanpasbaar maken 

Energiebesparende maatregelen treffen 
bij gebouwen 

2

1

4 Creëren van gezond binnenklimaat 
en goede lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

5

6

3

Gebouwen integraal toegankelijk maken 

Gebouwen aanpasbaar maken 

Creëren van gezond binnenklimaat en 
goede lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Hergebruiken van bouwmaterialen en stimuleren 
van herbruikbaarheid van materialen 

Energiebesparende maatregelen treffen 
bij gebouwen 

1

2

3

4

5

6

SchoolSchool

WZCWZC

Gebouwen aanpasbaar maken 

Hergebruiken van bouwmaterialen en 
stimuleren van herbruikbaarheid van 

materialen 

2

6

Gebouwen integraal toegankelijk maken 

Creëren van gezond binnenklimaat en 
goede lichtinval 

Hernieuwbare energie produceren 
op gebouwniveau 

Energiebesparende maatregelen treffen 
bij gebouwen 

1

3

4

5

ScoutingScoutingScoutingScouting
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Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid met 
prioriteit voor actieve en groene vervoersmodi 

Deze ontwerpstrategie baseert zich op 
inzichten die inmiddels breed verspreid 
zijn: de auto heeft een belangrijke rol 
te spelen in een modern mobiliteitssys-
teem, maar enkel als er geen alternatie-
ven mogelijk zijn. Duurzame verplaatsin-
gen dienen daarom bij voorkeur te voet, 
met de fiets of collectief te gebeuren 
- zoals het in Vlaanderen breed bekende 
STOP-principe het voorschrijft. 

Om dit te bereiken, is een sterk beleid 
nodig dat actieve en groene vervoersmo-
di faciliteert en tot de evidente vervoers-
keuze maakt. Een belangrijke onderdeel 
van zo’n beleid is allereerst het reduce-
ren van de verplaatsingsafstanden door 
bij de ruimtelijke ordening in te zetten 
op een locatiebeleid van nabijheid en 
verweving (zie ook Duurzame nabijheids-
logica). 

Daarmee is de context geschapen 
om een duurzaam mobiliteitsbeleid 
überhaupt mogelijk te maken (efficiënt, 
rendabel). De volgende stap is inzetten 
op routes, infrastructuur, aanbod, 
signalisatie en communicatie en een 
andere mobiliteitscultuur. Voor elke 
vervoersmodus vraagt dit om aangepaste 

maatregelen. 

Voetgangersvriendelijkheid

Voetgangers hebben nood aan korte 
routes zonder omwegen, hier is de 
doorwaadbaarheid van het weefsel dus 
belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van doorsteken (shortcuts) 
doorheen bouwblokken. Daarnaast 
is voetgangersvriendelijkheid van de 
publieke ruimte essentieel, op voetpaden 
en andere wandelroutes. Dat gaat over 
comfort (materialiteit, visuele aantrek-
kelijkheid) en veiligheid (breedte, relatie 
tot andere verkeersstromen) van de 
infrastructuur, maar ook de aanwezigheid 
van verblijfsruimte met zitmogelijkheden. 
Bijkomende stimulans is de aanwezigheid 
van signalisatie (wegwijzers) met info 
over de routes en afstanden, specifiek 
gericht op voetgangers. Dit alles komt 
de ‘walkability’ van een plek ten goede. 
Hiervoor is het ook nodig dat de ruimte 
opgeladen wordt met activiteiten en dat 
voorzieningen op korte afstand liggen 
(zie ook Publieke ruimte op menselijke 
schaal). 

De auto domineert het Vlaamse mobiliteitsgedrag, met 61% van het 
aantal verplaatsingen en 74% van de afgelegde afstand. Dat autogebruik 
heeft een negatieve impact op energieverbruik, klimaat, gezondheid 
en de leefomgevingskwaliteit in het algemeen. Alternatieve en meer 
duurzame vervoersmiddelen hebben dus nood aan ondersteuning. 
Dit dient te gebeuren dankzij een goed aanbod met een veilige en 
aantrekkelijke infrastructuur, ondersteund door een locatiebeleid dat 
korte afstanden vooropstelt. Tegelijk is er nood aan een cultuuromslag, 
zodat mensen zelf sneller de stap zetten naar een duurzamer 
vervoersgedrag. 

Fietscultuur

Voor fietsers is in de eerste plaats de 
infrastructuur van groot belang: een 
netwerk van fietsvriendelijke routes, 
aangepast aan de specifieke verkeers-
context: autoluwe straten, fietsstraten, 
fietspaden langs verkeerswegen, 
recreatieve fietsroutes door de open 
ruimte, fietssnelwegen, ... Comfort en 
verkeersveiligheid zijn ook hier essenti-
eel: materialisatie, breedte, conflictvrije 
kruispunten, ... Vanuit Vlaanderen wordt 
het ‘GFB-concept’ gepromoot: groene, 
functionele belevingstrajecten die veilige 
een aantrekkelijke fietspaden opleveren 
voor dagelijkse verplaatsingen.

Daarnaast is er nood aan fietsenstallin-
gen (veilig, beschut, goed toegankelijk, 
voldoende ruim dat ook buitenmaatse 
fietsen zoals bakfietsen er een plek 
kunnen vinden) en voldoende signalisatie 
specifiek gericht op fietsers. Fietsen 
heeft ook een belangrijke rol te spelen 
als onderdeel van een multimodale 
verplaatsingsketen, daarbij is het belang-
rijk dat aan multimodale knooppunten 
de fiets een centrale positie inneemt, dat 
er deelfietsen aanwezig zijn maar ook 
dat er gewerkt wordt aan het eenvoudig 
kunnen meenemen van de fiets op het 
openbaar vervoer dankzij een goed 
toegankelijke halte-infrastructuur. 

Andere strategieën zijn minder ruimtelijk 
van aard, maar daarom niet onbelangrijk: 
verhogen van het fietsbezit bij mensen 
en werken aan een fietscultuur, om men-
sen te overtuigen van het nut en comfort 
van de fiets als evidente keuze voor korte 
tot middellange afstanden. 

Collectieve verplaatsingen

Om collectief (in Vlaanderen voorna-
melijk openbaar) vervoer te stimuleren, 
zijn heel wat acties nodig op regionaal 
niveau, zoals het creëren van een per-
formant aanbod (netwerk, frequentie, 
snelheid, betrouwbaarheid, kostprijs). Op 
lokaal niveau dient dit ondersteund te 

worden met maatregelen om de door-
stroming van bussen en trams te verbe-
teren en vooral met de uitwerking van 
kwalitatieve halte-infrastructuur en een 
netwerk van mobipunten rond de haltes 
van bus, tram of trein. Hiertoe kunnen 
stopplaatsen verder ontwikkeld worden 
als Hoppinpunten, met uitgebreide infor-
matie en een breed aanbod van deel- en 
collectief vervoer, parkeervoorzieningen 
voor verschillende modi, ... telkens op 
maat van de locatie en de positie in het 
vervoersnetwerk. 

Een belangrijke sleutel om collectieve 
verplaatsingen te ondersteunen, is wer-
ken aan kernversterking en het verweven 
van activiteiten en gebouwen rond 
haltepunten (zie ook ontwerpstrategie 
Duurzame nabijheidslogica). 

Auto’s clusteren

Voor autoverkeer is het belangrijk 
dat de bereikbaarheid gegarandeerd 
blijft, terwijl niet-bestemmingsverkeer 
zoveel mogelijk uit woonomgevingen 
wordt geweerd door het te clusteren 
op hoofdassen en sluiproutes te ver-
hinderen. Naast de hoofdassen worden 
lokale (woon)straten best zoveel mogelijk 
ingericht als leefstraten, fietsstraten of 
minstens verkeersluwe routes met een 
snelheidsregime van 30 km/u. 

Voor het bestemmingsverkeer zijn tege-
lijk maatregelen te nemen die de ver-
keersleefbaarheid in de directe omgeving 
garanderen. Hierbij moet goed gekeken 
worden naar de type-omgeving en de 
aard van de activiteiten daar aanwezig. 
Een centrum met veel activiteiten die 
bezoekers aantrekken uit een ruime om-
geving, doet er goed aan om in te zetten 
op geclusterd parkeren op strategisch 
gekozen locaties, bij voorkeur niet op het 
meest centrale punt, maar direct opge-
hangen aan een hoofdroute. Zo wordt 
vermeden dat het centrum zelf te zeer 
lijdt onder al het bestemmingsverkeer en 
kunnen hier alternatieve vervoersmodi 
optimaal worden ondersteund, zonder 
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daarbij de autobereikbaarheid te sterk 
onder druk te zetten. 

Daarnaast moet de impact van gepar-
keerde auto’s op het publieke domein 
zo klein mogelijk worden gehouden. Dit 
kan gebeuren door parkeerplaatsen te 
clusteren en waardevolle verblijfsruimte 
autoluw of autovrij te maken, of parkeer-
plaatsen (op pleinen of langs straten) af 
te wisselen met groen, bomen, zitmoge-
lijkheden, ... 

Daarnaast is het belangrijk dat ingezet 
wordt op deelauto’s. Deze vormen een 
belangrijke stap in het afbouwen van 
het autobezit (en dus de hoeveelheid 
auto’s die geparkeerd moeten worden), 
zonder het autogebruik zelf te bannen. 
Ideale locaties voor deelmobiliteit blijven 
de Hoppinpunten waar ook andere 
duurzame vervoersmodi extra worden 
gesteund.

Multimodale logistiek

Ook goederenvervoer heeft een be-
langrijke rol te spelen bij het duurzamer 
maken van ons mobiliteitssysteem. In 
woonomgevingen zijn vooral leveringen 
bij handelszaken, maar ook meer en 
meer bij mensen thuis, een belangrijke 
bron van verplaatsingen. In stedelijke 
omgevingen wordt de ‘last mile’ van die 
logistieke verplaatsingen best zoveel 
mogelijk met de (bak)fiets gedaan. 
Hiertoe kunnen lokale distributiecentra 
worden opgericht, waar grotere volumes 
kunnen geleverd worden en dan verder 
verspreid. Gebundeld leveren met ver-
voersmiddelen op maat van de goederen 
zelf, is daarbij belangrijk. In belangrijke 
handelsstraten kan bovendien gewerkt 
worden met tijdsvensters om leveringen 
niet te laten conflicteren met bezoekers. 
In leefomgevingen is het anderzijds ook 
aangeraden om niet te laten leveren 
in de ‘dagrand’, om zo geluidsoverlast 
te vermijden ‘s avonds en ‘s ochtends, 
wanneer deze het meest storend werkt. 

Ook in woonomgevingen is echter ruimte 

voor economische activiteiten nodig 
(verweving), omdat dit juist nabijheid 
en meervoudig ruimtegebruik in de had 
werkt. Deze activiteiten moeten strate-
gisch worden ingeplant op locaties waar 
ze goed bereikbaar zijn met verschillende 
vervoersmodi, zonder daarbij voor 
overlast te zorgen in het lokale verkeers-
systeem. Toch is het zo dat de meeste 
verwevingslocaties voor economische 
activiteiten, zeker in meer stedelijke om-
gevingen, beter multimodaal bereikbaar 
zijn dan de klassieke bedrijventerreinen. 
Het is aan de bedrijven zelf om hier 
maximaal op in te spelen en zo zelf hun 
afhankelijkheid van auto en vrachtwagen 
te verminderen. 

Werken aan een duurzamere, groenere mobiliteit draagt 
vrijwel rechtstreeks bij aan de kernkwaliteiten rond energie 
en gezondheid: minder indidivueel gemotoriseerd verkeer 
betekent meer verkeersveiligheid, minder verbruik van 
fossiele brandstoffen, minder luchtvervuiling, minder ge-
luidsoverlast, minder CO2-uitstoot. Dit geldt evengoed voor 
elektrische auto’s, die nog steeds een hogere milieudruk met 
zich meebrengen dan actieve of collectieve vervoersmodi. 

Tegelijk zorgt het terugdringen van de dominantie van rijden-
de en geparkeerde personenwagens in woonomgevingen 
ervoor dat er meer plaats ontstaat voor ander gebruik van de 
publieke ruimte: groen, verblijfs- en ontmoetingsruimte, ... 
Dit ondersteunt meervoudig ruimtegebruik en verhoogt de 
visuele aantrekkelijkheid van de omgeving. Het is ook een van 
de beginvoorwaarden om te kunnen werken aan de ontwerp-
strategie rond de menselijke schaal van de publieke ruimte, 
die ook een grote bijdrage heeft aan deze kernkwaliteiten. 

Multimodale bereikbaarheid is ook voor economische 
functies een must, zodat deze strategie ook bijdraagt aan 
de economische vitaliteit. Daarbij is niet enkel multimodale 
bereikbaarheid voor de werknemers en bezoekers belangrijk, 
maar ook de logistieke ontsluiting. Het multimodale aspect 
is hier wel van belang. Het doel is om groene vervoersmodi 
te faciliteren en te promoten, zonder de autobereikbaarheid 
zo drastisch te reduceren dat economische activiteiten lijden 
onder een slechte bereikbaarheid voor klanten of goederen. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Publieke ruimte op menselijke schaal
 - Duurzame nabijheidslogica

Waarom?

Gedeeld en meervoudig 
ruimtegebruik

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Energetische aspecten

Gezondheid

Economische vitaliteit
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Stimuleren van wandelen en 
fietsen

1

Vanuit de STOP logica zorgen voor duurzame bereikbaarheid 
en ontsluiting die wandelen en fietsen primair stimuleert 
dankzij goede en veilige infrastructuur.

Vb: creëren van doorsteken voor voetgangers en fietsers, 
aanleggen van fietspaden, aanbieden van fietsenstallingen

Voetgangers- en fietsvriendelijke woonstraten 
en doorsteken (type-omgeving verkaveling)

Stationsbuurt ontwikkelen als multimodaal 
knooppunt met een gevarieerd en kwalitatief 
aanbod aan collectieve of deelmobiliteit (ty-
pe-omgeving stationsomgeving)

Dorpsplein als mobipunt met multimodaal 
vervoersaanbod en centrale ontmoetingsplek 
van het dorp (type-omgeving laag-dynamische 
dorpskern)

Stimuleren van collectief 
vervoer

Zorgen voor multimodale 
bereikbaarheid van centrale 
locaties

2

3

Collectief (openbaar) vervoer promoten door aantrekkelijk 
aanbod (routes, prijs), performante bediening (doorstroming, 
frequentie) en hoge gebruiksvriendelijkheid (informatie, 
goede wachtinfrastructuur). 

Vb: creëren van eigen busbaan voor busverkeer, verhogen 
van de kwaliteit van halteplaatsen, creëren van mobipunten/
Hoppinpunten

Ontsluiten van centrale locaties of sterk gefrequenteerde, 
strategische plekken met een breed aanbod aan mobili-
teitsopties (te voet, fiets, openbaar vervoer, auto), met 
voldoende aandacht voor deelmobiliteit en parkeerruimte. 

Vb: creëren van centrumparkings voor bezoekers net buiten 
het centrum, aanbieden van deelauto’s nabij mobipunten

Deelstrategieën
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Multimodale bereikbaarheid in een stedelijke woonwijk

Auto’s bezetten vandaag in veel stedelijk 
woonwijken grote delen van de publieke 
ruimte, hoewel ze er het grootste deel 
van de tijd stil staan. Die ruimte dient te 
worden ingezet voor kwalitatieve voetpa-
den en fietspaden, verblijfsruimte, ruim-
te voor groen en infiltratie van hemel-
water, ... Zo verhoogt de leefbaarheid in 
de woonstraten enorm. Parkeerplaatsen 
kunnen daarom beter geclusterd worden 
op goed gekozen locaties in en rond de 
wijk. In de woonstraten zelf blijft wel 
ruimte voor kortparkeren, deelmobiliteit 
en mensen met een mindere mobiliteit. 

De vrijgekomen ruimte wordt dus terug-
gegeven aan de voetgangers en fietsers, 
verplaatsingsmodi die een cruciale rol 
moeten spelen in de transitie naar een 
duurzame mobiliteit in stadswijken. Bij 
die overgang zal ook deelmobiliteit een 
belangrijke rol spelen: in dense omgevin-
gen is er voldoende potentieel voor een 
goed uitgebouwd, betaalbaar systeem 
van deelauto’s. 

Fietsen en wandelen zijn verplaatsings-
modi die niet houden van omwegen. 
Daarom zijn doorwaadbaarheid en snelle 
routes heel belangrijk heel belangrijk 
voor dagelijkse trajecten naar het station, 
het werk, de school, ... Grote bouwblok-
ken moeten worden geknipt om snelle, 
zachte doorsteken te creëren. Hier 
kunnen vaak ook extra groen en kleine 

verblijfsplekjes worden gecreëerd die de 
wijk opwaarderen en het wandelen en 
fietsen nog aangenamer maken. 

Doorgaand verkeer heeft in een ste-
delijke woonwijk niets te zoeken en 
dient gebannen te worden naar routes 
buiten de wijk. Indien er een belangrijke 
verkeersroute doorheen de wijk loopt, 
moet er ingezet worden op een goede 
oversteekbaarheid, veilige (en brede) 
fiets- en voetpaden en verkeersremmen-
de maatregelen. 

De hier geschetste strategieën moeten 
typisch door de lokale overheid worden 
ingevoerd. Er kan draagvlak gecreëerd 
worden door te wijzen op de verhoogde 
leefbaarheid en verblijfskwaliteit, maar 
er moet ook over gewaakt worden dat 
er voldoende alternatieven aangeboden 
worden voor de auto. Op die manier is 
een transitie zeker mogelijk en zullen 
de ingrepen in de publieke ruimte, ook 
gevolgd worden door een bewustzijns- 
en gedragswijziging bij de bewoners zelf. 

Werken aan verkeersleefbaarheid in het dicht bebouwde en bewoonde 
weefsel van een stedelijke woonwijk is een hele uitdaging: smalle straten, 
weinig parkeermogelijkheden op eigen terrein, veel verkeersgenererende 
activiteiten. De oplossing is een radicale keuze voor wandelen en 
fietsen als de evidente verplaatsingsmodus. Hiertoe moet sterk ingezet 
worden op verkeersveiligheid en leefbaarheid. Waar mogelijk, worden 
geparkeerde private auto’s uit het straatbeeld geweerd, ten voordele van 
verblijfsruimte en deelmobiliteit. Het openbaar vervoer is een snelle en 
betrouwbare link met andere wijken of nabijgelegen centra. 

Fietsstraat Martelarenlaan en parallel park Bel-
le-Vue (H+N+S Landschapsarchitecten) - foto’s 
Michiel De Cleene & Tim Buelens

Groene doorsteek Kerkstraat Lommel (BUUR) - foto 
Mine Dalemans, figuur BUUR

Van drukke doorgangsweg naar autoluwe fiets-
straat

De Martelarenlaan in de stationsomgeving van 
Leuven was jarenlang een typische, drukke straat 
met woningen maar ook heel wat doorgangsver-
keer. Doordat het doorgaand verkeer kon worden 
afgeleid op een nieuwe parallelstraat, ontstond 
de mogelijkheid om de laan zelf volledig te trans-
formeren tot een autoluwe fietsstraat met breed 
voetpad. Langs de Martelarenlaan werd ook een 
lineair park aangelegd dat eveneens aantrekkelijke 
paden voor voetgangers en fietsers bevat. 

Meer info

Aangename en groene doorsteek voor voetgan-
gers

Kort nadat de centrale winkelstraat Kerkstraat in 
Lommel heraangelegd was, ontstond ook de moge-
lijkheid om een van de aanliggende bouwblokken 
te knippen en een nieuwe doorsteek te creëren. 
Deze creëert een snelle verbinding voor voetgan-
gers, maar was ook breed genoeg om opgeladen te 
worden met groen, speel- en zitinfrastructuur. Zo 
ontstaat niet alleen een handige binnenweg, maar 
ook een mooie groene verblijfsplek. 

Meer info
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SpeeltuinSpeeltuin

KerkKerk

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

Stimuleren van collectief vervoer 
Ook in drukbevraagde, centrale (winkel)

assen zorgen voor doorstroming van 
openbaar vervoer, door een eigen busbaan 
of aangepaste lichtenregeling, ook als hier 

parkeerplaatsen voor moeten wijken. 

2

1

3

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 
Aan locaties in de wijk die veel 
bezoekersverkeer lokken, zorgen voor de 
aanwezigheid van fietsenstallingen en een 
goed bediende halte van het openbaar vervoer. 
De auto-infrastructuur zo aanleggen dat 
voetgangers en fietsers veilig en ongestoord de 
bestemming kunnen bereiken. 

3

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Creëren van alternatieve, aantrekkelijke 
routes voor fietsers en voetgangers, buiten de 
grote verkeersroutes om. 

1

SchoolSchool

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Centrale (winkel)assen in de wijk zo 
aanleggen dat er overal ruimte is voor 
degelijke voet- en fietspaden, ook als daar 
eventueel parkeerplaatsen voor moeten 
wijken.

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Autoluwe woonstraten met plaats voor 
groen, fietspaden en fietsenstallingen, 
bankjes en pleintjes. De woonstraat als plek 
voor ontmoeting en beleving, waar de auto 
hoogstens te gast is..

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Creëren van doorsteken voor voetgangers 
en fietsers, doorheen bouwblokken om zo 
korte afstanden te ondersteunen. 

1

1

1

Stedelijke woonwijk
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Multimodale bereikbaarheid in een laag dynamische dorpskern

In landelijke omgevingen heerst koning 
auto nog steviger dan elders. De versprei-
de bebouwing en lage dichtheden maken 
het haast onmogelijk om hier performant 
openbaar vervoer aan te bieden. De 
afstanden tussen dorpen onderling en 
met andere voorzieningencentra zijn 
groot, fietsroutes voor snelle, functionele 
verplaatsingen vaak onvoldoende kwa-
litatief. Doordat de dorpskernen klein-
schalig zijn en vaak gelegen zijn langs 
doorgangswegen, hebben ze bovendien 
nog extra te lijden onder de verkeers- en 
parkeerdruk, wat het dorpskarakter, de 
verblijfskwaliteit en de leefbaarheid in de 
dorpscentra sterk onder druk zet. 

Daarom is het ook in kleinere, afgelegen 
dorpen belangrijk dat het centrum niet 
volledig in het teken staat van parkeren 
en druk verkeer. Om voetgangers een 
plaats te geven, moet minstens een deel 
van het dorpsplein autovrij gehouden 
worden en ingericht als aangename 
verblijfsruimte. Zo behoudt het dorp zijn 
identiteit en blijft het aantrekkelijk voor 
bewoners en bezoekers. Op de centrale 
publieke ruimte kan één goed bediende 
bushalte uitgroeien tot een lokaal 
mobipunt, met daarrond de belangrijke 
voorzieningen. Elders in het dorp of de 
gemeente zal een aangepast vervoer op 
maat moeten worden ontwikkeld dat 
mensen naar deze centrale halte kan 
brengen. 

Als het dorp doorsneden wordt door een 
belangrijke lokale doorgangsweg, moet 
die doortocht best zo ingericht worden 
dat het verkeer wordt geremd bij het 
doorkruisen van het dorp en de over-
steekbaarheid hier maximaal is. Uiteraard 
moeten er kwalitatieve voet- en fietspa-
den aanwezig zijn langs deze weg. 

Dorpen in een landelijke omgeving zijn 
vaak geliefd bij recreatieve fietsers en 
wandelaars, vaak is er dan ook een 
heel netwerk van zachte verbindingen 
aanwezig. Een goede maatregel is ervoor 
zorgen dat deze routes tot in het dorps-
centrum en de omliggende woonwijken 
doordringen, zodat bewoners van thuis 
uit meteen kunnen vertrekken om te 
voet of met de fiets het landschap in te 
gaan, zonder eerst de auto te nemen. 
Het herstellen van het historische 
netwerk van trage wegen is vaak een 
interessante strategie daarbij. Anderzijds 
kan het recreatieve netwerk met al 
zijn landschappelijke kwaliteiten, een 
aanleiding zijn om ook doorfietsroutes te 
creëren tussen dorpen en andere be-
stemmingen. Deze kunnen dan ook voor 
meer functionele verplaatsingen worden 
gebruikt en zo het fietsaandeel verhogen. 

In kleine dorpen is vervoersarmoede een reëel probleem, wat leidt tot 
een grote auto-afhankelijkheid bij bewoners en bezoekers. Kwalitatief 
openbaar vervoer is meestal niet aanwezig, afstanden naar andere 
dorpen of centra zijn vaak groot. Toch mag dat geen reden zijn om auto’s 
het karakter van het dorpscentrum te bepalen. Fietsers en wandelaars 
moeten hier de meeste ruimte krijgen, juist om het dorpskarakter te 
bewaren. Een centraal mobipunt met voorzieningen kan werken als enige 
ov-halte en het dorpscentrum een nieuwe roeping bezorgen. Daarbuiten 
is er nood aan innovatieve oplossingen voor een vervoer op maat. 
Tot slot kan de polulariteit van recreatief fietsen gebruikt worden als 
aanleiding om ook niet-recreanten te overtuigen vaker de fiets te nemen. 

Dorpsplein Wachtebeke (TV Arcadis BUUR)  - foto’s 
Dirk Vertommen

Dorpskern Nieuwkappelle (Vectris)  - foto’s Stijn 
Bollaert

Multimodaal dorpsplein in Wachtebeke

Centraal in Wachtebeke lag een grote parking met 
heel weinig ruimtelijke en verblijfskwaliteit. Een 
grootschalige heraanleg, gekoppeld aan de he-
raanleg van de centrale gewestweg door het dorp, 
was de gelegenheid voor een grondige herdefinitie 
van de plek. De parkeerplaatsen werden deels 
behouden, maar als groene parking met bomen. 
Daarnaast werd ruimte gecreëerd voor een 
groen plein en een aantrekkelijke ‘shared space’ 
waar zacht verkeer voorrang geniet. Deze route 
wordt gemarkeerd door een lineaire structuur 
straatmeubilair, met verlichting, groen, bankjes en 
fietsenstallingen, die de voorrang voor voetgangers 
en fietsers nog extra markeert. 

Meer info

Een Zevensprong voor Nieuwkapelle

De dorpskernvernieuwing van Nieuwkapelle 
(Westhoek) toont hoe met kleine ingrepen toch 
een hele verbetering kan bereikt worden voor de 
organisatie van de mobiliteit in een (heel) klein 
dorp. Centraal op het kerkplein werd een mobi-
punt geïnstalleerd met een mooie belbushalte en 
fietsenstallingen. Het transparante paviljoen werd 
ingeplant op een houten vlonder die ook dienst 
doet als  ‘ankerpunt’ voor mobiele voorzieningen, 
zoals een bibliobus of de lokale kipmobiel. De 
parkeerplaatsen rond het plein werden voor een 
deel verplaatst naar een parkeercluster verderop, 
gekoppeld aan het voetbalveld en een speeltuin. 
Zo ontstaat op het plein ruimte voor groen en 
verblijfskwaliteit. De nieuwe parkeercluster is ook 
het startpunt van een wandelroute doorheen het 
omliggende polderlandschap en de nabije water-
plas. Bij de aanleg van het hele publieke domein 
in de dorpskern werd sterk ingezet op verhoogde 
verkeersveiligheid en beeldkwaliteit. 
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1

3

SchoolSchool

WZCWZC

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Ontsluiten van de open ruimte met 
aantrekkelijke fiets- en wandelassen voor 
recreatief en functioneel gebruik.

Stimuleren van collectief vervoer 
Belangrijke functies clusteren in het 
dorpscentrum, zodat deze met één halte 
kunnen worden bediend en hier een 
belangrijk, centraal mobipunt kan worden 
gecreëerd. 

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 
Dorpsplein/handelscentrum en belangrijke 
bestemmingen zoals scholen en 
woonzorgcentra breed bereikbaar houden, met 
het STOP principe als belangrijkste leidraad.

1

1

2

DorpspleinDorpsplein

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Autoluwe woonstraten met plaats voor 
groen, fietspaden en fietsenstallingen, 
bankjes en pleintjes. De woonstraat als plek 
voor ontmoeting en beleving, waar de auto 
hoogstens te gast is..

Stimuleren van wandelen en fietsen 
Creëren van doorsteken voor voetgangers 
en fietsers, doorheen bouwblokken om zo 
korte afstanden te ondersteunen. 

Laag dynamische dorpskern
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Stimuleren van collectief vervoer 

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

2

3

Stimuleren van wandelen en fietsen

1

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

3

Stimuleren van wandelen en fietsen 

Stimuleren van collectief vervoer 

1

2

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Stimuleren van wandelen en fietsen 

Stimuleren van collectief vervoer 

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

1

1

1

2

3

3

1

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool
Stimuleren van collectief vervoer 

2

1

3

1

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

3

Stimuleren van wandelen en fietsen 

1

1

1
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Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk
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Stimuleren van wandelen en fietsen 

1

Stimuleren van collectief vervoer 

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

2

3

Stimuleren van wandelen en fietsen 

1

Stimuleren van collectief vervoer  

2

Stimuleren van wandelen en fietsen 

Stimuleren van collectief vervoer 

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

1

2

3

Toegangspoort Toegangspoort 
recreatief gebiedrecreatief gebied

ScoutingScouting

Stimuleren van wandelen en fietsen 

Stimuleren van collectief vervoer 

Zorgen voor multimodale bereikbaarheid 
van strategische locaties 

1

2

3

3

DorpspleinDorpsplein

SchoolSchool

WZCWZC
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Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding

179178



Ontwerpstrategie

Inplanten en organiseren van functies en gebouwen 
vanuit een duurzame nabijheidslogica 

Nabijheid in de verschillende type-om-
gevingen

Nabijheid en verweving zijn sterk met 
elkaar verweven. Door verschillende 
functies te clusteren, ontstaat een 
levendige, multifunctionele omgeving 
(zie ook Diverse functies en gebouwen). 
Tegelijk verkleinen de onderlinge afstan-
den tussen functies, wat het eenvoudiger 
maakt om die afstanden te voet of met 
de fiets af te leggen (mits er ook goede 
infrastructuur aanwezig is - zie Multimo-
dale bereikbaarheid). Het resultaat is 
een compacte, multifunctionele leefom-
geving  waar wonen, winkelen, werken, 
onderwijs, zorg en vrije tijdsactiviteiten 
op korte afstand van elkaar een plaats 
vinden. 

Dit streefbeeld past bij uitstek bij dat 
van de levendige en bedrijvige kern: 
stadscentra en dynamische dorpskernen 
zijn de perfecte locaties hiervoor. Dat 
geldt ook voor de stationsomgeving, 
al is daar meestel een verbreding van 
activiteiten nodig zodat ook woningon-
dersteunende activiteiten hier een plek 
vinden (bijvoorbeeld onderwijs en zorg 
ontbreken nu vaak rond stations). Dit 
vraag dan wel om bijzondere akoestische 

maatregelen zodat de leefkwaliteit 
rond het station en spoor gegarandeerd 
wordt. Ook de stedelijke woonwijk dient 
de ambitie te hebben om deze waaier 
aan activiteiten te huisvesten. Dit is ook 
zeker niet altijd het geval, maar zou een 
speerpunt moeten zijn voor elk stedelijk 
beleid. De werkomgeving in transitie is 
van oorsprong een omgeving die sterk 
op bedrijvigheid is gericht, welke door 
stadsontwikkeling evolueert naar een 
leefomgeving. Hier is de uitdaging om 
het voorzieningenaanbod te verbreden 
zodat het dat van een goed uitgebouwde 
woonomgeving bereikt, zonder alle 
economische activiteiten hierdoor weg te 
duwen. Dan ontstaat een perfecte com-
binatie van wonen, werken en onder-
steunende functies. In laag-dynamische 
dorpskernen staat het voorzieningen-
aanbod onder druk. De ambitie van een 
levendige kern zal hier vaak niet haalbaar 
zijn, niet elk dorp kan beschikken over 
alle dagelijkse voorzieningen. Hier is het 
een zaak te beschermen wat nog bestaat 
en te zoeken naar alternatieve, klein-
schalige of eventueel zelfs ambulante 
oplossingen. In andere type-omgevingen 
is deze ambitie echter minder evident. 
Verkavelingen, woonparken en zeker 

Nabijheid is een van de basisprincipes van een goede ruimtelijke 
ordening. Door functies te clusteren, worden verplaatsingsafstanden 
gereduceerd, wordt het ruimtebeslag efficiënter en verhoogt ook de 
levendigheid van een omgeving. Het streefdoel daarbij is dat van de 
zogenaamde ‘15-minuten stad’, waar alle dagelijkste voorzieningen op 15 
minuten wandelen of fietsen bereikbaar zijn. Uiteraard is het afhankelijk 
van de type-omgeving of deze ambitie haalbaar of zelfs wenselijk is. 

woonlinten zijn eerder monofunctionele 
residentiële omgevingen, hoogstens 
sporadisch ondersteund door een aantal 
voorzieningen (buurtwinkel, schooltje, 
kinderopvang). Hun redelijk tot extreem 
perifere ligging en de lage bebouwings-
dichtheid maken ze ook niet geschikt 
om sterk in te zetten op bijkomende 
voorzieningen, dit zou ten koste gaan 
van beter gelegen kernen in de buurt. 
In deze omgevingen is het actief nastre-
ven van bijkomende functies dus niet 
aangewezen. De ambitie van nabijheid 
kan hier wel ondersteund worden door 
in te zetten op aangename en veilige 
fietsroutes naar kernen in de buurt (zie 
ook Multimodale bereikbaarheid). 

Functies clusteren en verweven

Nabijheid kan bereikt worden door 
functies te verweven tot multifunctionele 
wijken. In dynamische omgevingen is het 
daarbij belangrijk om een goed even-
wicht te bereiken tussen de verschillende 
claims die op deze plekken liggen: vol-
doende ruimte voor wonen en woning-
ondersteunende functies in stadscentra 
en stationsomgevingen, zodat deze niet 
verworden tot plekken die enkel ten 
dienste staan van recreatie, werken en 
winkelen.  Daarvoor zijn bijvoorbeeld 
intelligente en comfortabele oplossingen 
voor wonen boven winkels nodig, met 
gescheiden ingangen en een vergroend 
dakterras als de handelsruimte op het 
gelijkvloers dieper doorloopt. Anderzijds 
is een zekere mate van ruimtelijke 
segregatie niet per se negatief voor de 
nabijheid. Als een woonwijk vlak naast 
het stadscentrum of de stationsomgeving 
ligt en er goede, zachte verbindingen zijn 
die beide met elkaar verbinden, kunnen 
verplaatsingsafstanden of reistijden nog 
steeds kort zijn. 

Dat geldt ook voor stedelijke woonwijken 
en verkavelingen in de directe nabijheid 
van een stadscentrum of dynamische 
dorpskern. In deze omgeving is het 
verweven van extra functies gewenst, bv. 

winkels of horeca op straathoeken, prak-
tijk en/of kantoorruimte geïntegreerd in 
woningen, kleinschalige bedrijvigheid in 
binnengebieden van bouwblokken die 
groot genoeg zijn om dat zonder overlast 
op te vangen, ... Ook voor buurtscholen 
en sportinfrastructuur is zeker plaats in 
deze omgevingen. Een extra potentieel 
hier is het meervoudig gebruiken van zul-
ke infrastructuur, bijvoorbeeld schoolter-
reinen openstellen voor buurtbewoners 
of verenigingen buiten de schooluren (zie 
ook Gemengd gebruik in de tijd).

Multimodale ontsluiting

Zodra activiteiten publiek aantrekken 
van buiten de directe omgeving, moet er 
gekeken worden naar de bereikbaarheid 
en het risico op (verkeers)overlast. 
Zulke functies worden best ingeplant op 
locaties die multimodaal ontsloten zijn 
(zie ook Multimodale bereikbaarheid): 
nabij haltes van openbaar vervoer, in 
zones met goede fietsinfrastructuur 
maar ook met parkeervoorzieningen in 
de nabijheid. Hier zijn de stationsomge-
vingen en stads-, buurt- en dynamische 
dorpscentra in het voordeel tegenover 
meer lokaal georiënteerde woonwijken 
en verkavelingen. 

Aangezien nabijheid zich vooral richt op 
het stimuleren van verplaatsingen te 
voet en met de fiets, is het belangrijk dat 
voorzieningen maximaal inzetten op het 
ondersteunen van die verkeersmodi. Dat 
betekent dat voorzieningen aandacht 
moeten hebben voor kwalitatieve fiet-
senstallingen en veilig en comfortabel 
bereikbaar moeten zijn te voet en met de 
fiets, bijvoorbeeld onder de vorm van de 
zogenaamde groene, functionele bele-
vingstrajecten van het ‘GFB-concept’.

Korte afstanden in laagdynamische 
omgevingen

Voordien werd al benadrukt dat er in 
afgelegen verkavelingen, woonparken en 
linten geen functiemenging nagestreefd 
kan worden, maar ingezet moet worden 
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op veilige en comfortabele verbindingen 
naar kernen en andere voorzieningen-
centra in de buurt. Anders ligt het voor 
laag-dynamische dorpskernen. Deze 
dorpen hebben een historisch gegroeid 
compact centrum dat ooit levendig was, 
maar door bevolkingsafname en veran-
derende socio-economische context veel 
van zijn voorzieningen heeft zien verdwij-
nen. Om deze dorpen toch te blijven on-
dersteunen, is er nood aan alternatieve 
oplossingen. In plaats van vaste winkels 
en eigen publieke voorzieningen, kan 
er bijvoorbeeld teruggegrepen worden 
naar  een kleinschalige markt en een 
bibliotheekbus die één keer per week 
halt houden in de dorpskern. Gezien 
de rurale context eigenen deze dorpen 
zich ook heel erg voor het ondersteunen 
van korte keten: landbouwbedrijven 
die lokaal hun producten aanbieden, 
bijvoorbeeld via hoeveverkoop of de al 
vernoemde lokale markt. Dit komt ten 
goede van de dorpsbewoners, maar kan 
ook uitgespeeld worden als toeristische 
attractie. Als een dorp kan uitgroeien tot 
geliefde bestemming voor recreatieve 
bezoekers (bv. wandelaar of fietsers), 
vergroot dat ook het draagvlak voor 
een lokaal horeca-aanbod, waar ook de 
bewoners van kunnen profiteren. Een 
andere mooie oplossing is de inrichting 
van een dorpspunt als centrale ontmoe-
tingsplek in het dorp, waar verschillende 
diensten kunnen gecombineerd worden: 
buurtwinkel, café, ontmoetingscen-
trum,... 

Energetische aspecten

Gezondheid

Economische vitaliteit

Inclusief samenleven

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

In een leefomgeving die dagelijkse voorzieningen op korte 
afstand aanbiedt, zorgt deze nabijheid voor een verhoging 
van de actieve verplaatsingen, te voet of met de fiets. Dit 
heeft een directe impact op het energieverbruik voor mobi-
liteit. Het promoten van fietsen en wandelen komt ook de 
gezondheid van de bewoners ten goede, omdat ze zich meer 
bewegen en omdat misschien ook de luchtkwaliteit iets beter 
wordt. 

Nabijheid heeft ook heel wat andere voordelen. Doordat 
functies worden geclusterd en verweven, ontstaat een 
omgeving die levendiger is en waar ruimte wordt gedeeld en 
meervoudig gebruikt. De economische vitaliteit is er groter, 
omdat activiteiten elkaar maximaal ondersteunen. Doordat 
afstanden kleiner zijn en het aanbod groter, vallen er ook 
minder mensen uit de boot (bv. minder mobiele mensen of 
mensen die kampen met vervoersarmoede). Dit ondersteunt 
dus het inclusief samenleven. Tenslotte is een omgeving met 
veel diversiteit en leven vaak ook visueel aantrekkelijker  - 
althans als er kan gezorgd worden voor een goed evenwicht 
tussen functies en goede oplossingen gevonden worden voor 
bv. eventuele verkeers- en parkeerdruk en mogelijke geluids-
overlast. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse functies en gebouwen
 - Multimodale bereikbaarheid

Waarom?

Gedeeld en meervoudig 
ruimtegebruik
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Clusteren van dynamische, 
publiekstrekkende functies

1

Functies die elkaar versterken en veel gebruikers en bez-
oekers aantrekken, clusteren op korte afstand van elkaar 
zodat verplaatsingen kunnen worden ingekort en kringlopen 
gesloten.

Functies inplanten op basis van 
duurzame bereikbaarheid2

Verdichting stimuleren rond locaties nabij collectieve 
vervoersknopen of fietsinfrastructuur en concentraties van 
voorzieningen zodat mensen in hun directe leefomgeving 
basisfuncties terugvinden.

Handels- en andere ondersteunende voorzie-
ningen worden geconcentreerd in een centrale 
winkelstraat die de ruggengraat van de wijk 
vormt (type-omgeving stedelijke woonwijk)

De goede multimodale bereikbaarheid van het 
station wordt uitgespeeld voor de clustering 
van gebruiksactieve functies (type-omgeving 
stationsomgeving)
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Duurzame nabijheidslogica in een stationsomgeving

Stations, zeker de grotere, zijn van nature 
verzamelpunten voor horeca (vooral 
snackbars, maar ook cafés en restaurants 
en in grotere steden ook hotels) en klei-
ne winkels (krantenwinkel bijvoorbeeld, 
maar regelmatig ook kleine of grotere 
supermarkten). De focus ligt vooral op de 
reiziger die voor of na de treinrit inkopen 
kan doen of zich ontspannen. Met de 
‘moderne’ stadsontwikkelingsprojecten 
rond stations werd ook maximaal ingezet 
op de concentratie van functies die kon-
den profiteren van de aanwezigheid van 
openbaar vervoer en andere vervoersop-
ties, om zo een duurzame mobiliteit te 
ondersteunen: kantoren, vaak ook stads-
diensten, kleine en grotere handelszaken 
en appartementsgebouwen. Zo groeien 
stationsomgevingen uit tot eigen deelwij-
ken van de stad. Nabijheid wordt daarbij 
vanzelfsprekend ondersteund, maar nog 
steeds vooral voor reizigers of mensen 
die specifiek naar deze omgeving worden 
gelokt. Een volgende stap is dan ook deze 
stationsomgeving maximaal te integreren 
in de omgeving en echt deel te laten 
uitmaken van de stad. Een naadloze 
overgang naar omliggende wijken, met 
voorzieningen die echt bijdragen aan de 
woonkwaliteit in de omgeving: winkels, 
maar bijvoorbeeld ook culturele voorzie-
ningen of scholen. In de marktlogica die 
meestal heerst bij stationsprojecten zijn 
dat soort functies minder evident, maar 

voor de nabijheidslogica en duurzame 
stedelijke integratie van groot belang. 

Dat geldt ook voor de publieke ruimte 
rond het station: deze moet meer zijn 
dan een functionele vervoersknoop, 
maar echt verblijfskwaliteit bezitten 
zodat ook mensen die niet in het station 
moeten zijn, er tijd willen doorbrengen. 
Zo wordt de nabijheidslogica die ontstaat 
door de aanwezigheid van een treinaan-
bod, doorgetrokken naar één die een 
veel ruimer, stedelijk gebied overspant. 

De stationsomgeving is een evidente keuze om voorzieningen 
te clusteren rond een vervoersknooppunt, zodat nabijheid en 
bereikbaarheid optimaal worden gecombineerd. De focus gaat daarbij 
meestal eerst naar voorzieningen voor de reizigers en naar specifieke 
‘stationsactiviteiten’ zoals kantoren, maar er dient ook voldoende 
aandacht te gaan naar de integratie in de omgeving, zodat het station 
niet alleen een plek is voor openbaar vervoer, maar ook een evidente 
bestemming voor dagelijkse voorzieningen voor omwonenden. 

Multifunctionele stationsomgeving met breed 
aanbod voor reizigers én buurtbewoners

De stationsomgeving van Leuven is een van de 
eerste grote stadsvernieuwingsprojecten uit de 
late 20e eeuw en in vele opzichten geslaagd. Een 
specifieke kwaliteit is de hele brede functiemix, 
die zich vooral aan de ‘achterkant’ uit in de zoge-
naamde ‘Kop van Kessel-Lo’. Hier is een nieuwe 
bebouwingsstrip gerealiseerd met daarin een 
parking, winkelruimte, een hotel, kantoorruimte, 
studentenwoningen en gewone private woningen. 
Via een goed geïntegreerde opeenvolging van 
publieke ruimtes is het station zelf via deze strip 
verbonden via een groot plein met winkels tot in 
de woonwijken erachter. Dit alles zorgt ervoor dat 
de stationsomgeving voor de reiziger een breed 
aanbod aan voorzieningen heeft, maar ook voor 
omwonenden een waardevolle bestemming is 
in de onmiddellijke nabijheid. Daarbij worden 
‘dagelijkse’ voorzieningen gecombineerd met 
bovenlokale, periodieke. 

Meer info

Aangename verblijfsruimte aan station van 
Zaventem ondersteunt lokale handel en horeca

Het station van Zaventem is een van kleinere 
stations tussen Leuven en Brussel die een alge-
mene update hebben gekregen bij de aanleg van 
de hogesnelheidslijn. Het stationsgebouw werd 
gemoderniseerd en bevat ticketautomaten en een 
fietsenstalling. Daarbij werd ook het plein voor 
het station, het Heldenplein, aangepakt en omge-
vormd tot verblijfsruimte met bomen, kiss & ride 
strook en een centrale bank. Hoewel het project 
zelf weinig extra voorzieningen telt, ondersteunt 
dit soort van kwalitatieve aanleg rond het station 
wel de voorzieningen in de omgeving. Het maakt 
van het stationsplein een aangename ruimte 
die meer is dan een vervoersknoop en waar ook 
buurtbewoners graag komen om boodschappen 
te doen of even te verblijven. Tegelijk vergroot het 
natuurlijk ook de aantrekkelijkheid van het station 
zelf. 

Meer info

Kop van Kessel-Lo (Archipelago) en Benedenplein 
(A33) in Leuven - foto’s Archipelago & The Food Hub

Heldenplein Zaventem (Quadrant) - foto’s Quadrant
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Clusteren van dynamische, publiekstrekkende functies 
Stations niet enkel omringen met kantoren en winkels, 

maar ook met sociale voorzieningen zoals scholen of 
cultureel aanbod. Zo beschikken de omwonenden over een 

aantrekkelijk en breed aanbod in de onmiddelijke nabijheid.  

1

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 
Clusteren van handel, kantoren, publieke 
voorzieningen, wonen en sociale 
voorzieningen zoals scholen en cultuur rond 
het station, om maximaal te profiteren van 
het hoge bereikbaarheidsprofiel. 

2

Stedelijke stationsomgeving
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Duurzame nabijheidslogica in een werkomgeving in transformatie

De transformatie van een voormalige 
werkomgeving tot een gemengde 
leefomgeving, biedt alle kansen om te 
zorgen voor duurzame nabijheid van 
voorzieningen en een echte 15-minu-
tenstad. Dit omdat de oorspronkelijke 
werkomgevingen beschikken over econo-
mische functies, welke in andere om-
standigheden nog moeilijk te verweven 
vallen. Maar ook omdat het omgevingen 
zijn met typisch grote panden en veel 
nog onbestemde ruimte. Bij de herbe-
stemming van voormalige industriële 
of andere bedrijfsgebouwen kunnen 
woningen worden geïntegreerd, maar 
kan geprofiteerd worden van de layout 
van het gebouw om hier ook handel en 
andere functies op het gelijkvloers aan 
toe te voegen. 

Daarbij is het belangrijk om niet enkel de 
marktlogica te laten spelen. Het is een 
feit dat luxueuze woningen, handels- en 
horecafuncties een ontwikkelaar de 
meeste winstmarge opleveren, zodat het 
aantrekkelijk is om vooral daarop in te 
zetten. Dit levert een herontwikkeling op 
waar de economische vitaliteit beperkt 
is en waar weinig ruimte is voor sociale 
voorzieningen of betaalbaar wonen. Dit 
kan vermeden worden door als lokale 
overheid duidelijke randvoorwaarden te 
stellen aan de ontwikkeling. Een voor-
beeld is de herbestemming van groot-
schalige industriële gebouwen. Omdat 

deze zulke interessante ruimtes bieden, 
worden ze vaak ingezet voor tijdelijke 
herbestemming in afwachting van een 
definitieve functie. Eens de ontwikkeling 
errond op kruissnelheid komt, verdwijnt 
die tijdelijke bestemming dan voor een 
meer ‘commerciële’ invulling. Interes-
sante voorbeelden van zulke herbe-
stemmingen zijn bv. Hal 5 in Leuven, de 
Kruitfabriek in Vilvoorde of de Blikfabriek 
in Hoboken. Allemaal bieden ze een 
waardevolle en heel breed ingevulde bij-
drage aan hun omgeving en tonen ze dat 
bottom-up initiatieven, gesteund door de 
lokale overheid en soms ook de ontwik-
kelaar, een enorme meerwaarde bete-
kenen en echt bijdragen aan het streven 
naar nabijheid en multifunctionaliteit. De 
uitdaging hier is hoe deze projecten op 
lange termijn kunnen overleven - bij deze 
voorbeelden lijken de voortekenen alvast 
gunstig. Er zijn echter ook gelijkaardige 
projecten die wel volledig de marktlogica 
volgen, en succesvol zijn op financieel en 
sociaal vlak: De Hoorn in Leuven, Gare 
Maritime in Brussel, PAKT in Antwerpen 
of Schieblock in Rotterdam.  Allemaal 
bieden ze op hun manier wat een leven-
dige, gemengde wijk nodig heeft: ruimte 
voor werkgelegenheid in diverse vormen, 
maar ook handelsvoorzieningen, horeca 
en sociale ontmoetingsruimte voor de 
buurt - de een al wat laagdrempeliger en 
betaalbaarder dan de andere. 

Een werkomgeving in transitie evolueert van een vaak eerder 
monofunctionele economische zone naar een gemengde leefomgeving. 
Daarbij is het belangrijk dat niet alle aanwezige bedrijven of 
bedrijfspanden ingenomen worden met woningen, maar dat de 
leefomgeving zijn economisch karakter deels behoudt. Tegelijk is er nood 
aan verbreding van de activiteiten, aantrekken van voorzieningen en 
uiteraard de creatie van kwaliteitsvolle woningen. 

Tijdelijke invulling van Blikfabriek creëert socio-
culturele ontmoetingsplek

De wijk Lage Weg in Hoboken is een mix van 
arbeiderswoningen, bedrijvigheid, voorzieningen 
en heel wat verlaten industriële panden en sites  
- vaak met heel wat bodemvervuiling. Deze wijk 
werd als pilootwijk geselecteerd voor herontwikke-
ling met bijzondere aandacht voor verweving van 
bedrijvigheid. Een van de eerste concrete stappen 
is de herinvulling van de voormalige verpak-
kingsfabriek, in afwachting van een definitieve 
herbestemming als gemengd woonproject. Deze 
tijdelijke invulling kreeg de naam ‘Blikfabriek’ en 
is een thuishaven van buurtbewoners, creatieve 
ondernemers, kunstenaars, startups, sport- en 
socioculturele activiteiten. Het project biedt een 
waaier aan functies en voorzieningen aan in direc-
te nabijheid van de omliggende woonwijken en is 
zo een voorafspiegeling van hoe de hele wijk Lage 
Weg in de toekomst kan groeien tot kwaliteitsvolle, 
gemengde leefomgeving.

Meer info

Van kantoorgebouw naar gemengd project met 
wonen, werken en genieten

De Douanier in het Nederlandse Roosendaal is een 
van vele geslaagde voorbeelden van kantoorge-
bouwen die een nieuw leven krijgen als gemengd 
project. Hier werd een ‘grijs’ kantoorgebouw 
omgebouwd tot woningen, kantoren, een winkel 
en een restaurant. Daarbij speelt het project ook 
een sociale rol, met verschillende sociale huurap-
partementen. 

Dit soort transformaties toont dat de transitie van 
werken naar wonen niet per se alle bedrijvigheid 
uit een pand hoeft te verdrukken. Zeker in eerder 
monofunctionele kantoorwijken is het integreren 
van woningen een belangrijke stap om nabijheid 
te creëren en ook de levendigheid van de wijk te 
verbeteren. 

Meer info

Blikfabriek Hoboken (51n4e + DC Belgium + diverse 
gebruikers) - foto’s Blikfabriek

De Douanier Roosendaal (De Vries & Theunissen) - 
foto’s Madeleine Sars & De Vries Theunissen
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https://degroteverbouwing.eu/nl/bouwstenen/blikfabriek/
https://www.stadsoevers.nl/project/douanier/


Clusteren van dynamische, publiekstrekkende functies 
Herinvulling van voormalige bedrijfspanden met een mix 
van publieke voorzieningen, handel, horeca, bedrijvigheid 

en recreatie,  

1

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 
Profiteren van de goede, multimodale 
bereikbaarheid van deze werkomgeving om bij 
de transformatie de meest gebruiksintensieve 
functies te voorzien op plekken met goede 
aansluiting met bus en fiets, nabij de 
woonstraten. 

1

1

2

2

Werkomgeving in transformatie
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Clusteren van gebruiksactieve functies 

1

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

2

Clusteren van gebruiksactieve functies

1

2

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

1

2

2

2

Clusteren van gebruiksactieve functies 

1

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

1

1

2

2

1

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

2

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool1

2

Clusteren van gebruiksactieve functies 

1
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Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Clusteren van gebruiksactieve functies 

1

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

2

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid  

2

Clusteren van gebruiksactieve functies

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

1

1

2

2

SchoolSchool

DorpspleinDorpsplein

WZCWZC

Clusteren van gebruiksactieve functies 

Functies inplanten op basis van duurzame 
bereikbaarheid 

1

1

2

Bed & Bed & 
breakfastbreakfast

Ecologisch parkEcologisch park

ScoutingScouting

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Integreren en versterken van historische structuren 
en elementen in het weefsel

Ontwerpstrategie

Erfgoedbeleid

Historische structuren en elementen, 
of het nu gaat om bouwkundig erfgoed 
of landschapsstructuren, zijn belangrijk 
om ons verleden te vatten en de huidige 
ruimtelijke structuur van onze (leef)
omgeving beter te begrijpen. Maar ze 
dragen ook een belangrijke emotionele 
lading. Dankzij deze emotionele band 
kan erfgoed een routekaart worden die 
mensen helpt zich te oriënteren. Het kan 
hen leren kracht te putten uit hun lokale 
identiteit, trots te zijn op hun cultuur en 
het gevoel te hebben dat zij deel uitma-
ken van een geheel. 

Een goed erfgoedbeleid rust op verschil-
lende pijlers: onderzoek en evaluatie, 
behoud en validatie, communicatie en 
participatie, ... Deze strategie focust 
vooral op manieren om historische 
elementen en structuren zichtbaar 
en beleefbaar te maken, zodat ze een 
wezenlijk deel (blijven) uitmaken van de 
omgeving. Dat betekent soms dat ele-
menten of gebouwen dienen te worden 
gerenoveerd of op een andere manier 
terug in ere hersteld, bij andere gaat het 
vooral om het behouden wat nog aan-
wezig is. Een belangrijke opgave daarna 

ligt echter bij de validatie: hoe zorgen we 
ervoor dat deze historische relicten een 
wezenlijke rol kunnen blijven spelen? 
Bezitten ze nog hun oorspronkelijke 
functie en past die nog in de hedendaag-
se omgeving waarin ze zich bevinden? 
Is er nood aan herbestemming, en zijn 
daar infrastructurele aanpassingen voor 
nodig?  

Landschappen

Onze ruimte wordt bepaald door het 
fysiek systeem en het landschap waarbin-
nen ze zich bevindt. Historisch zijn onze 
bebouwde omgevingen zo gegroeid, dat 
ze zich maximaal in deze context inte-
greerden. Deze link is maar al te vaak ver-
loren gegaan doorheen de eeuwen. Waar 
oorspronkelijk waterlopen, hellingen, 
vruchtbare bodems en vegetatie bepaal-
den waar steden en dorpen ontstonden 
en hoe ze groeiden, waren het in de 19e 
en 20e eeuw vooral (verkeers)infrastruc-
turen die een grote impact hadden op 
nederzettingsstructuren. De natuurlijke 
link verdween maar al te vaak: beek-
valleien werden volgebouwd, hellingen 
afgegraven, vruchtbare landbouwgrond 
verkaveld voor bewoning. Een belangrijke 
stap is teruggrijpen naar deze land-

Veel leefomgevingen halen minstens een deel van hun identiteit uit 
historische elementen en structuren, als getuigen van hun geschiedenis. 
Het bewaren van die elementen helpt die identiteit zicht- en beleefbaar 
te houden als cultureel erfgoed voor huidige en toekomstige 
generaties. Historische structuren in het weefsel, die verwijzen naar de 
ontstaansgeschiedenis van een plek of het fysieke (landschappelijke) 
systeem dat aan de basis daarvan ligt, kunnen terug zichtbaar gemaakt 
worden. 

schappelijke identiteit door het (cultuur)
landschap terug in ere te herstellen of 
minstens terug zichtbaar en voelbaar te 
maken in het bebouwde weefsel. Dit kan 
bijvoorbeeld door niveauverschillen te 
benadrukken in de aanleg van publieke 
ruimte, verborgen landschappelijke 
elementen terug zichtbaar te maken 
(water, verstopte groene plekjes) of bij 
de vegetatie terug te grijpen naar lokale, 
streekeigen en kenmerkende soorten. 

Water

Veel steden en dorpen liggen langs het 
water, maar hebben er doorheen de 
jaren hun rug heen gedraaid. Nochtans 
heeft water enorm veel potentieel voor 
een omgeving: goed ingericht vormen 
waterlopen en andere waterelementen 
enorme aantrekkingspolen. Bovendien 
wordt op deze manier vaak de oorsprong 
van een stad of dorp terug zichtbaar 
gemaakt. Dit inzicht hebben veel steden 
al een tijd geleden ondergaan, getuige de 
vele projecten rond ‘waterfront redeve-
lopment’, het heropenen van ingebuisde 
waterlopen of het heraanleggen, rena-
turaliseren of beter toegankelijk maken 
van oevers. Waar de toegang moeilijk is, 
kan zelfs met drijvende vlonderpaden 
gewerkt worden om het water toch terug 
een centrale rol te laten spelen. 

Daar waar veel steden hun waterlopen 
hebben herontdekt en vaak zwaar 
geïnvesteerd hebben in dit soort pro-
jecten, is dat veel minder het geval met 
kleinere beken zoals die in veel dorpen 
en verkavelingen toch aanwezig zijn. Een 
beek biedt natuurlijk minder kansen als 
‘waterfront’ voor grote ontwikkelings-
projecten, maar kan wel een belangrijke 
rol spelen als blauwgroene verbinding 
(zie ook Groenblauwe netwerken) die 
ook voor omwonenden een aangename 
route en verblijfsruimte kan worden. 
Hiertoe moet de beek natuurlijk (waar 
dat nodig is) opengelegd worden en 
de oevers gerenaturaliseerd, er moet 
voldoende ruimte gecreëerd worden 

rond de beek (soms zal het nodig zijn 
hiervoor infrastructuur te verwijderen). 
Vervolgens wordt de zone idealiter 
ingericht als zachte verbinding met lokale 
verblijfsplekken. Bijzondere aandacht 
verdienen de plekken waar een beek 
centrale publieke ruimte kruist, zoals een 
kerk- of ander plein. Hier kan het water, 
hoewel misschien bescheiden in omvang, 
een belangrijke identiteitsbrenger zijn 
die ook de uitstraling en beeldkwaliteit 
van zo’n plein enorm verhoogt. Maar het 
hoeft niet bij pleinen te stoppen: een 
mooi ingerichte beek kan ook een enor-
me meerwaarde (esthetisch, ecologisch 
en qua beleving) betekenen voor een 
schoolsite, op een bedrijventerrein of 
gewoon in de achtertuin van woningen. 

Historische structuren en zichten

Waterlopen zijn niet de enige historische 
structuren die terug te vinden zijn in de 
bebouwde omgeving. Heel wat andere 
structuren zijn, al dan niet verborgen, 
aanwezig in de stedenbouwkundige 
structuur en bebouwingspatronen van 
onze steden en dorpen. Deze zichtbaar 
houden of terug zichtbaar maken, brengt 
eveneens de historische identiteit van 
een plek terug tot leven. Een voorbeeld 
is de omgang met historische stadsom-
wallingen. Zelfs als deze niet meer fysiek 
behouden zijn, is de ligging vaak af te 
lezen in de bouwblokkenstructuur. Waar 
mogelijk kan deze oorspronkelijke locatie 
worden gemarkeerd met hedendaagse 
elementen - verlichting, markering in de 
aanleg van de publieke ruimte, specifiek 
straatmeubilair, ... Uiteraard opgeladen 
met restanten van de muur zelf waar 
deze nog zou bestaan. Een gelijkaardige 
aanpak kan gevolgd worden om andere 
(deels) verdwenen elementen of structu-
ren te markeren: archeologisch erfgoed, 
de plattegrond van een verdwenen kerk 
of ander belangrijk gebouw, etc. 

Ook panorama’s zijn een essentieel 
onderdeel van de identiteit van een stad. 
Zeker bij historische zichten hangt er een 
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sterke emotionele lading vast aan een 
bepaald perspectief op bijvoorbeeld een 
belangrijk monument of mooie skyline. 
Historische zichten vrijwaren is belangrijk 
omdat deze een cruciale rol spelen bij de 
ervaring van de identiteit van een plek. 
Uiteraard kunnen dit soort zichten nog 
worden verfraaid door storende elemen-
ten te verwijderen of een bepaald per-
spectief extra in de verf te zetten. Onze 
omgeving is natuurlijk altijd in beweging 
en het is niet realistisch dit soort van 
zichten voor eeuwig te ‘bevriezen’ - maar 
bewustzijn over hun belang en bijzonde-
re aandacht voor de impact van nieuwe 
ontwikkelingen is altijd aangewezen.  

Valoriseren van erfgoed

Het meest ‘evident’ zichtbare onder de 
historische structuren en elementen 
is het bouwkundig erfgoed dat tot op 
vandaag is blijven bestaan. Dit zijn de 
monumenten die mee de identiteit van 
onze steden en dorpen bepalen en waar 
bezoekers soms van heinde en ver voor 
komen om ze te bewonderen. Maar het 
gaat ook over talloze kleinere of minder 
beroemde historische gebouwen, welke 
toch elk op hun beurt belangrijke getui-
gen zijn van onze geschiedenis. 

Vlaanderen kent een lange geschiedenis 
en heel goede praktijk van erfgoedbeleid. 
Deze strategie benadrukt vooral het 
belang van de valorisatie van het bouw-
kundig erfgoed. Zelfs als gebouwen nog 
hun oorspronkelijke functie hebben, is 
het belangrijk dat er in hen geïnvesteerd 
wordt om zo goed mogelijk aangepast 
te zijn aan moderne comfort- en duur-
zaamheidseisen, en uiteraard ook als 
middel om het behoud van het erfgoed 
te verzekeren. Het verzoenen van som-
mige eisen voor een duurzaam gebouw 
(o.a. energiezuinigheid, zie Duurzame 
gebouwen) met hun erfgoedwaarde en 
historische gebouwdetails, is daarbij 
soms een complexe opgave. Heel wat 
historische gebouwen zijn echter hun 
oorspronkelijke functie (deels) verloren. 

Voor hen is het essentieel dat er nieuwe 
functies gevonden worden via een 
herbestemming. Deels komt dit omdat 
dit het behoud vergemakkelijkt: een 
levend gebouw leeft langer, en met de 
gebruikers komen vaak ook middelen 
mee voor de noodzakelijke investeringen 
in het gebouw. Maar zeker zo belangrijk 
is dat dit het erfgoed behoudt als actief 
onderdeel van de omgeving, als een plek 
met een wezenlijke bestemming en dus 
meer dan enkel een relict. Dit hergebruik 
vraagt echter meestal om aanpassingen: 
deze zijn uit te voeren met respect voor 
en bescherming van de historische 
waarde. 

Waardering van erfgoed en 
de karakteristieken van het 
landschap

Robuustheid en  
aanpasbaarheid

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Het is evident dat deze strategie direct verbonden is met de 
kernkwaliteit waardering van erfgoed en de karakteristieken 
van het landschap, aangezien ze vrijwel overeenkomen. Daar-
naast bepalen historische elementen en structuren in belang-
rijke mate de mee identiteit van een plek. Die draagt bij tot 
de herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 
(zie ook Ruimtelijke eigenheid). De manier waarop ze behou-
den blijven en tegelijk ook vaak moeten worden aangepast 
om een vitale rol te kunnen blijven spelen, verwijst dan weer 
naar het belang van robuustheid en aanpasbaarheid. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Gemengd gebruik in de tijd
 - Duurzame gebouwen
 - Ruimtelijke eigenheid
 - Groenblauwe netwerken

Waarom?
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Herwaarderen en versterken 
historische structuur1

Historische patronen in het stratennetwerk of het stedelijk 
weefsel in ere herstellen door ze ruimtelijk en functioneel op 
te waarderen. 

Bv: toegebouwde plekken ontpitten, kleine steegjes omvor-
men tot woonerf, stadsomwalling toegankelijk maken, …

Behouden en herstellen 
cultuurlandschap

Herstellen en opwaarderen van 
waterlopen

2

3

Het (agrarisch) cultuurlandschap met zijn identiteitsverlenen-
de elementen  beschermen of herstellen, zowel ruimtelijk als 
ecologische en functioneel, en die beleefbaar maken vanuit 
het bebouwd gebied. 

Bv: kleine landschapselementen zoals houtkanten bescher-
men of herstellen, aandacht voor kleinschalige perceelstruc-
tuur, hoogstamboomgaarden beschermen, netwerk van trage 
wegen, …

Waterlopen terug de ruimtelijke en functionele positie geven 
die ze verdienen, zodat ze opnieuw hun rol kunnen spelen als 
ruimtelijke dragers. 

Bv: openmaken van overdekte waterlopen in bebouwd ge-
bied, herstellen en toegankelijk maken van oevers, herstellen 
van natuurlijke meanders in het landschap, … 

Kade- en haveninfrastructuur behouden en 
verder ontwikkelen als actieve verblijfsruimte 
die gelinkt blijft aan het industrieel verleden 
(type-omgeving stedelijke woonwijk)

Agrarisch landschap beschermen en herstellen 
van kleinschalige perceelstructuur en kleine 
landschapselementen (type-omgeving laagdy-
namisch dorp)

Beek naturaliseren met natuurlijke meanders 
en uitbouwen tot aantrekkelijke en ecologisch 
waardevolle groene zone (type-omgeving woon-
park en lint)

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

4

Gebouwen, gebouwtypologieën of monumenten die bepa-
lend zijn voor de identiteit van een gebied door hun ken-
merkende lokale stijl of juist opvallende eigenheid, bewaren 
en opwaarderen, maar ook eigentijds (her)interpreteren bij 
nieuwe projecten. 

Bv: landmarks beschermen en in de verf zetten, dorpsvrien-
delijk bouwen bij nieuwbouwprojecten, historische gebouwe-
nensembles die eigen zijn voor een wijk beschermen

Preserveren historische 
zichtassen

Stimuleren hergebruik erfgoed

5

6

Betekenisvolle zichtassen in het gebouwd weefsel of in/naar 
de open ruimte, vrijhouden of herstellen.

Bv: zicht op betekenisvolle monumenten (kerk, stadhuis, 
stadspoort, …), beschermen van bomenallee, panorama 
richting omliggend landschap

Behoud door hergebruik: historische, waardevolle gebouwen 
in ere houden door ze een gepaste nieuwe functie te geven, 
indien nodig mits renovatie en verbouwing, maar wel zo 
dat respect voor het erfgoedkarakter (incl. identiteit van het 
gebouw) centraal staat. 

Typisch kleinschalige bebouwing in het 
dorpscentrum bewaren (type-omgeving 
laagdynamisch dorp)

Historisch gegroeide zichten op erfgoedmo-
numenten vrijwaren en uitbouwen tot iden-
titeitsvolle plekken in de stad (type-omgeving 
stadscentrum)

Herbestemming van deels in onbruik geraakte 
kerkgebouwen zodat ze hun centrale rol in de 
maatschappij kunnen behouden (type-omge-
ving hoogdynamisch dorp)
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Historische structuren en elementen in een stadscentrum

Het cultureel erfgoed is een van de 
belangrijkste aantrekkingskrachten van 
Vlaamse steden. Dat is zo bij de meeste 
centrumsteden, maar ook bij heel wat 
kleinere steden die het minder moeten 
hebben van hun uitgebreid handelsaan-
bod, maar kunnen pronken met goed 
bewaarde historische gebouwen, pleinen 
en straten. Het vormt een hele uitdaging 
om al deze historische elementen in er 
te te houden, te blijven herbestemmen 
en aan te passen aan moderne eisen. 
Vlaanderen heeft hier doorheen de jaren 
echter een heel beleid voor opgezet dat 
zich heeft weten te bewijzen als zowel 
duurzaam als succesvol. Historisch waar-
devolle gebouwen spelen een rol als mu-
sea en cultuurcentra, maar ook meer en 
meer als werkomgeving met een uniek 
karakter. Een van de meer recente speer-
punten is de focus op de herbestemming 
van kerken, vaak complexe dossiers 
waar de aandacht begint te verschuiven 
van meer ‘klassieke’ herbestemmingen 
als cultuur- of ontmoetingscentra naar 
eerder commerciële functies: een woon-
zorgcentrum (Sint-Vincentius in Leuven), 
hotel (Martin’s Patershof in Mechelen), 
restaurant (The Jane in Antwerpen) of 
misschien zelfs een supermarkt (nog niet 
gerealiseerd en niet zonder controverse: 
Sint-Annakerk in Gent). 

Een typisch Vlaams stadscentrum bestaat 

uit grote, representatieve pleinen en 
daarrond straatjes en steegjes met 
kleinschalige bebouwing. De evolutie 
naar een meer functionele stedenbouw 
in de 20e eeuw heeft hier heel wat 
schade aangebracht: pleinen werden 
parkings, waterlopen werden overdekt, 
huizen afgebroken om straten te verbre-
den, steegjes en beluiken weggesaneerd 
wegens onhygiënisch en onaangepast 
aan moderne woonwensen. Recent zien 
we echter een revival van deze elemen-
ten, vanuit een besef dat functionaliteit 
geen voorrang mag hebben op histori-
sche eigenheid en dingen als verblijfs- en 
beeldkwaliteit. Dit leidt nu tot mooie 
projecten waarbij pleinen worden he-
raangelegd als plekken voor ontmoeting 
en sociale activiteiten. Waterlopen 
worden opnieuw geopend en de oevers 
heraangelegd als groene habitats en/of 
echte publieke plekken voor beleving en 
ontmoeting. Ook de kleine steegjes en 
beluiken zien een nieuwe populariteit, 
nu ze terug gebruikt worden als weleer: 
autovrije ‘buitenkamers’ voor alle bewo-
ners om te zitten, te spelen, te babbelen. 

Vlaamse stadscentra zijn wereldwijd bekend om hun schat aan 
historisch erfgoed. Er is dan ook een lange traditie van erfgoedbeleid 
en herbestemming, met talloze geslaagde voorbeelden in grote en 
kleinere steden. De meeste stadscentra hebben ook hun historische 
structuur behouden, welke wel eens conflicteert met hedendaagse 
functionele gebruikseisen. In het verleden was dat vaak aanleiding om 
historische structuren zoals omwallingen en waterlopen af te breken 
of te overwelven en straten te verbreden. Recent wordt hier vaak op 
teruggekeerd en herstelt men zulke structuren terug in ere. 

Herwaardering van de Demer in Diest

De Demer loopt dwars door Diest, maar was 
doorheen de jaren verwaarloosd geraakt en op 
verschillende plaatsen ook ingebuisd. Samen met 
de VMM werd een ambitieus project opgezet om 
de hele Demer terug open te leggen en van de be-
leving van de rivier een speerpunt te maken van de 
publieke ruimte in Diest. Daarbij werd regelmatig 
teruggegrepen naar historische elementen, zoals 
bij de renovatie van de kaaimuur in het centrum, 
waar ook de historische paardentrap terug werd 
aangelegd als herinnering aan het vroegere haven-
karakter van dit pleintje. Op andere plekken werd 
de rivier van vlonderpaadjes voorzien. Dit zorgt 
ervoor dat de Demer als belangrijkste historische 
structuur doorheen de stad, beleefbaar wordt. 
Bovendien ontstaan zo interessante doorsteken 
doorheen het weefsel. 

Meer info

Verdwenen stadsomwalling herbeleven in Leu-
ven

Leuven maakt al verschillende decennia werk van 
de renovatie en het zicht- en beleefbaar maken 
van de restanten van haar middeleeuwse stadsom-
walling. Op verschillende plekken is die omwalling 
echter verdwenen. Hier werd de locatie op een 
subtiele manier gemarkeerd in de bestrating. Het 
meest opvallende gebeurde dat ter hoogte van 
de historische stadspoorten, die uit functionele 
overwegingen allemaal zijn afgebroken. Hier wordt 
de historische locatie van elke poort gemarkeerd 
met een dubbele strook, waarin lichtelementen 
verwerkt zitten die de plek ook ‘s nachts marke-
ren. De landschapsarchitecten van Flux die deze 
markeringen ontwierpen, creëerden op het recent 
heraangelegde Hooverplein in het centrum ook 
een grote speelfontein die volledig geïnspireerd 
is op de historische stadsplattegrond van Leuven. 
Het water loopt er volgens de verschillende armen 
van de Dijle en haar zijriviertjes, ook de omwalling 
krijgt een centrale plek in het ontwerp, dat dat van 
de markeringen in de stad weerspiegelt. 

Herwaardering Demer Diest (Tractebel & VMM) - 
foto’s Discovering Belgium, Tractebel

Markering historische stadspoorten Leuven (Flux 
landscape architecture) - foto flux

Fontein met plattegrond Leuven (Flux landscape 
architecture) - foto rots maatwerk

https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/projecten/heropening-van-de-demer-in-diest


De ‘centers’ onder de spoorlijn in Borgerhout kregen een nieuwe bestemming als winkel- of atelierruimte en geven de 
beeldbepalende historische infrastructuur een nieuwe, toekomstgerichte rol in het stadsweefsel (NU Architectuuratelier)  - 
Foto Johnny Umans

Bij de heraanleg van het kerkplein in Wallenhorst (DE) werd het historische niveauverschil subtiel terug onder de aandacht 
gebracht door trappenpartijen (L+ Landschaftsarchitektur)  - Foto L+

Diverse historische relicten en een nieuwbouw samengebracht in een harmonisch geheel in de Hospitalhof in Stuttgart (DE) 
(Lederer+Ragnarsdóttir+Oei)  - Foto Ronald Halbe

Het onderbenutte voorplein van de Stadsschouwburg in Brugge werd tijdelijk omgebouwd tot URB-EGG Café en creëerde zo niet 
alleen een mooie verblijfsruimte, maar gaf ook het historische gebouw terug een echte plek in de stad (Architectuuratelier Der-
tien12)  - Foto Jason Slabbynck  - zie ook https://dbpubliekeruimte.info/project/urbegg/
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Herstellen en opwaarderen van waterlopen 
Rivieren en andere waterlopen openleggen en 

de oevers toegankelijk maken, zodat ze opnieuw 
een structurerende rol kunnen spelen in het 

stadscentrum .

Stimuleren hergebruik erfgoed
Leegstaande historische gebouwen 

herbestemmen met functies die het erfgoed 
levendig kunnen houden. 

6

3

KloostercomplexKloostercomplex
Opengelegd  Opengelegd  

kanaalkanaal

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur
Beschermen en indien nodig herbestemmen van  
waardevolle gebouwen die de identiteit van het 
stadscentrum mee bepalen. 

Herwaarderen & versterken historische 
structuur
Toonaangevende structuurelementen in het 
weefsel, zoals typerende stratenpatronen, 
bewaren en benadrukken door ze bv. een 
herkenbare materialiteit te geven bij de 
aanleg van de publieke ruimte.

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Samenhangende publieke ruimte zoals 
centrale pleinen zo aanleggen dat de 
samenhang zich weerspiegelt in een 

coherente materialiteit en visuele eenheid. 

Preserveren historische zichtassen
Openhouden van zichten die mee de 
identiteit van het centrum bepalen 
en deze extra in de verf zetten bij de 
aanleg van de publieke ruimte

1

1

3

3

4

5

Grote kerkGrote kerk

RivierRivier

MarktpleinMarktplein

StadspleinStadsplein

StadhuisStadhuis

KloostercomplexKloostercomplex
MonumentMonument
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Historische structuren en elementen in een goed uitgeruste 
dorpskern

De goed uitgeruste dorpskern is een 
dynamische omgeving waar ondanks de 
eerder kleine schaal, heel wat ontwikke-
lingsdruk heerst. Typische gevolgen zijn 
verkeersdruk, verappartementisering en 
verlies van identiteit. In die context heeft 
erfgoed het moeilijk, zeker die gebouwen 
en historische elementen die niet strikt 
beschermd zijn. 

Strategieën voor kernversterking zouden 
zich daarom sterker moeten focussen 
op die historische elementen. Dit vraagt 
aandacht voor beekvalleien en waterlo-
pen doorheen de kern en herwaardering 
van deze historische groenblauwe 
structuren. Behoud van het kleinschalige 
weefsel in het dorpscentrum en concen-
treren van nieuwe ontwikkelingen op 
strategische plekken die nood hebben 
aan structuurversterking, in plaats van 
zuiver te focussen op de meest centrale 
locaties, leidt tot een meer evenwichtige 
dorpsontwikkeling. Uiteraard moet 
er dan wel oordeelkundig omgegaan 
worden met het kleinschalig weefsel in 
het centrum zodat ook dit een toekomst 
krijgt. Aanleg van publieke ruimte die 
elementen uit het verleden meeneemt, 
zoals historische tuinen en bomen of 
verwijzingen naar de historische identi-
teit van het dorp in de vormgeving van 
de bestrating of het meubilair, houdt 
herinneringen levendig en versterkt ook 

de eigenheid van zo’n plek. 

Speciale aandacht kan ook gaan naar de 
onbebouwde ruimte, die in dorpskernen 
vaak nog veelvuldig voorkomt. Ontwikke-
lingsdruk kan ervoor zorgen dat veel van 
deze ruimte bebouwd wordt, en dat kan 
voor een kwaliteitssprong zorgen. Maar 
soms is het ook een waardevolle keuze 
om onbenutte ruimte leeg te laten, de 
doorheen de tijd gegroeide vegetatie en 
kleine landschapselementen te integre-
ren in een interessante groene structuur 
en zo ruimte te laten in het dorpsweefsel. 

Dorpskernen in Vlaanderen bevatten een veelheid aan historische 
structuren en elementen, die door recente evoluties vaak in onbruik of 
in de verdrukking zijn geraakt. Herstel en revaluatie is een belangrijke 
stap in de erkenning en waardering van deze elementen, maar de 
kleinschaligheid van de dorpskern, de ontwikkelingsdruk die er heerst en 
de kleinere investeringsmogelijkheden van de lokale overheid, maken dit 
complex. Inzetten op een aantal beeldbepalende ruimtes en gebouwen 
en samenwerking zoeken met de private markt is hierbij vaak een goede 
oplossing. 

Voormalig stationsplein omgevormd tot spoor-
park met verwijzingen naar het verleden

Nadat het station van Wachtebeke gesloten werd, 
bleef het stationsplein kaal en verwaarloosd 
achter. Intussen is de voormalige spoorberm 
omgevormd tot een fietssnelweg. Samen met de 
buurt werd nagedacht hoe ook het stationsplein 
kon worden heraangelegd. Er werd gekozen voor 
een groen en open karakter, waarin verschillende 
historische elementen werden behouden: zo is er 
een petanqueveld dat de oorspronkelijke perrons 
in herinnering brengt, verwijst de begroeiing deels 
naar pioniersvegetatie op spoorwegbermen en 
is ook het lineair karakter van het spoor dankzij 
de fietssnelweg en de organisatie van het parkje 
behouden gebleven. Ook het simpele feit dat het 
stationsplein als open ruimte kon worden behou-
den, draagt bij tot de historische continuïteit. Het 
buurtpark doet nu dienst als ontmoetingsplek voor 
omwonenden en als ruimte voor kleinschalige 
evenementen. 

Meer info

Grote Markt met historische structuren en 
motieven

Hoewel niet in een dorpsomgeving, bevat de 
heraanleg van de Grote Markt in Turnhout heel 
wat elementen die inspirerend zijn voor de vele 
kerkpleinen in Vlaamse dorpen. Een centrale rol in 
de heraanleg speelde de historische kerktuin. Het 
groene karakter werd behouden en ook de mooie 
omheining zoveel mogelijk geïntegreerd, maar de 
tuin zelf kreeg een modernere vormgeving en een 
opener karakter, met banken en voetpaden. In de 
aanleg van de markt zelf werden diverse verwijzin-
gen geïntegreerd naar het speelkaartenverleden 
van Turnhout. In de betegeling van het plein zijn 
speelkaartfiguren verwerkt, aan de rand van het 
plein werd het typische motief op de achterkant 
van speelkaarten gebruikt als esthetisch element. 
Deze mozaiekveldjes duiden de verschillende 
historische steegjes aan rond de Grote Markt, en 
brengen zo de historische stedenbouwkundige 
structuur van het weefsel onder de aandacht. 

Meer info

Buurtpark voormalig stationsplein Wachtebeke (De 
Mol Nieuwe Landschapsarchitect)  - foto’s De Mol 
Nieuwe Landschapsarchitect

Grote Markt Turnhout (Landlab, Stramien & ARA) - 
foto’s Landlab & Stad Turnhout
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Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur
Erfgoedgebouwen, zowel de toonaangevende 
zoals kerken en gemeentehuizen, als de 
minder opvallende in het weefsel zoals mooie 
herenhuizen en pastorijwoningen, bewaren als 
kernelementen van het dorpscentrum. 

Herstellen en opwaarderen van 
waterlopen

Beekvalleien, waarlangs veel dorpen zijn 
ontstaan, open houden en uitbouwen tot 

waardevolle groenblauwe assen die ook de 
geschiedenis van het dorp in herinnering 

blijven houden. 

Behouden en herstellen 
cultuurlandschap

Groenblauwe structuur van de beekvallei 
herstellen met gebruik van streekeigen 

vegetatie en landschapsbeeld

3

2

4

Herwaarderen & versterken historische 
structuur
Historische stratenpatronen in ere houden 
en centrale straten en pleinen voorbehouden 
voor het echte dorpsleven, i.p.v. enkel in te 
richten in dienst van verkeer en parkeren. 

Preserveren historische zichtassen
Vrijhouden van zichten op de open ruimte 
(groenstructuren) door zichtassen te 
vrijwaren van bebouwing of andere het zicht 
blokkerende elementen.

1

Goed uitgeruste (dorps)kern 
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Stimuleren hergebruik erfgoed
Leegstaand (religieus) erfgoed herbestemmen met 
een publieke functie, bv. cultuurcentrum, horeca 
of handel met respect voor de erfgoedwaarde en 
symolische betekenis van het gebouw. 

6

5
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ParkPark

2

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Preserveren historische zichtassen

3

1

1

2

2

2

Herstellen en opwaarderen van 
waterlopen

Stimuleren hergebruik erfgoed

2

3

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Preserveren historische zichtassen

1

3

3

4

5

Grote kerkGrote kerk

RivierRivier

MarktpleinMarktplein

StadspleinStadsplein

StadhuisStadhuis

KloostercomplexKloostercomplexKloostercomplexKloostercomplex
Opengelegd  Opengelegd  

kanaalkanaal

MonumentMonument

Herstellen en opwaarderen van waterlopen

Behouden 
en herstellen 

cultuurlandschap

2

3

5

Stimuleren hergebruik erfgoed

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

6

4

3

1

Preserveren historische zichtassen

5

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

4

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Herstellen en 
opwaarderen van 

waterlopen

3

Stimuleren hergebruik erfgoed

6

1

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

3

6

1

5

5

4

Preserveren historische zichtassen

5

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

4
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Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

Preserveren historische zichtassen

Herstellen en opwaarderen van 
waterlopen

3

4

2

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

1

Koning LeopoldlaanKoning Leopoldlaan

1

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Preserveren historische zichtassen

KloosterstraatKloosterstraat

2

1

1

MolenstraatMolenstraat

1

Herstellen en opwaarderen van waterlopen

Behouden en herstellen cultuurlandschap

2

1

Bewaren en verder bouwen op 
identiteitsvolle architectuur

Stimuleren hergebruik erfgoed

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Preserveren historische zichtassen

KerkKerk

LandhuisLandhuis

SchoolSchool
MonumentMonument

DorpspleinDorpsplein

2

3

3

4

5

5

BosavenueBosavenue

BeekBeek

1

Herstellen en opwaarderen 
van waterlopen

Herwaarderen & versterken historische 
structuur

Behouden en herstellen cultuurlandschap

BospadBospad

LandhuisLandhuis

Ecologisch parkEcologisch park

2

2

1

5

2
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Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Respecteren, verderzetten en uitbouwen van de 
ruimtelijke eigenheid van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

De eigenheid van een plek is steeds 
gebaseerd op een veelheid aan factoren. 
Een eerste deel daarvan baseert zich 
op de fysieke ruimte, o.a. bepaald door 
het landschap (topografie, vegetatie, 
culturele patronen in het landschap) en 
karakteristieken van de bebouwing (ge-
bouwtypologieën, stedenbouwkundige 
structuur, vormgeving publieke ruimte, 
specifieke architecturale kenmerken zoals 
materiaalgebruik of historische types,...). 
Samen vormen ze een heel complex, 
maar desondanks redelijk objectief te 
beschrijven netwerk van fysiek waar-
neembare kenmerken. De eigenheid 
van een plek is echter per definitie niet 
enkel fysiek waarneembaar: ze kent ook 
een essentiële mentale dimensie die 
zich bevindt in het oog, maar ook in het 
brein van de betrachter. Dan spreken we 
over de betekenis en de waardering van 
bepaalde fysieke elementen, vanuit de 
persoonlijke ervaring van ieder individu 
die ze waarneemt of ervaart. Deels zijn 
die ervaringen ook collectief, bijvoor-
beeld bij plekken met een belangrijke 
symboliek, maar net zo vaak zijn ze heel 

individueel en moeilijk vaststelbaar. Dit 
maakt het natuurlijk complex om de 
eigenheid van een plek in al zijn dimen-
sies te gaan vaststellen en beschermen 
of verder te ontwikkelen. Het toont het 
belang aan van participatie en samen-
werking met lokale gemeenschappen als 
er werk gemaakt wordt van een veran-
deringsproces, omdat enkel zo specifieke 
eigenheden ontdekt kunnen worden. 

Het is dus belangrijk om voldoende tijd 
te nemen voor het vaststellen en analy-
seren van de ruimtelijke eigenheid van 
een ruimte, in samenwerking met lokale 
gemeenschappen en andere experts, 
vooraleer strategieën te ontwikkelen om 
deze te respecteren, verder te zetten en 
uit te bouwen. 

Aansluiten bij de context

Een eerste belangrijke ontwerpstrategie 
is om bij projecten zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de fysieke kenmerken 
van de omgeving. Dat gaat over de 
ruimtere landschappelijk context, door 
bijvoorbeeld bebouwing in te planten 
met respect voor de topografie van de 
omgeving, door waardevolle bodems te 

Elke omgeving bezit een specifieke identiteit en eigenheid, die 
haar onderscheidt van andere locaties. Deze eigenheid is een 
essentieel aspect van de herkenbaarheid van een plek en helpt 
bewoners en bezoekers om zich ermee te identificeren. Zeker bij 
veranderingsprocessen is het belangrijk deze eigenheid te respecteren 
en te integreren, om vervreemding en andere vormen van afwijzing te 
voorkomen. Herkenbaarheid is echter ook belangrijk voor het creëren 
van toe-eigening en verantwoordelijkheidsgevoel, maakt mensen ‘trots’ 
op hun buurt en ondersteunt de creatie van een hechte gemeenschap. 

waarderen of door typerende vegetatie 
te integreren in nieuw te ontwikkelen 
groenruimte. Maar het gaat ook over de 
gebouwde context. Nieuwe ontwikke-
lingen dienen daarbij de schaal en het 
ritme van de omgeving te respecteren en 
niet te zorgen voor schaalsprongen die 
bv. de kleinschaligheid van de omgeving 
verstoren. Daarbij is vaak breedte en 
omvang van groter belang dan enkel 
bouwhoogte, zelf bij zogenaamd dorps-
vriendelijk bouwen. Vlaamse historische 
(dorps- en stads)centra kennen van ouds-
her hogere accenten zoals kerktorens en 
belforten. De schaalsprong die gemaakt 
wordt wanneer vier rijwoningen met hun 
specifieke ritmiek worden vervangen 
door één volume die deze ritmiek niet 
respecteert, is vaak groter dan die van 
een lokaal hoger accent. 

Historische en moderne landmarks

Hogere of andere opvallende gebouwen 
die als ‘landmarks’ opereren, bepalen 
zelf een belangrijk deel van de herken-
baarheid van een plek. Dat zijn belang-
rijke historische monumenten, maar ook 
gewoon opvallende of op een andere 
manier herkenbare, al dan niet centraal 
gelegen gebouwen. Ze vallen op door 
hun schaal (hoogte, volume), specifieke 
vormgeving (vorm, materiaalgebruik) en/
of functie. Het gaat overigens niet enkel 
om gebouwen: ook bomen of andere 
landschappelijke elementen zoals een 
beek of plas kunnen een landmark zijn 
voor een bepaalde leefomgeving. De 
gewenste omgang met deze landmarks 
is natuurlijk om ze enerzijds te bewaren 
(zie ook ontwerpstrategie Historische 
structuren en elementen), maar ook om 
ze te (her)waarderen en ze de plek te 
geven die ze door hun rol als landmark 
verdienen: goed zichtbaar en met een 
publieke ruimte errond die aangelegd is 
in dienst van beleving en waardering van 
het landmark. 

Een ietwat gelijkaardige aanpak is nodig 
voor plekken die misschien niet als 

‘fysiek landmark’ gelden, maar door 
hun hoge symboliek wel een belangrijke 
plek hebben gekregen in het (collectief) 
bewustzijn van een plek. Ook zulke plek-
ken met een hoge symbolische waarde, 
vaak gelinkt aan belangrijke historische 
gebeurtenissen of tradities, verdienen 
het gerespecteerd en gewaardeerd te 
worden. Dat kan gebeuren door ze te 
voorzien van een fysiek landmark zoals 
een (herinnerings)monument, maar 
soms is ook het onberoerd (onbebouwd) 
laten van een plek een goede manier van 
waardering. 

Bij eigenheid wordt vaak gekeken naar 
het verleden, en dat is ook waar herin-
neringen en identiteit hun oorsprong 
vinden. Toch betekent dit niet dat er bij 
nieuwe interventies geen sprake kan 
zijn van eigenheid. Natuurlijk enerzijds 
door in te spelen op typische elementen 
uit de omgeving, maar soms kan juist 
door het toevoegen van iets nieuws, de 
herkenbaarheid en eigenheid van een 
plek versterkt worden. Dat kan door het 
toevoegen van een nieuw landmark, of 
door bij nieuwe projecten te werken met 
een nieuwe interpretatie van, of zelfs 
totaal nieuw geïntroduceerde herkenba-
re elementen. Het spreekt voor zich dat 
dit een evenwichtsoefening is waarbij 
bestaande en nieuwe karakteristieken 
wel eens in conflict met elkaar durven te 
komen. Maar voor plekken met relatief 
weinig eigenheid kan dit een welkome 
impuls betekenen. Door bij de vormge-
ving van nieuwe gebouwen of publieke 
ruimte herkenbare elementen te gebrui-
ken, al dan niet met een nieuwe interpre-
tatie van materialen en technieken.

Herkenbare elementen 

Dit werken met herkenbare elementen, 
al dan niet geïnspireerd door het ver-
leden, kan zowel bij gebouwen als bij 
de vormgeving van de publieke ruimte 
ingezet worden. Zeker in het publiek 
domein wordt er vaak gewerkt met 
terugkerende elementen om zo identiteit 
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en samenhang te creëren: straatmeubi-
lair zoals banken of verlichtingselemen-
ten, specifieke materialen bij de aanleg 
van straten of pleinen, typische vegetatie 
zoals (laan)bomen, ... Het is een beproefd 
recept dat gecombineerd kan worden 
met het terug centraal stellen van de 
menselijke schaal van de publieke ruimte 
(zie ontwerpstrategie Publieke ruimte op 
menselijke schaal) en zo een dorpskern 
of zelfs volledig stadscentrum een nieuw 
elan en sterke identiteit kan verlenen. 

Waardering van erfgoed en 
de karakteristieken van het 
landschap

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Het versterken van de identiteit van een leefomgeving door 
te werken met herkenbare elementen en het in de verf 
zetten van emblematische gebouwen, landschapselementen 
of plekken, draagt rechtstreeks bij tot twee kernkwaliteiten. 
Aangezien we eigenheid hier sterk linken aan historische 
en landschappelijke elementen, is er een directe connectie 
met de waardering van erfgoed en de karakteristieken van 
het landschap. Daarnaast helpt het versterken en verder 
ontwikkelen van de eigenheid van een wijk, ook bij de her-
kenbaarheid van die wijk. Het (her)waarderen van landmarks 
is daarbij ook een beproefd recept om de leesbaarheid van 
een omgeving te vergroten, doordat oriëntatiepunten in de 
verf worden gezet. Dit alles komt meestal ook de visuele aan-
trekkelijkheid van de omgeving ten goede: mensen worden 
aangetrokken door coherentie en herkenbaarheid.

We hebben al vermeld dat een leefomgeving met een sterke 
eigen identiteit, ook helpt bij de identificatie van bewoners 
of gebruikers met deze plek. Dit vergroot op zijn beurt 
de fierheid en het gemeenschapsgevoel, wat de sociale 
coherentie ten goede kan komen. Dit soort omgevingen zijn 
ook aantrekkelijk voor nieuwe bewoners en (economische) 
functies. Indirect kan er dus ook een bijdrage geleverd 
worden aan een inclusieve samenleving en de economische 
vitaliteit, maar die relatie is minder eenduidig. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Publieke ruimte op menselijke schaal
 - Historische structuren en elementen
 - Groenblauwe netwerken

Waarom?
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Werken met herkenbare 
elementen bij vormgeving van 
gebouwen

1

Versterken van de ruimtelijke eigenheid van een wijk door 
een coherent gebruik van bepaalde gebouwtypologieën, 
gevelmaterialen, stijlelementen, … die zorgen voor een 
herkenbare visuele identiteit. 

Bv: tuinwijk met herkenbare architecturale stijl, gebruik van 
vast kleurenpallet bij baksteenarchitectuur, specifieke dakvor-
men

Werken met herkenbare 
elementen bij vormgeving van 
publieke ruimte

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

2

3

Versterken van de ruimtelijke eigenheid van een wijk door 
een coherent gebruik van bepaalde materialen, straatmeu-
bilair, typische vegetatie, … bij het ontwerp van de publieke 
ruimte, om zo te zorgen voor een herkenbare visuele identi-
teit.

Bv: bloesembomen, herkenbaar en eigen straatmeubilair 
(banken, lampen, …)

Bepaalde gebouwen of monumenten met bijzondere uitstra-
ling en sterke herkenbaarheid, als dusdanig in de verf zetten 
of nieuwe van zulke artefacten creëren. 

Bv: herwaarderen van kerkplein als centrale ontmoetings-
plek, monumentale boom uitspelen als centraal element in 
de publieke ruimte, kwalitatieve nieuwbouwprojecten met 
opvallende, eigentijdse vormgeving

Nieuwbouw neemt volumetrie en ritmiek over 
van bestaande, industriële bebouwing langs de 
kaai (type-omgeving stedelijke woonwijk)

Aanleg van publiek domein in het centrum 
hanteert een consequente vormentaal en 
terugkerend materiaalgebruik (type-omgeving 
stadscentrum)

Kerk en klooster worden als centrale elementen 
benadrukt in het stedelijke weefsel, de ruimte 
errond wordt toegankelijk gemaakt en opge-
laden met publieke functies (type-omgeving 
stedelijke woonwijk)

Aansluiten bij de kenmerken van 
de fysieke omgeving

4

Integratie van de wijk in de ruime omgeving bevorderen door 
in te spelen op landschappelijke of bouwkundige kenmerken 
van die omgeving.

Bv: gebruik van typerende vegetatie in het publiek domein, 
zoals bv duingrassen aan de kust of heide in de Kempen

Integreren en valideren van 
plekken met hoge symboliek5

Respectvolle en strategische omgang met plekken met een 
hoge symboliek, zodat deze in hun betekenis worden ver-
sterkt. 

Bv: realiseren van herdenkingsmonument op een plek met 
een belangrijke historische betekenis

Ook in private tuinen speelt de aanleg en 
vegetatie in op lokale soorten en weerspiegelt 
zo het omliggende landschap (type-omgeving 
woonpark)

Historisch kerkhof wordt als stilte-plek en park-
begraafplaats een oord van bezinning (type-om-
geving werkomgeving in transformatie)
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Dorpskernvernieuwing Assende (TV Arcadis BUUR)  - 
foto’s Christophe Van Couteren

Woninguitbreiding Mortsel (Bovenbouw)  - foto’s 
Karin Borghouts

Rijwoning Kessel-Lo (AST77)  - foto’s Steven Massart
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Ruimtelijke eigenheid in een laagdynamische dorpskern

De eigenheid van een kwalitatieve dorps-
kern zit in de combinatie van coherente, 
kleinschalige generieke bebouwing, 
een aangename publieke ruimte op 
mensenmaat en een aantal herkenbare 
gebouwen die als artefacten strategische 
plekken markeren. 

Die herkenbare gebouwen zijn vaak 
verbonden met hun (historische) functie: 
kerk, gemeentehuis,  school, pastorie, 
kasteel, herenhuis, ... Waar deze publieke 
functies niet gehuisvest zijn in historisch 
erfgoed, kunnen ze goed uitgespeeld 
worden om met moderne architectuur 
een gelijkaardige rol te vervullen. In 
Vlaanderen zijn talloze voorbeelden te 
vinden van recente schoolgebouwen, 
ontmoetingscentra en soms ook woon-
zorgcentra die met hun intelligente 
vormgeving een dorpskern mee opladen 
en van een eigentijdse identiteit voorzien 
(zie foto’s op volgende bladzijde). Het 
recept voor deze geslaagde projecten 
is vaak een optimale integratie in de 
omgeving, met respect voor de schaal 
van de gebouwen errond en een mate-
riaalgebruik dat een strakke, moderne 
vormgeving combineert met tactiele, 
traditionele materialen zoals baksteen, 
hout, natuursteen - eventueel gericht 
aangevuld met verzorgde details in staal 
of beton. 

Die aandacht voor kwalitatieve architec-

tuur is echter ook essentieel bij het meer 
‘generieke’ weefsel. Het vervangen van 
enkele rijwoningen naast elkaar voor een 
groter volume met appartementen is een 
vaak voorkomende evolutie in Vlaamse 
dorpskernen. Dit soort projecten zijn niet 
uit den boze, maar moeten maximaal 
rekening houden met de schaal en het 
ritme van de context. Dat vertaalt zich in 
aangepaste gebouwhoogtes en gevelrit-
me, maar ook in de vormgeving van bv. 
plinten en daken. Een belangrijke rol gaat 
naar het gelijkvloers en hoe hier contact 
gelegd wordt met de straat, interessante 
toegangen worden gecreëerd, ...

Het publiek domein is het derde aspect 
dat aandacht vereist in een dorpskern. 
Bereikbaarheid wordt hier te vaak ver-
taald in een oververtegenwoordiging van 
geparkeerde en rijdende auto’s, welke 
het dorpse karakter helemaal te niet 
doen. Een kwalitatieve dorpskern heeft 
nood aan autovrije publieke ruimtes, 
in de vorm van (kerk-, dorps- of buurt)
pleintjes en woonerven. De eigenheid 
van deze plekken kan worden versterkt 
door consequent materiaalgebruik 
(kleinschalig materiaal zoals (gezaagde) 
kasseien bijvoorbeeld) en terugkerende 
elementen bij meubilar (banken, verlich-
tingselementen, vuilbakken) en beplan-
ting (specifieke boomsoorten, eventueel 
ook bloesembomen)

Dorpskernen in Vlaanderen staan onder druk en hebben het moeilijk 
om hun charme en eigenheid te bewaren in een context van verkeers- 
en parkeerdruk, vergrijzing en verappartementisering. Dorpen zonder 
uitgesproken groeiperspectief kampen daarenboven vaak ook met 
beperkte investeringsmogelijkheden. Het is daarom cruciaal om bij 
vernieuwingsprojecten steeds maximaal in te zetten op dorpsvriendelijk 
bouwen, met respect voor de lokale identiteit en integratie van 
bestaande waardevolle elementen, en storende schaalsprongen te 
vermijden. 

Dorpskernvernieuwing Assenede

De dorpskernvernieuwing van Assenede (2013, 
ontwerp Arcadis & BUUR) creëert een nieuwe 
identiteit en uitstraling voor het dorpscentrum, 
daarbij teruggrijpend op de sterke identiteitsver-
lenende elementen die er al waren. De kerk krijgt 
door de nieuwe aanleg en verkeerscirculatie zijn 
centrale plek terug als baken van een plein. Eén zij-
de van de kerk is terug een echte ontmoetingsplek, 
waar de negentigjarige, monumentale ‘Bevrijdings-
boom’ een tweede baken vormt. Deze rode beuk is 
ook de inspiratie voor de vormgeving van het plein, 
waar in het tegelpatroon diverse ‘beukenbladeren’ 
zijn verwerkt, o.a. als water-speelelementen. 
Continue materiaalgebruik en het gebruik van 
terugkerende houten elementen bij het straatmeu-
bilair, zorgen ook voor een coherent en herkenbaar 
beeld. 

Meer info

Rijwoning nieuw geïnterpreteerd

Het rijhuis is in Vlaanderen alomtegenwoordig en 
bepaalt mee de eigenheid van menige stedelijke 
woonwijk of dorpskern. Het blinkt uit in veelzijdig-
heid, maar blijft gebonden door een aantal strakke 
randvoorwaarden: kleine gevelbreedte, beperkte 
hoogte, maximale afstemming met de buren. De 
‘kleinschalige’ charme van veel woonbuurten en 
dorpscentra, hangt rechtstreeks samen met dit 
woningtype. Er zijn talrijke voorbeelden te vinden 
van geslaagde nieuwe interpretaties of varianten 
op het rijhuis. Hiernaast tonen we enerzijds een 
nieuwbouw (Kessel-Lo, AST77 Architecten) die 
met een moderne vormentaal de historische 
gevelelementen en materialiteit van de buren 
op een geslaagde manier weet door te trekken. 
Het tweede voorbeeld is een uitbreiding van een 
woning (Mortsel, Bovenbouw Architecten) die de 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden goed uitspeelt 
door het volume als het ware te verdubbelen, 
opnieuw met een moderne vormentaal maar met 
gebruik van een gelijkaardige volumetrie en met 
dezelfde materialen als het hoofdgebouw. 

https://dbpubliekeruimte.info/project/markt-assenede/


Dorpshuis Merkem (Rapp & Rapp)  - foto’s Kim Zwarts

Basisschool De Oogappel Appelterre (BRUT)  - foto’s Steven Neyrinck

Gekkoschool Bonheiden (Moke Architecten)  - foto’s Thijs Wolzak

Zorgcentrum Het Gielsbos (Dierendonck Blancke)  - foto’s Filip Dujardin
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Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte
Aanleggen van de centrale publieke ruimte 
(dorpsplein, buurtplein) als een continue 
‘loper’ in coherent materiaal met focus op 
verblijfskwaliteit. 

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen
‘Dorpsvriendelijke’ nieuwbouwprojecten die de 
schaal en het ritme overnemen van de omgeving

Integreren en valideren van plekken 
met hoge symboliek
Herbestemmen van in onbruik 
geraakt kerkgebouw als nieuwe 
ontmoetingsplek voor de buurt, die 
de spirituele en culturele waarde van 
kerk in ere laat,

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte
Gebruiken van herkenbare laanbomen 
in centrale publieke ruimte: dorpsplein, 
hoofdstraat, buurtplein. 

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten
Realiseren van kwalitatieve nieuwbouw als goed 
ingepast maar toch opvallend herkenningspunt 
om dorpscentrum nieuwe impuls en uitstraling 
te geven. 

KerkKerk

LandhuisLandhuis

Lokale inbreidingLokale inbreidingDorpspleinDorpsplein

1

2

2

4

2

3

Aansluiten bij de kenmerken van de fysieke 
omgeving

Dorpskernvernieuwing op maat: vervangen van minder 
kwalitatieve rijwoningen zonder schaalsprong, met 

behoud van de huidige ritmiek en kleinschaligheid in 
de straatgevel en het dakenlandschap

5
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Ruimtelijke eigenheid in een verkaveling

De Vlaamse verkaveling is een vrijwel 
monofunctionele omgeving met een ty-
pisch repititief karakter van woonstraten 
geflankeerd door individuele percelen, 
grotendeels bebouwd met halfopen of 
open bebouwing. Sommige van deze 
woonwijken zijn bebouwd met een 
specifiek type woningen, zoals bij heel 
wat sociale woonwijken van deze aard, 
maar meestal zijn het private woningen 
die gebouwd worden volgens de stijl en 
smaak van de eigenaars. Het resultaat 
is een heel inwisselbare omgeving met 
amper specifieke eigenheid, moeilijk 
te onderscheiden van de duizenden 
verkavelingen elders. Het leven in de 
verkaveling speelt zich bovendien vooral 
af in de eigen woning en op het eigen 
perceel, er is weinig publieke ruimte en 
ook het aantal voorzieningen is beperkt 
tot een aantal winkels of af en toe een 
schoolgebouw. Hierdoor zijn er weinig 
aanknopingspunten om te werken aan 
een sterke ‘eigenheid’. 

Goed geplande verkavelingen bezitten 
echter weldegelijk publieke ruimte die 
meer is dan straat en voetpad. Groene 
pleintjes en corridors doorheen het 
woonweefsel, soms opgehangen aan 
een beek, creëren zachte verbindingen 
en ontmoetingsruimte. Door deze plek-
ken kwalitatief in te richten kunnen ze 
uitgroeien tot echte herkenningspunten 

die mee de eigenheid van de wijk gaan 
bepalen. Speeltuinen en natuurlijk vorm-
gegeven spelelementen zijn daarvoor 
heel geschikt. 

Vaak bevinden er zich in een verkaveling 
ook interessante ‘anomalieën’ in het 
weefsel: oude structuren zoals een 
beekvallei, een historische hoeve, weide 
of akker die mee opgenomen is in het 
weefsel, een aantal natte gronden die 
niet voor bebouwing geschikt waren, ... 
Deze elementen brengen afwisseling in 
de wijk en op die manier ook identiteit. 
Als ze kunnen worden opgeladen tot 
plekken met ook een betekenisvolle rol 
in de wijk, wordt dit aspect nog versterkt: 
een hoeve die eigen producten verkoopt 
of activiteiten organiseert voor kinderen 
(kinderboerderij), een groenzone die ook 
een speelweide wordt of een pluktuin 
met appel- of kersenbomen, ... 

Bij verkavelingen die voldoende centraal 
gelegen zijn, kan ook ingezet worden op 
ontwikkeling en extra voorzieningen om 
identiteit te creëren. Op een strategisch 
gekozen locatie kan bijvoorbeeld een 
wijkcentrum worden gebouwd, met een 
aantal appartementen, een handelszaak 
op het gelijkvloers of een aantal publieke 
diensten. Als hier gekozen wordt voor 
een kwalitatieve, opvallende architectuur 
kan zo een eigentijds centrum worden 
gecreëerd in het verkavelingsweefsel. 

Verkavelingen staan niet meteen bekend om hun sterke eigenheid: het 
zijn vaak inwisselbare woonomgevingen gekenmerkt door repetitieve 
woonstraten en private woningbouw in schijnbaar willekeurig 
wisselende bouwstijlen. De Vlaamse verkaveling heeft op zich wel een 
duidelijke identiteit, maar die is in vrijwel alle wijken dezelfde. Werken 
aan ruimtelijke eigenheid in deze type-omgeving is dus een hele 
uitdaging. De focus zou daarbij best liggen op de publieke ruimte, de 
groenstructuur en de kleine ‘anomalieën’ in het verder eerder eentonige 
woonweefsel. 

Tuinwijk Le Logis  - Floréal in Watermaal-Bosvoorde 
(Jean-Jules Eggerickx & Louis Van der Swaelmen) - 
foto’s wikimedia

Groene plekjes in verkavelingen Heuvelhof (Leuven) 
en De Watering (Oostkamp) (Fris in het Landschap) - 
foto’s Fris in het Landschap

De unieke eigenheid van historische tuinwijken

Er zijn in Vlaanderen veel historische tuinwijken, 
zorgvuldig gepland als homogene, aantrekkelijke 
woonomgevingen met een heel sterke eigen 
identiteit. Hoewel dit gaat om een historische 
wijktypologie, zitten er in deze tuinwijken nog 
heel wat elementen die inspirerend kunnen zijn 
voor hedendaagse verkavelingen. Dat gaat over de 
eenvormige architectuur, met veel terugkerende 
elementen maar toch voldoende variatie in 
woningtypologieën en gebouwvormen. Ook het 
publiek domein bezit een heel eigen identiteit, 
door de organische stratenpatronen, aandacht 
voor centrale, gedeelde publieke ruimte en parkjes 
en een duidelijk concept voor het inzetten van 
laanbomen als herkenbaar element. Hierdoor zijn 
de meeste tuinwijken echt kleine ‘wereldjes’ op 
zich, waar bewoners zich sterk mee identificeren. 
Le Logis en Floréal in Brussel zijn maar twee 
voorbeelden, die echter perfect tonen hoe eigen-
tijdse renovaties erin geslaagd zijn de eigenheid te 
bewaren en de historische wijk tot op vandaag tot 
een van de meest geliefde van Brussel te maken. 

Vergroening van verkavelingen zorgt voor identi-
teit en herkenbaarheid

De bebouwing van hedendaagse verkavelingen is 
bijna altijd het gevolg van individuele keuzes van 
bewoners, en hierdoor moeilijk te sturen. Dat geldt 
niet voor de publieke ruimte, die daarom ingezet 
moet worden als het verbindend element, met 
ontmoetingsruimte en betekenisvolle plekken. 
Zelfs in al gebouwde verkavelingen waar publieke 
ruimte minder aandacht heeft gekregen, kan dat 
nog worden rechtgezet door slimme, kleinschalige 
interventies. Hiernaast zijn twee voorbeeldjes 
getoond van eenvoudige groene plekken die een 
klassieke verkaveling kunnen opladen, het groen 
karakter extra in de verf zetten en voor verschillen-
de doelpublieken een aantrekkelijke bestemming 
en herkenningspunt creëren. Het voorbeeld van 
Heuvelhof bevindt zich in een sociale woonwijk, 
waar het Leuvense initiatief ‘Kom op voor je Wijk’ 
het heeft mogelijk gemaakt dat bewoners zelf 
initiatief namen voor de heraanleg van het centrale 
pleintje tot groene ontmoetingsplek. Dit vergroot 
nog de band met de bewoners. 



Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

Groene structuren opladen met 
typische streekeigen vegetatie en 

uitbouwen tot zachte verbindingen met 
ontmoetingsruimte en speelelementen. 

5

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte
Zorgen voor diversificatie van het straatweefsel 
door verschillende types straten ook anders 
vorm te geven, met andere materialisatie, 
laanbomen, eigen verlichting of ander 
straatmeubilar, ... 

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen
Selectief realiseren van centrumversterkende 
projecten op strategische locaties in de 
verkaveling, die afwisseling brengen in het 
weefsel en een plek kunnen markeren met 
kwalitatieve, aantrekkelijke architectuur. 

2

3
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Verkaveling
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Integreren en valideren van plekken 
met hoge symboliek

Respectvolle en strategische omgang 
met plekken met een hoge symboliek, 

zodat deze in hun betekenis worden 
versterkt.  

1

KerkparkKerkpark

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

2

3

4

5

KloostertuinKloostertuin

Grote kerkGrote kerk

RivierRivier

MarktpleinMarktplein

StadspleinStadsplein

KloostercomplexKloostercomplex

MonumentMonument

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

4

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

2

3

2

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

1

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

3

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

4

1

1

2

4

Integreren en valideren van plekken met 
hoge symboliek

5

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

2

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

Bepaalde gebouwen of monumenten met 
bijzondere uitstraling en sterke herkenbaarheid, 

als dusdanig in de verf zetten of nieuwe van 
zulke artefacten creëren.  

1

2

3

3
SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

2

2

1

4
4

Integreren en valideren van plekken met 
hoge symboliek

5

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

4

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

2

4

5

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

3

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

5

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

2

3

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

5

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

Integreren en valideren van plekken 
met hoge symboliek

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

KerkKerk

LandhuisLandhuis

Lokale inbreidingLokale inbreidingDorpspleinDorpsplein

1

1

2

2

3

3

4

Aansluiten bij de kenmerken van de 
fysieke omgeving

5

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van publieke ruimte

Werken met herkenbare elementen bij 
vormgeving van gebouwen

Waarderen van landmarks als 
herkenningspunten

2

3

4

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Aanleggen van slimme nutsvoorzieningen 

Infrastructuur voor de energietransitie

Energievoorziening is een complex 
systeem dat met de zoektocht naar 
klimaatneutrale, hernieuwbare ener-
giebronnen belangrijke wijzigingen 
ondergaat. Enerzijds is er de regionale 
evolutie van een robuust elektriciteitssys-
teem gebaseerd op een beperkt aantal 
betrouwbare, stabiele productiebronnen 
naar een veel volatieler, decentraal sys-
teem met talloze kleinschaligere bronnen 
(windturbines, fotovoltaïsche installaties) 
die afhankelijk zijn van weersomstan-
digheden voor hun productie. Maar ook 
op lokaal niveau creëert deze evolutie 
bijzondere uitdagingen. Het probleem is 
de opslag van stroom op momenten dat 
deze in overvloed geproduceerd wordt, 
om deze dan te gebruiken op momenten 
dat de toevoer te wensen overlaat. In 
een decentraal systeem kan deze opslag 
individueel gebeuren, maar dit leidt tot 
een duur en weinig efficiënt systeem 
waar nergens collectieve winsten kunnen 
geboekt worden. De oplossing ligt in 
het lokaal koppelen van productie- en 
opslagsystemen in een ‘smart grid’ dat 
lokale installaties koppelt aan bv. een 

wijkbatterij. Dit soort oplossingen zit 
momenteel in de onderzoeksfase en 
het is nog onduidelijk hoe ze juridisch, 
financieel en zelfs sociaal dienen ingezet 
te worden. Het concept van ‘lokale 
energiegemeenschappen’ dat de Europe-
se Unie hiervoor heeft ingevoerd, helpt 
eerste experimenten op weg. Zo’n lokaal 
stroomnet wordt ‘slim’ genoemd omdat 
het erin moet slagen zelf vraag en aan-
bod op elkaar af te stemmen, zodat een 
overbrugging mogelijk is tussen overpro-
ductie en overbevraging van het systeem, 
zonder daarbij het systeem te moeten 
overdimensioneren. Dit lukt beter als er 
veel verschillende soorten producenten 
en verbruikers op het systeem aange-
sloten zitten, bv. een combinatie van 
woningen en kantoren of een school. 
Interessant is ook de koppeling van elek-
trische auto’s in het ‘smart grid’, omdat 
deze over eigen batterijen beschikken en 
dus flexibel kunnen ingezet worden als 
buffer. Ook dit concept bevindt zich nog 
in de pilootfase. 

Een meer beproefde strategie is het 
collectief voorzien van warmte op 
project- of buurtniveau. Dit soort 

Leefomgevingen zijn afhankelijk van allerlei technische voorzieningen: 
voor water, elektriciteit, telecommunicatie, ... Heel wat strategieën om 
deze omgevingen duurzamer te maken, grijpen dan ook terug naar 
dergelijke technische voorzieningen. Dat geldt onder meer voor groene 
mobiliteit (laadpunten voor elektrische auto’s), voor de energietransitie 
(collectieve warmte en opslag van elektriciteit), voor het milieu 
(afvalwaterbeheer, regenwateropvang). Deze nutsvoorzieningen hebben 
bovendien gemeen dat ze minder passief zijn dan de klassieke water- 
en gasleiding: ze moeten reactief en ‘slim’ zijn om optimaal te kunnen 
inspelen op een veranderende vraag en antwoord. 

warmtenetten zijn in Europa al lang geen 
zeldzaamheid meer, maar hun toepassing 
in Vlaanderen blijkt toch moeizaam. Via 
een warmtenet worden verschillende 
eindgebruikers voorzien van warmte die 
collectief wordt geproduceerd. Dit kan 
gebeuren via industriële restwarmte, via 
hernieuwbare bronnen zoals geothermie 
(aardwarmte), aquathermie (warmte 
uit rivieren) of riothermie (warmte uit 
riolering), dan wel via bijvoorbeeld een 
warmtekrachtkoppelingscentrale. Om 
een warmtenet te doen slagen, is er 
nood aan voldoende ‘warmtevraagdicht-
heid’, met andere woorden de warm-
tevraag per lopende meter warmtenet 
moet groot genoeg zijn om de kost van 
de infrastructuur te compenseren. Dit is 
meestal enkel in stedelijke omgevingen 
het geval, al kan het ook in een dorps-
kern waar een aantal grotere warmte-
vragers zitten (bv. een publiek zwembad, 
maar eventueel ook een combinatie van 
bv. school, woonzorgcentrum en ont-
moetingscentrum). Bij nieuwe projecten 
is zo’n warmtenet vooral een kwestie 
van extra investeringen in productie en 
distributie, met het oog op een systeem 
dat zuiniger is in gebruik. Warmtenetten 
worden ook voorgesteld als oplossing 
voor bestaande wijken. Hier is de com-
plexiteit wel groter aangezien bestaande 
verwarmingsinstallaties moeten worden 
vervangen, er minder zekerheid is over 
het aantal effectieve aansluitingen, ... 

Onze ondergrond zit al redelijk vol infra-
structuur, zeker in steden: drinkwater, 
riolering, elektriciteit, gas, internet en 
telefoon, ... Hier ook nog warmtenetten 
bij krijgen is niet evident en doet de nood 
aan een ‘planning van de ondergrond’ 
groeien. Dit vraagt om een duidelijk 
concept hoe deze nutsvoorzieningen on-
dergronds op een overzichtelijke manier 
kunnen worden georganiseerd, zodat 
ze relatief eenvoudig kunnen worden 
bereikt voor eventuele aanpassingen, 
er nog ruimte is voor eventuele groei, 
en zo dat iedereen die bij de aanleg 

van publiek domein betrokken is snel 
kan raadplegen waar welke leiding zich 
bevindt. 

Groene mobiliteit

De transitie naar duurzame mobiliteit 
betekent eerst werken aan nabijheid (zie 
ontwerpstrategie Duurzame nabijheids-
logica) en aan duurzame vervoersmodi 
(zie ontwerpstrategie Multimodale 
bereikbaarheid). Maar ook bij toepassing 
van die strategieën zal de auto een rol 
blijven spelen in het mobiliteitsverhaal 
en is er nood aan een vergroening van 
de automobiliteit. Momenteel wordt 
sterk ingezet op elektrische auto’s, maar 
er wordt ook gesproken over motoren 
op waterstof (eerder voor zwaar vervoer 
zoals bussen, vrachtwagens of zelfs 
schepen). Al die groene(re) technolo-
gieën vragen om eigen infrastructuur: 
laadpalen voor elektrische auto’s, spe-
ciale waterstofstations, ... Deze moeten 
natuurlijk voldoende breed verspreid 
zijn vooraleer de vergroeningsstrategie 
überhaupt een kans op slagen heeft. 

Bij elektrische auto’s kunnen de batte-
rijen ook ingezet worden als deel van 
een ‘smart grid’ (zie hiervoor). Een 
interessante strategie hier is het creëren 
van buurtgarages waar auto’s collectief 
worden geparkeerd en de elektrische ter 
plekke kunnen worden opgeladen. Die 
laadinfrastructuur kan dan werken als 
een collectieve wijkbatterij, mede gevoed 
door fotovoltaïsche panelen op het dak 
van de garage. Zo’n buurtgarage past 
ook in de verduurzaming van de publieke 
ruimte met minder geparkeerde auto’s 
(zie ontwerpstrategie Publieke ruimte op 
mensenschaal) en kan op termijn evolue-
ren naar een wijkstation voor deelauto’s. 
En mochten er in de toekomst echt 
minder auto’s nodig zijn, kan de garage 
garage, gebouwd volgens de principes 
van aanpasbaar bouwen, omgebouwd 
worden tot een soort voorzieningencen-
trum. 
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Water

Hemelwaterhergebruik is in Vlaande-
ren intussen vrij breed ingeburgerd, 
zeker bij nieuwbouwprojecten is een 
ondergronde hemelwateropslag en 
hergebruik meestal zelfs verplicht. Een 
stap verder gaat het hergebruik van grijs 
afvalwater binnen het project zelf: dit 
kan door dit water lokaal te zuiveren en 
vervolgens te koppelen aan hetzelfde 
systeem als dat van hemelwater. Ook 
dit is in principe een beproefd concept 
en zeker bij appartementsprojecten zou 
het extra hergebruikt water zeker in 
de zomermaanden welkom zijn omdat 
de hemelwateropvang zelden volstaat. 
Het probleem ligt momenteel bij de 
kostprijs en de relatieve complexiteit van 
de installatie, die ervoor zorgt dat deze 
zelden rendabel is te maken. 

Maar in ieder geval is duidelijk dat ook 
de (drink)watervoorziening slimmer en 
meer decentraal begint te worden, wat 
ook hier een duurzame evolutie is, o.a. 
omdat zo ook lokaal meer aan waterbuf-
fering gedaan wordt (zie ook Duurzaam 
hemelwaterbeheer) en de drinkwater-
consumptie wordt gereduceerd. 

Afvalwater heeft nog een ander poten-
tieel dan hergebruik na zuivering, het 
kan ook gebruikt worden als bron voor 
warmte (riothermie). Via een warmte-
wisselaar wordt deze warmte ontgonnen 
om lokaal een warmtepomp te voeden, 
zoals ook bij (ondiepe) geothermie en 
aquathermie het geval is. Voor riother-
mie bestaat in Vlaanderen een groot en 
nog onontgonnen potentieel in de vele 
grote collectoren in ons rioleringsstelsel. 
Dat potentieel hangt echter sterk samen 
met de grootte van de buizen en het 
debiet van het afvalwater, zodat deze 
strategie enkel op bepaalde plaatsen in 
Vlaanderen kan toegepast worden (die 
niet aan een bepaalde type-omgeving 
kunnen worden gekoppeld, al zijn het 
meestal niet de stadscentra en ook niet 
de woonparken en  -linten die nabij deze 

collectoren liggen). 

Energetische aspecten

Gezondheid

Economische vitaliteit

Deze strategie is op zich redelijk divers, maar de bijdrage 
van de deelstrategieën richt zich vooral op de kernkwaliteit 
rond energetische aspecten. Zowel de maatregelen rond 
decentrale elektriciteitsproductie, -distributie en -opslag 
als die rond warmtenetten zijn essentiële stappen richting 
duurzame energietransitie. En hoewel het verminderen van 
de automobiliteit de belangrijkste strategie dient te blijven, 
is het vergroenen van auto’s van fossiele brandstof richting 
elektriciteit of waterstof ook een belangrijke positieve stap 
voor het energiesysteem. 

Het voorzien van basisvoorzieningen zoals water, riolering 
en elektriciteit is op zich een essentiële voorwaarde voor 
een gezond gebouw - dat is evident. Deze basisvoorzieningen 
vernieuwen en verduurzamen zodat ze mee een bijdrage 
leveren aan o.a. de klimaatbestendigheid van de ruimte en 
de energietransitie, maakt ze nog meer dan vandaag ‘fu-
ture-proof’. Maximaal inzetten op deze innovatieve en toe-
komstbestendige oplossingen maakt een omgeving ook extra 
aantrekkelijk voor investeringen, wat mee de economische 
vitaliteit verhoogt. 

Er is een risico dat door te werken met deelsystemen, zoals 
een warmtenet of collectieve opslag van stroom voor buurt-
bewoners, het overkoepelende energiesysteem deels on-
dermijnd wordt. Er is ook een risico dat mensen uitgesloten 
worden van deze nieuwe systemen en overblijven in een 
ondergefinancierd, ‘dom’ netwerk uit het verleden. Dit zijn 
belangrijke aandachtspunten om mee te nemen en te ver-
mijden dat slimme lokale netwerken de inclusiviteit van de 
samenleving zouden ondergraven. Indien daar veel aandacht 
naar gaat, zouden de netwerken echter juist die inclusiviteit 
kunnen bevorderen - maar dat moet mee gerandeerd worden 
door de financieringssystemen erachter en het juridisch 
kader errond. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Duurzame gebouwen
 - Multimodale bereikbaarheid
 - Duurzaam hemelwaterbeheer

Waarom?

Inclusief samenleven
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Aanleggen van collectieve 
warmtenetten1

Waar de vraagdichtheid dat toelaat, zorgen voor collectieve 
warmtevoorzieningen met een duurzame warmtebron die 
individuele gebouwen voorziet van groene warmte. 

Creëren van lokale 
elektriciteitsnetwerken met 
opslagcapaciteit

Gebruiken van hemelwater

2

3

Koppelen van individuele gebruikers en lokale producenten 
van elektriciteit in een ‘local energy community’ waarbinnen 
lokaal stroom kan worden uitgewisseld als ‘smart energy grid’ 
en ook collectief kan worden opgeslagen in wijkbatterijen. 

Aanleggen van hemelwaterputten om hemelwater lokaal op 
te slaan voor lokaal gebruik in gebouwen. 

Aanleg van warmtenet in straten met een hoge 
warmtevraagdichtheid (type-omgeving stedelij-
ke woonwijk)

Creëren van een lokaal smart grid dat de vele 
lokale stroomproducenten (pv-installaties) kop-
peld aan een intelligente wijkbatterij (type-om-
geving woonpark en lint)

(Grote) dakoppervlakten inzetten voor opvang 
en hergebruik van hemelwater - gecombineerd 
met zonnepanelen (type-omgeving werkomge-
ving in transitie)

Zorgen voor duurzaam 
afvalwaterbeheer

4

Aanleggen van duurzaam systeem voor afvalwaterbeheer, 
veilig en gezond, met gescheiden riolering en waar mogelijk 
lokale zuivering en hergebruik van (grijs) afvalwater. 

Oplaadpunten voorzien voor 
elektrische voertuigen5

De elektrificatie van het wagenpark faciliteren en stimuleren 
door aanleg van voldoende publieke oplaadpunten, verho-
ging van de lokale capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en 
eventueel het inzetten van deze laadpunten als onderdeel 
van een lokaal ‘smart energy grid’. 

Individueel hergebruik van grijs afvalwater na 
zuivering (type-omgeving hoogdynamisch dorp)

Creëren van een fijnmazig netwerk van publieke 
laadpalen, gekoppeld aan parkeerclusters en 
deelmobiliteit (type-omgeving stadscentrum)
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Slimme nutsvoorzieningen in een stedelijke woonwijk

Warmtenetten zijn een goed voorbeeld 
van duurzame nutsvoorzieningen die 
enkel in dicht bebouwde en/of bewoon-
de omgevingen toepasbaar zijn. Om 
financieel haalbaar te zijn, is een minima-
le warmtevraagdichtheid nodig die enkel 
in stedelijke wijken te vinden is (behalve 
als ze eventueel opgebouwd kunnen 
worden rond één hele grote warmtevra-
ger, zoals een zwembad of ziekenhuis). 
In bestaande wijken een warmtenet 
aanleggen en vermarkten, is echter 
zowel technisch als organisatorisch heel 
complex. De infrastructuur moet in de 
nu al overbevraagde ondergrond van de 
stad worden aangelegd en een veelheid 
aan individuele huishoudens moeten 
overtuigd worden erop aan te sluiten. 
Een aansluitingsplicht kan helpen, maar 
moet minstens ondersteund worden 
door een aantal basisprincipes: absolute 
bevoorradingszekerheid en een energie-
kost die niet hoger ligt dan bij traditione-
le technieken. Voor de warmteproductie 
kan gekeken worden naar restwarmte, 
aardwarmte, riothermie (warmte uit 
riolering) of aquathermie (warmte uit 
rivieren), of best nog een combinatie van 
deze. 

Ook voor de elektriciteitsvoorziening 
kan in een stedelijke woonwijk gebruik 
gemaakt worden van meer collectieve 
systemen. Eén woning kan onmogelijk 

instaan voor de volledige eigen productie 
en daarbij ook de nodige ‘gelijktijdigheid’ 
garanderen van productie en verbruik. 
Door individuele productiesystemen te 
combineren in een collectief netwerk 
dat ook opslag bevat (wijkbatterijen, 
eventueel ondersteund door elektrische 
auto’s met hun eigen batterijen), ontstaat 
een veel robuuster en flexibeler systeem 
waarbinnen individuele schommelingen 
opgevangen worden en heel wat efficiën-
tiewinsten kunnen worden geboekt. Zo 
ontstaan ‘local energy communities’, die 
samen aan energievoorziening en -distri-
butie doen en het stedelijke of nationale 
energienetwerk minder belasten.

Stedelijke woonwijken zijn met hun hoge bouw- en bewoningsdichtheid 
ideale proeftuinen voor intelligente nutsvoorzieningen om duurzamer 
en dynamischer om te gaan met essentiële voorzieningen zoals water 
of energie. Tegelijk zorgen ze voor heel wat uitdagingen: aanpassingen 
aan de nutsnetwerken in een vaak historische omgeving, met dichte 
bebouwing en een enorm versnipperde eigendomsstructuur, is 
geen sinecure. Het vraagt een complexe coördinatie en heel veel 
samenwerking - maar kan op die manier ook een stap zijn naar een 
stadsgemeenschap met meer cohesie.   

Warmtenet Eeklo en Haagse aardwarmte  - foto’s 
stad Eeklo & Guido J. Van Den Elshout

Wijkbatterij Woerden (NL) en Oud-Heverlee - foto’s 
bam & Tim Dirven

Lokale warmtenetten

De grootste opgave voor de energietransitie is 
groene warmte. In stedelijke omgevingen waar de 
warmtevraagdichtheid hoog genoeg is, kan deze 
via een warmtenet collectief worden opgewekt 
en verdeeld, wat zorgt voor heel wat efficiëntie-
winsten i.v.m. individuele systemen. Er moet dan 
maar één productiesysteem (of een combinatie 
van systemen) opgezet worden voor het hele net. 
In Eeklo is men sinds verschillende jaren bezig 
met de uitbouw van een warmtenet dat gebruik 
maakt van de restwarmte van de lokale afvale-
nergiecentrale. Het warmtenet wordt voor 35% 
gerealiseerd via rechtstreekse burgerparticipatie. 
In Den Haag werd vorig jaar dan weer het eerste 
warmtenet opgestart gevoed via diepe geother-
mie. Dit is een technologie die ook in Vlaanderen 
kan toegepast worden, vooral in de Kempen omdat 
daar de warme aardlagen- hoger liggen dan elders 
in Vlaanderen. De Haagse aardwarmte wordt 
opgepompt in een centrale met een opvallende, 
eigentijdse vormgeving, als een ‘energiekathedraal’ 
van de toekomst. 

Wijkbatterijen voor de energietransitie

Meer en meer huishoudens schakelen (deels) over 
op zelf geproduceerde hernieuwbare stroom via 
fotovoltaïsche panelen. In de praktijk wordt die 
stroom vooral overdag opgewekt, terwijl veel huis-
houdens ‘s avonds en ‘s nachts de meeste stroom 
verbruiken. Het resultaat is dat veel zonnestroom 
op het net komt. Dit is een onefficiënt systeem dat 
een zware druk legt op het stroomnet en er zelfs 
dan voor zorgt dat vaak overproductie ontstaat en 
groene stroom verloren gaat. Batterijen helpen om 
het tijdsverschil tussen productie en consumptie 
lokaal op te lossen. Die kunnen individueel worden 
geïnstalleerd, maar interessant wordt het om 
dit op kleine schaal collectief te doen, via een 
gemeenschappelijke wijkbatterij. In Nederland 
werd hier al langer mee geëxperimenteerd, nu 
ook in Vlaanderen in Oud-Heverlee. Voorlopig zijn 
deze enkel haalbaar met subsidies omdat er geen 
aangepast financieel kader voor bestaat, maar 
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een vaak voor-
komend element in de Vlaamse energietransitie. 
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Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

Zorgen voor een lokaal ‘smart energy grid’ 
dat lokale productie en collectieve opslag van 
groene stroom faciliteert in een ‘local energy 

community’.

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 
Grijs afvalwater in bv. een sporthal opvangen en 

lokaal zuiveren voor hergebruik in het gebouw of 
voor beheer van groenruimtes errond.

2

4

Gebruiken van hemelwater 
Hemelwater op grote daken maximaal 

opvangen, bufferen en lokaal hergebruiken. 

3

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

Zorgen voor een netwerk van publieke laadpalen 
dat mee ingeschakeld is in een lokaal dynamisch 
stroomnet, zodat de wagens mee als wijkbatterij 

kunnen dienen zolang ze geparkeerd staan. 

5

2

2
1

1

5

5

3

3

Aanleggen van collectieve warmtenetten 
Duurzaam gevoede warmtenetten aanleggen 
in dichtbebouwde wijken om publieke 
voorzieningen en individuele woningen van 
groene warmte te voorzien. 

1
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Slimme nutsvoorzieningen in een werkomgeving in transitie

Slimme nutsvoorzieningen zoals ze 
in deze ontwerpstrategie worden 
gedefinieerd, kunnen het beste worden 
toegepast in omgevingen met een dense 
bebouwingsstructuur en hoge diversiteit 
aan functies en activiteiten. In die om-
standigheden ontstaan mogelijkheden 
om verschillende gebouwen en instal-
laties efficiënt met elkaar te verbinden 
met collectieve, technische oplossingen. 
Dat geldt voor een warmtenet, maar ook 
voor een smart grid of collectief duur-
zaam wateropvangsysteem. 

In een werkomgeving in transitie wordt 
aan deze randvoorwaarden voldaan. Het 
is een erg gemengde leefomgeving met 
een menging van dens bebouwde ge-
bieden, maar vaak ook nog onbestemde 
gebouwen en kavels die een invulling 
zoeken. Deze kunnen gebruikt worden 
om nieuwe installaties en netwerken aan 
te leggen, zowel inpandig, op daken als 
ondergronds. Door de mix aan functies 
is de kans groot dat het energieverbruik 
in de leefomgeving goed gespreid is over 
de dag (bv. wonen en werken), maar ook 
dat er verschillende energietechnieken 
toegepast kunnen of zelfs moeten wor-
den. Er kan nog restwarmte aanwezig 
zijn bij industriële activiteiten op of nabij 
de site, vaak is er ook water aanwezig 
voor aquathermie en niet zelden lopen 
er door de omgeving collectoren van het 

rioleringsnetwerk die geschikt zijn voor 
riothermie. De aanwezigheid van grote 
dakoppervlaktes biedt mogelijkheden 
voor zonnepanelen en hemelwater-
opvang. De combinatie van wonen en 
werken maakt de omgeving ook interes-
sant als locatie voor laadstations voor 
elektrische wagens. 

Doordat de omgeving in transitie is, is 
de tijd bovendien ideaal om te werken 
aan nieuwe nutsvoorzieningen. Vaak 
wordt het publiek domein heraangelegd 
en worden er nieuwe gebouwen ge-
realiseerd of bestaande grondig ver-
bouwd: perfect voor de aanleg van een 
warmtenet, het inbouwen van nieuwe 
energie-installaties en het herdenken van 
het hele lokale energienetwerk. Inzetten 
op innovatieve en duurzame netwerken 
is ook een commercieel argument in de 
‘branding’ van de leefomgeving. Tegelijk 
kan het een piloot- en hefboomproject 
vormen voor een stedelijke energie- en 
klimaattransitie. Dit betekent dat het niet 
zo complex is om coalities te vormen 
van lokale overheden en private ontwik-
kelaars om samen te werken aan deze 
strategie. Daarbij is het aan te raden ook 
de huidige en/of toekomstige bewoners 
een rol te geven door het oprichten of 
betrekken van een energiecoöperatieve. 

De werkomgeving in transitie biedt alle randvoorwaarden voor een 
succesvolle implementatie van slimme nutsvoorzieningen. De vaak nog 
industrieel getinte omgeving biedt kansen voor restwarmte en vaak is 
er ook water aanwezig voor aquathermie. De hele layout van de wijk 
is meestal voorzien op grote volumes en brede publieke ruimte, zodat 
ook bijkomende leidinginfrastructuur geen problemen veroorzaakt en 
percelen en panden veel ruimte bieden voor geothermie (ondergronds) 
of zonnepanelen (op het dak). 

Nieuwe Dokken Gent met symbolische opstart van 
virtuele energiecentrale - foto’s DuCoop

Slim laadstation voor elektrische auto’s bij Sweco 
Zelzate - foto’s Sweco

Duurzaam energiesysteem voor de Nieuwe 
Dokken

De Nieuwe Dokken is een grootschalig stadsver-
nieuwingsproject in Gent, waar een voormalig 
havengebied transformeert tot gemengde leef-
omgeving. De wijk zal energieneutraal worden, en 
hiertoe wordt gebruik gemaakt van een ‘virtuele 
energiecentrale’ die alle individuele installaties 
met elkaar verbindt tot één slim geheel. In dat 
systeem bevindt zich o.a. een wijkbatterij, 80 kWp 
aan zonnepanelen, 20 laadpalen voor elektrische 
voertuigen en een collectieve warmtepomp die 
warmte terugwint uit het afvalwater van de wijk. 
Door deze allemaal te schakelen, kunnen vraag en 
aanbod op elkaar worden afgestemd. Bij overpro-
ductie kan de opslagcapaciteit aangesproken wor-
den of niet-tijdsgebonden verbruikers ingeschakeld 
worden om het verbruik tijdelijk op te drijven. Bij 
een stijgende vraag kan gebruik gemaakt worden 
van de opgeslagen energie in de wijkbatterij of de 
autobatterijen. Het hele systeem wordt gerund 
door DuCoop, een energiecoöperatie waar ook 
bewoners kunnen in participeren. 

Meer info

Elektrische auto’s als basis voor een batterijsys-
teem

Een wat kleinschaliger systeem dat van dezelfde 
principes vertrekt van schakeling tussen installa-
ties, is het concept van een ‘slim laadstation’ voor 
elektrische voertuigen. Sweco heeft in 2021 een 
pilootproject opgezet hierrond waarbij de eigen 
elektrische bedrijfsvloot aan het nieuwe kantoor 
in Zelzate ook dienst doet als dynamische stroom-
opslag. Afhankelijk van het aantal wagens dat 
opgeladen wordt, kan die opslag tot 1 MW bedra-
gen. Gekoppeld aan een fotovoltaïsche installatie 
op het dak van het kantoorgebouw, zorgt dit voor 
een volledige energieneutraliteit. Dit proefproject 
kan ook op kleinere schaal worden toegepast voor 
woningen of gemengde leefomgevingen. 

Meer info

https://www.ducoop.be/nieuws/virtuele-energiecentrale-in-de-nieuwe-dokken-in-gent-vormt-schakel-in-de-overgang-naar-100-hernieuwbare-energie
https://livingtomorrow.com/insights-and-stories/first-smart-charging-station-supplies-office-with-energy-from-car-batteries
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Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

De nabijheid van heel wat gemengde functies 
en verschillende types gebouwen biedt de 

ideale context voor de uitbouw van een 
‘virtuele energiecentrale’ waarbij lokale energie-

installaties voor productie en opslag onderling 
gekoppeld worden met verbruikers, om zo vraag 

en aanbod optimaal af te stemmen. 

2

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 
Afvalwater van woon- en andere functies lokaal 
opvangen en zuiveren voor hergebruik, waarbij 
ook de warmte kan worden teruggewonnen. 

Gebruiken van hemelwater 
Profiteren van grote dakoppervlaktes om deze 
maximaal in te zetten voor zonnepanelen en 
opvang van hemelwater voor hergebruik. 

Aanleggen van collectieve warmtenetten 
De nabijheid van economische functies met 
restwarmte en dens bebouwde woonwijken levert 
de perfecte randvoorwaarden voor een duurzaam 
warmtenet. Dit kan verder aangevuld worden met 
aqua-, rio- en geothermie.

4

3

1

5

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier

BegraafplaatsBegraafplaats
Oplaadpunten voorzien voor elektrische 

voertuigen 
Laadstations voor elektrische voertuigen 
uitbouwen en inzetten als dynamische 

wijkbatterij. 

Werkomgeving in transitie
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Aanleggen van collectieve warmtenetten 

Oplaadpunten 
voorzien voor 

elektrische voertuigen 

5

1

Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

Gebruiken van hemelwater  

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

4

4

3

2

Creëren van lokale 
elektriciteitsnetwerken met 

opslagcapaciteit 

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

2

3

Aanleggen van collectieve warmtenetten 

Gebruiken van hemelwater 

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

1

5

4

4

Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

2

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

5

2

2
1

1

5

5

3

3

Aanleggen van collectieve warmtenetten 

1

Gebruiken van hemelwater 

3

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

2
SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

Gebruiken van hemelwater 

Aanleggen van collectieve warmtenetten 

4

1

1

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

5

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

2
Gebruiken van hemelwater 

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

5

3

4

Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

Oplaadpunten voorzien 
voor elektrische 

voertuigen 

2

3

Aanleggen van collectieve warmtenetten 

Gebruiken van hemelwater 

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

1

5

4

Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

Gebruiken van hemelwater 

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

4

4

5

3

3

2

SchoolSchool

WZCWZC

Oplaadpunten voorzien voor elektrische 
voertuigen 

5

Creëren van lokale elektriciteitsnetwerken 
met opslagcapaciteit 

Gebruiken van hemelwater 

Zorgen voor duurzaam afvalwaterbeheer 
4

3

2

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Realiseren van fijnmazige groenblauwe dooradering 

De aanleiding voor deze ontwerpstra-
tegie zijn de vele voordelen of ecosys-
teemdiensten die groen en blauw in de 
bebouwde omgeving kunnen leveren. 
Een fijnmazige groenblauwe dooradering 
verhoogt de leefomgevingskwaliteit, 
zuivert de lucht, brengt koelte en creeërt 
ruimte voor waterberging. Bovendien 
maakt het groenblauwe netwerk de na-
tuurlijke landschapsecologische structuur 
beter beleefbaar en worden er nieuwe 
habitat- en migratiemogelijkheden voor 
fauna gerealiseerd.

De strategie speelt op zowel ecologische 
en landschappelijke structuren als 
infrastructuur en publieke ruimte. Al 
deze elementen kunnen met de juiste 
inrichtingskeuzes een volwaardig deel 
uitmaken van het groenblauwe netwerk.

Deze strategie is nauw verwant met de 
ontwerpstrategie ontharding en ontsnip-
pering, waar wordt ingegaan op hoe er 
door middel van ontharding, ontdichting 
en ontsnippering meer ruimte gemaakt 
kan worden voor groen. De ontwerpstra-
tegie rond divers groen, beschrijft hoe 
groene ruimtes ingericht kunnen worden 
als biodiverse plekken met een meer-

waarde voor het stedelijk ecosysteem.

Natuurlijke structuren herintroduceren

Vaak is in de bebouwde omgeving de 
link met de natuurlijke structuur zoek. 
Waterlopen werden ingebuisd en bossen 
en kleine landschapselementen gingen 
verloren (zie ook Historische structuren 
en elementen). De oorspronkelijke 
natuurlijke structuren kunnen echter 
opnieuw ingezet worden als dragers van 
groen in het bebouwde weefsel. 

Vooral het potentieel van waterlopen 
is groot. Door waterlopen terug aan de 
oppervlakte te brengen en ruimte te 
voorzien om natuurlijke oevers aan te 
leggen, dooradert de natuurlijke struc-
tuur het bebouwde weefsel. Natuurlijke 
oevers hebben een belangrijke functie 
als habitat en en migratieroute, maar 
brengen ook kwaliteit in de omgeving 
(zie ook ontwerpstrategie Ruimtelijke 
eigenheid). Daarnaast zijn waterlopen en 
hun oevers erg belangrijk in het water-
systeem, en wordt er bijkomende ruimte 
voor waterberging gecreeërd door ze te 
herintroduceren. Stromend water heeft 
ook een verkoelend effect in de zomer.

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een sterke versnippering van 
de open ruimte. Infrastructuur en de bebouwde omgeving vormen 
barrières in het open ruimtesysteem, dat versnipperd geraakt. Dit hoeft 
niet noodzakelijk zo te zijn: door in te zetten op ‘ontsnippering’ en 
een fijnmazige groenblauwe dooradering van het bebouwde weefsel 
kunnen landschapsecologische relaties hersteld worden en worden veel 
maatschappelijke voordelen gerealiseerd. Een groenblauw netwerk 
draagt immers bij aan de ecologische samenhang van de omgeving, het 
ontwikkelen van een meer klimaatbestendige ruimte en het verhogen 
van de leefomgevingskwaliteit.

Groene vingers die vanuit de open 
ruimte doorgetrokken worden tot aan 
of in het bebouwde weefsel hebben een 
belangrijke verkoelende functie. Door 
hun potentieel voor luchtuitwisseling 
met de koelere open ruimtegebieden 
nemen ze een rol op als ventilatiecor-
ridors van de bebouwde omgeving. 
Dergelijke koelte- of ventilatiecorridors 
zijn best niet te dens beplant om vlotte 
luchtdoorstroming toe te laten. 

In dicht bebouwde gebieden is het vaak 
moeilijk om deze groene vingers in 
het volledige weefsel door te trekken. 
Om toch de link tussen het bebouwde 
weefsel en het omliggende landschap te 
versterken kunnen de randen afgewerkt 
worden met een mix van bebouwing, 
groene elementen en voldoende actief 
programma dat deze rand ook een 
concrete functie geeft in het weefsel. 
Hierdoor worden ze sterker gewaardeerd 
en gerespecteerd. Daarnaast moeten 
er voldoende fysieke en visuele linken 
tussen de bebouwing en het open 
landschap worden gecreeërd. In minder 
dens bebouwde gebieden, is het vaak 
mogelijk om volwaardige groene cor-
ridors aan te leggen die de omliggende 
groengebieden met elkaar verbinden. 
In densere gebieden kunnen bestaande, 
grotere groengebieden zoals parken 
met elkaar verbonden worden via groen 
ingerichte lanen, om zo ook een netwerk 
te vormen. 

In meer landelijke leefomgevingen 
zoals dorpskernen en linten, is de 
grootschalige open ruimtestructuur vaak 
versnipperd door slecht gelegen, perifere 
bebouwing. Hier moet een slim ruimtelijk 
beleid op de lange termijn inzetten op 
het uitfaseren van ongewenste bebou-
wing in ecologische en landschappelijke 
corridors. Zo wordt ook op de grootste 
ruimtelijke schaal het groenblauwe 
netwerk versterkt.

Groene ruimtes als stapstenen

Groenblauwe netwerken bevinden zich 

dus niet enkel in het buitengebied. Ook 
binnen de bebouwde ruimte is een 
fijnmazig raster aan groene plekken 
nodig. Parken, tuinen, ingegroende 
pleinen en straten zijn rustpunten en 
verblijfplaatsen voor zowel mensen als 
dieren. Bomen zijn een belangrijk ele-
ment in deze groene ruimtes. Zij kunnen 
zelfs in de meest grijze omgevingen een 
rol opnemen als habitat en leverancier 
van ecosysteemdiensten zoals verkoeling, 
waterbuffering en beeldkwaliteit. Ook 
daken kunnen een rol opnemen als 
groene stapsteen door ze in te richten als 
groendak.

Om dit netwerk een rol te geven in de 
bebouwde ruimte, dient het zichtbaar en 
beleefbaar zijn. Dit vermindert misschien 
de ecologische kwaliteit, maar beschermt 
de groene ruimtes en verbindingen wel 
voor verdere bebouwing omdat ze een 
concrete functie gekregen hebben in de 
leefomgeving. Via een slimme inrichting 
kunnen gebruiksactieve groene ruimtes 
toch ook een habitatruimte vormen. 
Waar er plaats voor is, kunnen echter 
ook delen worden gereserveerd als 
mensvrije, ecologische ruimte. In dense 
leefomgevingen waar er veel claims 
liggen op de open ruimte, is dit echter 
niet gemakkelijk uitvoerbaar en wordt er 
beter gestreefd naar een gebalanceerd 
samengebruik (zie ook Diverse publieke 
ruimte). 

Door het creëren van zachte doorsteken 
en openingen naar groene binnengebie-
den maakt het deel uit van het netwerk 
van groene fiets- en wandelverbindingen. 
De fijnmazige dooradering mag zich ook 
niet beperken tot enkele buurten of 
wijken, maar dient zich door te zetten in 
de hele stad of dorpskern. Groentekorten 
worden weggewerkt door prioritair in te 
zetten op buurten en wijken met weinig 
groen.

Infrastructuur als groene connectoren

Het groenblauwe netwerk in een leef-
omgeving kan nog worden vervolledigd 
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door het ingroenen van infrastructuur. Zo 
kunnen straten, boulevards, ringwegen 
en spoorwegen een connecterende rol 
opnemen en groene plekken met elkaar 
verbinden. Het hele bebouwde weefsel 
kleurt dan groen en infrastructuur neemt 
een rol op als habitatverbinding. Groene 
bermen en het aanplanten van laanbo-
men spelen een belangrijke rol bij het 
realiseren van groene connectoren. Dit 
is niet overal vanzelfsprekend. Omwille 
van de beperkte breedte van straten 
en de aanwezigheid van ondergrondse 
nutsleidingen zijn bomen niet overal 
inpasbaar. Het versmallen van de rijbaan 
en een slim parkeerbeleid dat gepar-
keerde auto’s van de straat haalt, zorgen 
voor meer plaats voor bomen in het 
straatbeeld (zie ook Publieke ruimte op 
menselijke schaal). 

Een weloverwogen soortenkeuze is 
belangrijk bij laanbomen. Ze moeten be-
stand zijn tegen de hoge omgevingsdruk, 
kunnen groeien met beperkte bodem-
ruimte en ze mogen geen overlast in het 
verkeer veroorzaken door bijvoorbeeld 
vallende vruchten. Waar aanplanten van 
bomen onmogelijk is kunnen nog steeds 
groene bermen met lagere begroeiing 
aangelegd worden of kan er volop inge-
zet worden op gevelvergroening.

Groene straten en boulevards nemen, 
net als de groene vingers, een rol op als 
ventilatiecorridor en kunnen eveneens 
de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Hier-
voor is de inrichting belangrijk: wanneer 
smalle straten overdekt worden met een 
dens kronendak zal de luchtcirculatie 
juist verminderen en de luchtkwaliteit 
verslechteren. Een wijdere spreiding 
van bomen met een smalle kroon is in 
deze gevallen effectiever. In heel smalle 
straten kan ook het vergroenen van de 
gevels een impact hebben op luchtkwa-
liteit en hitte-effect, maar dit moet dan 
heel uitgebreid worden toegepast. 

Barrières wegwerken

De bebouwde omgeving brengt voor 

veel  diersoorten tal van barrières mee. 
Vooral verkeersinfrastructuur en kanalen 
zijn moeilijk overbrugbare obstakels, 
wanneer ze natuurgebieden, waterlopen 
of migratieroutes van dieren kruisen. 
De meest effectieve maatregel om dit 
te vermijden, is het verwijderen of 
reduceren van deze infrastructuur. Waar 
deze moet behouden blijven, zijn er 
natuurtechnische maatregelen die een 
oplossing kunnen bieden. 

Bij kruisingen met (spoor)wegen kunnen 
er migratieroutes voor dieren over de 
weg aangelegd worden, zoals ecoducten 
en boombruggen. Onder de weg kunnen 
ecotunnels en ecokokers een veilige 
route vormen. Wanneer de weg een 
waterloop kruist kunnen de oevers door 
middel van een ecoduiker doorgetrokken 
worden, zodat oeverdieren kunnen blij-
ven migreren. Bij kruisingen met kanalen 
kunnen fauna-uitstapplaatsen ervoor 
zorgen dat overzwemmende dieren veilig 
het kanaal kunnen verlaten.

Werk maken van fijnmazige groenblau-
we dooradering

Een gemeentelijk groenplan zet de 
krijtlijnen uit voor de gewenste fijnmazi-
ge groenblauwe structuur. Bij de opmaak 
van een groenplan wordt de fysische 
en natuurlijke structuur onderzocht, en 
worden barrières en groentekorten in 
kaart gebracht. Op basis hiervan wordt 
een visie op de gewenste groenstructuur 
ontwikkeld die gekoppeld wordt aan 
ontwerpprincipes en actieplannen. 

De visie en principes van het groenplan 
worden in de praktijk gebracht tijdens 
de uitvoering van projecten, zoals de 
heraanleg van publiek domein (parken, 
straten, pleinen ...). De gemeente kan 
actief gronden verwerven om bijko-
mende groene ruimtes te creëren en 
private ontwikkelaars sterker aanzetten 
tot integratie van waardevol groen in 
projecten. 

Het realiseren van een fijnmazig netwerk van groen en blauw 
draagt rechtstreeks bij tot de ecologische samenhang van 
de omgeving. Ook voor de biodiversiteit is het belangrijk om 
meer groenblauwe ruimtes en veilige migratieroutes voor 
dieren te realiseren.

Indirect draagt een groenblauw netwerk bij tot tal van andere 
kernkwaliteiten. Groene ventilatiecorridors zorgen voor een 
betere luchtcirculatie en verkoelen de bebouwde omgeving 
in de zomer. Dit komt ook de luchtkwaliteit ten goede. Meer 
groen in het straatbeeld wordt tevens gelinkt aan een betere 
mentale gezondheid, meer lichaamsbeweging en een betere 
concentratie. Fijnmazige groenblauwe dooradering is dus erg 
belangrijk voor de kernkwaliteit gezondheid. De realisatie van 
koeltecorridors en het herstellen en verbreden van de ruimte 
voor waterlopen zorgt eveneens voor een betere klimaatbe-
stendigheid. 

Het groenblauwe netwerk herstelt natuurlijke ecologische 
en landschappelijke structuren in hun waarde en brengt het 
landschap tot aan en in het bebouwde weefsel. Zo komen 
mensen ook in het bebouwde gebied terug in contact met de 
natuurlijke karakteristieken van het landschap en landschap-
pelijk erfgoed. Groen biedt daarbij kansen voor de evocatie 
van sporen uit het verleden, en zorgt tegelijk voor een verho-
ging van de herkenbaarheid en visuele aantrekelijkheid van 
de omgeving. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Publieke ruimte op menselijke schaal
 - Historische structuren en elementen
 - Ruimtelijke eigenheid
 - Diverse groenruimte
 - Ontharden en ontsnipperen van de ruimte
 - Duurzaam hemelwaterbeheer

Waarom?

Biodiversiteit, ecologische 
samenhang en bodemkwaliteit

Waardering van erfgoed en 
de karakteristieken van het 
landschap

Klimaatbestendigheid

Gezondheid
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en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving
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Groenblauw weefsel verbinden 
tot een continu netwerk

1

Individuele groenblauwe plekken connecteren met groene 
verbindingen om zo een continu ecologisch netwerk te 
creëren. Groenblauwe verbindingen bieden kansen voor de 
realisatie van aangename, veilige en comfortabele fiets- en 
wandelverbindingen - en omgekeerd.

Vb: ecologische doorsteken, interventies om (infrastructurele) 
barrières te overwinnen zoals een groene brug of ecotunnel, 
herprofilering van straten met extra ruimte voor groen

Creëren van koelte- en 
ventilatiecorridors

(Re)naturaliseren van 
oppervlaktewater

2

3

Groene corridors zo inrichten en oriënteren dat ze koele lucht 
en wind in bebouwd gebied brengen. 

Vb: openruimte corridors oriënteren in het verlengde van de 
overheersende windrichting

Openen van afgedekte waterlopen en aanleggen van natuur-
lijke oevers om zo van waterlopen ook ecologische corridors 
te maken.

Vb: ingebuisde waterlopen weer openen, oevers terug natuur-
lijk maken door muren of andere verharding weg te nemen en 
te vervangen door begroeide, natuurlijke oevers

Groene straatprofielen en doorsteken verbinden 
de groene plekken in het weefsel (type-omgev-
ing verkaveling)

De winkelwandelstraat wordt vergroend en 
brengt schaduw en koele lucht in het stadscen-
trum (type-omgeving stadscentrum)

Waterlopen worden opengelegd en ingericht 
met natuurlijke oevers (type-omgeving dyna-
mische dorpskern)

Deelstrategieën
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Groenblauwe netwerken in de Werkomgeving in transformatie

Omgevingen met veel bedrijven zijn 
vaak overwegend grijs, het groen dat 
aanwezig is bestaat uit niet meer dan 
enkele grasstroken of sierhagen. Vaak zijn 
ze echter gelegen in of nabij waardevolle 
of potentieel waardevolle groenge-
bieden en bezitten ze nog heel wat 
restruimte. Wanneer een werkomgeving 
transformeert is er dan ook bijzonder 
veel potentieel om aan de groenblauwe 
structuur te werken. Daarbij kunnen ook 
grote dakoppervlaktes ingericht worden 
als daktuin en zo stapstenen in het 
ecologisch netwerk vormen. Wanneer 
er waterlopen aanwezig zijn worden 
deze terug opengelegd. De oevers 
worden groen ingericht zodat ze kunnen 
fungeren als groenblauwe verbindingen. 
Waterlopen met groene oevers zijn 
eveneens belangrijk als koelte-corridors.

Al deze ingrepen kunnen geïntegreerd 
worden binnen het algemene transfor-
matieproces en symbool staan voor de 
succesvolle omvorming van monofunc-
tionele bedrijvenzone naar gemengde 
leefomgeving. Daarbij is het zelf aange-
raden om de groene structuur eerst aan 
te leggen, zodat meteen werk gemaakt 
wordt van een zichtbare en beleefbare 
verandering. Ontharding en vergroening 
kunnen de eerste stap vormen om de 
site ook mentaal en functioneel terug te 
integreren in het omliggende weefsel. 

Industriële omgevingen hebben vaak 
te kampen met historische bodem- en 
waterverontreiniging. Deze dienen aan-
gepakt te worden vooraleer er sprake kan 
zijn van een echt ecologische groenblauw 
netwerk. Door vroeg met de vergroening 
te beginnen, kan gebruik gemaakt 
worden van ecologische, natuurlijke 
zuiveringsprocessen via biologische 
sanering (mits de aard van de vervuiling 
dat toelaat). 

In de werkomgeving in transformatie kan er van de transformatie-
processen gebruikt worden om volop in te zetten op groenblauwe 
netwerken. Op deze terreinen is vaak voldoende ruimte beschikbaar 
om groenverbindingen in te richten of om bestaande groenstroken her 
in te richten als ecologische verbinding. Leegstaande terreinen worden 
ingericht of verwilderd en fungeren als tijdelijke stapstenen in het ecolo-
gisch netwerk.  Ook woongerelateerde ruimtes zoals parken en sportter-
reinen kunnen met elkaar verbonden worden dankzij groene doorsteken 
en groene straatprofielen.

Waterlopen als ecologische groenblauwe cor-
ridors en speelelement

De Vaartkom in Leuven is een groot stadsvernieu-
wingsproject waarbij een voormalig havengebied 
wordt omgevormd tot gemengde leefomgeving. 
Water speelt hier een centrale rol, zowel langs de 
Vaart zelf als door de aanwezigheid van de Dijle 
en een aantal zijarmen. Het Sluispark is een van 
de groene zones in de Vaartkom waar dit water 
maximaal werd ingezet als ecologisch element. 
Zo werden de meeste oevers begroend, is er een 
ecologische ‘zandvang’ en wordt het niveauver-
schil door de aanwezige sluissystemen overwon-
nen door een ‘vistrap’ waar vissen langs kunnen 
migreren. Deze vistrap is tegelijk een speelzone 
voor kinderen. Andere plaatsen waar het water 
beleefbaar gemaakt werd, zijn een trap tot op 
waterniveau en een waterspeeltuin in het park. 

Meer info

Groene corridor als ecologische en sociale ver-
bindingsas

Tour & Taxis is een van de grootste stadsontwik-
kelingsprojecten in Brussel, op de terreinen van 
een voormalig spooremplacement. Hoewel de 
ontwikkeling zelf in fases gebeurt en nog vele jaren 
zal aanslepen, werd gekozen om het groene kader 
meteen te realiseren. Centraal in de wijk komt een 
grote, groene corridor die nu al volledig ingericht 
en toegankelijk is. Deze ontsluit en vergroent niet 
enkel Tour & Taxis, maar langs de voormalige 
spoorbedding loopt ze ook verder tot diep in de 
aangrenzende, dens bebouwde woonwijken. Daar 
is de groenas opgeladen met buurtondersteunen-
de functies zoals speeltuintjes en initiatieven voor 
lokale voedselproductie. De keuze om meteen 
werk te maken van de groenaanleg, zorgt er ook 
voor dat bomen tijd hebben gekregen om te 
groeien nog voordat het ontwikkelingsproject zelf 
echt van start ging. 

Meer info

Dijledelta en vistrap in Sluispark Leuven (OKRA + 
Ontwerpbureau Pauwels) - foto’s Virix & Stad Leuven

Park en Parckfarm Tour & Taxis (Bureau Bas Smets) - 
foto’s Michiel De Cleene & Wikimedia

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/sluispark-met-vistrap-leuven/
https://divisare.com/projects/427937-bureau-bas-smets-michiel-de-cleene-thurn-taxis
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Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

Straatprofielen worden vergroend met 
laanbomen en ingezet als ecologische 

verbindingen.

1Werkomgeving in transformatie

(Her)naturaliseren van oppervlaktewater 
De oevers van waterlopen worden verbreed en 

krijgen een natuurlijke inrichting. Zo neemt 
de rivier haar rol op als koeltecorridor en 

ecologische verbinding.  

3

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier
BegraafplaatsBegraafplaats

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 
Groene vingers penetreren het bebouwde 

weefsel vanuit de open ruimte en voeren koele 
lucht aan.

2

2

2

1

1

1

1

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  
Bestaande groene gebieden worden gebruikt als 
stapsteen in het ecologische weefsel.

1

Groenblauw weefsel verbinden tot een continu 
netwerk  
De open ruimtes tussen de gebouwen 
krijgen een groene inrichting om ecologische 
verbindingen te realiseren. Onderbenutte 
terreinen worden ingericht als groene stapstenen.

1

ontw
erpstrategie groenblauw

e netw
erken



275274

Groenblauwe netwerken in de goed uitgeruste (dorps)kern

In goed uitgeruste dorpskernen kan, 
door het ontwikkelen van een fijnmazig 
groenblauw netwerk, de relatie tussen 
de bebouwde en open ruimte versterkt 
worden. In eerste instantie kunnen 
bestaande landschappelijke of natuurlijke 
structuren doorheen de kern doorge-
trokken worden. Vooral bij waterlopen is 
dit potentieel groot. Door waterlopen op-
nieuw open te leggen en te voorzien van 
natuurlijke oevers, wordt de natuurlijke 
structuur weer beleefbaar in de kern. 

Dorpskernen bezitten vaak nog heel wat 
trage wegen en andere doorsteken, die 
vergroend kunnen worden als elemen-
ten van zo’n netwerk. Buurtparken en 
groene pleinen worden zo met elkaar 
verbonden. Ook straten kunnen hiervoor 
worden vergroend, met bv. laanbomen 
en groene bermen. In sommige dorpen 
kunnen ook oude spoorwegbeddingen 
gebruikt worden als groenas door het 
dorp. Tot slot zijn er vaak ook redelijk 
wat braakliggende percelen, die vaak 
toegang verschaffen tot achtergelegen 
groengebieden. In samenspraak met 
de eigenaars kan bekeken worden of 
deze percelen (deels) onverhard kunnen 
blijven en ingeschakeld kunnen worden 
in het groenblauw netwerk (zie het 
project Kansenkavels van de Regionale 
Landschappen). 

De dorpskern is in veel gevallen omge-
ven door landbouwgebieden. Ook in 

de randen en de open ruimte moet er 
aan het groenblauwe netwerk gewerkt 
worden. De oevers van beken kunnen 
worden ingegroend en kleine landschap-
selementen worden hersteld. Hierbij 
moet er rekening gehouden worden met 
de traditionele kenmerken en structuren 
van het landschap. Aan de randen 
van dorpen hebben ook tuinen een 
belangrijke functie. Door voorwaarden te 
formuleren voor groene omheiningen of 
een maximaal verhardingspercentage op 
te leggen, kan een kwalitatieve overgang 
naar de open ruimte gemaakt worden.

Veel van de groene maatregelen 
bevinden zich op publiek domein, 
terwijl dorpen niet altijd de middelen of 
capaciteit hebben om zelf sterk te inves-
teren in vergroening. Hiervoor bestaan 
verschillende steunmechanismen door 
de Vlaamse overheid die aangewend 
kunnen worden. Ook private ontwikke-
laars kunnen ingeschakeld worden, bv. 
via stedenbouwkundige lasten, om bij de 
dragen aan de vergroening van de dorps-
kern in ontwikkelingsprojecten. Zeker 
in dynamische dorpskernen dreigt het 
streven naar verdichting de groenruimte 
te verminderen. Mits duidelijke rand-
voorwaarden kan het tegendeel bereikt 
worden: hoger bouwen toelaten, maar 
enkel mits een minimale, kwaliteitsvolle 
en publiek toegankelijke oppervlakte aan 
groenruimte in het projectgebied. 

Dorpskernen zijn meestal gelegen in landelijk gebied. Toch is de link 
met de omliggende open ruimte niet altijd duidelijk. Een fijnmazig 
groenblauw netwerk in de kern versterkt de relatie tussen de bebouwde  
en de open ruimte. Tegelijkertijd wordt er zo koele lucht de kern 
in gebracht. Het netwerk kan bestaan uit groene straatprofielen, 
aaneenschakelingen van groene binnengebieden met groene 
doorsteken, waterlopen die opengelegd worden... Ook in de randen en 
de omliggende landbouwgebieden wordt er gewerkt aan het versterken 
van ecologische verbindingen.

Beekpark Nijlen (Nijlen)

In het centrum van Nijlen is een nieuw park aan-
gelegd langsheen de Nijlense beek. Het Beekpark 
brengt een  toegankelijke groene zone in de kern 
van de gemeente, biedt vele recreatieve mogelijk-
heden en herstelt de natuur- en landschapswaar-
den van de beekvallei. De inrichting van de vallei 
aan de Nijlense beek houdt een opwaardering van 
de kenmerkende natuur- en landschapswaarden 
in. Het gebied kreeg een duidelijke, aan het 
oorspronkelijke beeklandschap schatplichtige 
identiteit, herkenbaar voor de Nijlense bevolking. 
Het valleikarakter, het herstellen van het land-
schapsbeeld aan de beek en waterbeheer (creëren 
van beheersbare overstromingszones) zijn hierin 
sterke vormende en visuele componenten.

Meer info

Hemelwateras Edegemsesteenweg (Kontich)

In de gemeente Kontich kleurt de as van de Ede-
gemsesteenweg groenblauw. Hij werd ingericht 
als hemelwateras, die de groenblauwe verbinding 
maakt tussen het centrum en de vallei van de 
Edegemsebeek. De as werd ingericht met het oog 
op klimaatadaptatie en bestaat uit groene bermen, 
open grachten en wadi’s. Het plein langs de steen-
weg werd ingericht als klimaatrobuust speelterrein 
met een boven- en ondergronds waterbassin 
omringd door grachten en natuurlijke speelele-
menten. In het volledige projectgebied is ingezet 
op ontharden en het creëren van bijkomende 
groene ruimte op het publiek domein.

Meer info
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Beekpark Nijlen (Grontmij/Sweco)  - foto’s Dirk 
Vertommen

Hemelwateras Edegemsesteenweg Kontich (Antea 
Group)  - foto’s Aquafin & Antea Group

https://dbpubliekeruimte.info/project/beekpark-nijlen/
https://dbpubliekeruimte.info/project/edegemsesteenweg/


Landschapspark Frijthout in Hove creëert een groene stapsteen tussen de omliggende dorpskernen en dient als waterbuf-
ferzone voor de Koude Beek (gemeente Hove)  - foto Edgard Berben

Park Het Zeen in Zaventem creëert groene, ecologische ruimte waar recreatie en natuur elkaar ontmoeten  (BUUR & VLM)  - 
foto VLM

In Hombeek bij Mechelen werd een groen dorpshart gecreëerd waarbij de dorpsloop werd geopend en omgevormd tot 
natuurlijke en bespeelbare groenblauwe ruimte (Vectris)  - foto Vectris

De vergroening van de dorpskern van Rijmenam (Bonheiden) integreert biodiverse groene elementen in het bebouwde 
weefsel (Jozef Legrand – Ingenieursbureau France)  - foto Ingenieursbureau France
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(Her)naturaliseren van oppervlaktewater 
Afgedekte waterlopen worden heropengelegd 

en hun oevers natuurlijk ingericht zodat 
waterlopen fungeren als ecologische corridors.

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 
Groene vingers worden tot in de (dorps)

kern doorgetrokken en brengen zo 
koele lucht vanuit de omliggende open 

ruimtegebieden..  

2

(Her)naturaliseren van oppervlaktewater 
Ook aan de rand van de kern worden de 
oevers van waterlopen en beken natuurlijk 
ingericht om hun functie als ecologische 
verbinding te herstellen.

3

279278

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Groenblauw weefsel verbinden tot een continu 
netwerk 

continu netwerk  
Straatprofielen worden vergroend met laanbomen 

en ingezet als ecologische verbindingen.

1

3

Groenblauw weefsel verbinden tot een continu 
netwerk 
Individuele groenblauwe plekken connecteren met 
groene verbindingen en doorsteken om zo een 
continu ecologisch netwerk te creëren.  
1
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Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

(Her)naturaliseren van 
oppervlaktewater 

1

3

Creëren van koelte- en 
ventilatiecorridors 

2

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 

2

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

1

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

1

2

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 

2

2

1

1

1

1

1

2

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

  

1

1

(Her)naturaliseren van oppervlaktewater  

3

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 

2

2

1

1

1

1

2

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 

1

2

(Her)naturaliseren van 
oppervlaktewater 

3

Creëren van koelte- en ventilatiecorridors 

2

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

1

(Her)naturaliseren van 
oppervlaktewater 

3

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

Creëren van koelte- en 
ventilatiecorridors 

DorpspleinDorpsplein

SteenwegSteenweg

SchoolSchool

1

2

1

BeekBeek

Groenblauw weefsel verbinden tot een 
continu netwerk  

(Her)naturaliseren van oppervlaktewater 

1

3

3

BospadBospad

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Integreren en diversifiëren van groen weefsel in de 
bebouwde ruimte 

Dens bebouwde gebieden worden 
gewoonlijk niet geassocieerd met een 
hoge biodiversiteit. De verstedelijkte 
ruimte geeft dan ook aanleiding tot heel 
wat uitdagingen voor flora en fauna: de 
hoge mate van verharding, versnippering 
van leefgebieden, verkeersdrukte, slechte 
luchtkwaliteit, intens gebruik van groene 
ruimtes door de mens ... 

Toch blijkt dat een dicht bebouwde om-
geving, in vergelijking met bijvoorbeeld 
monofunctionele landbouwgebieden, 
ook net veel kansen biedt voor de biodi-
versiteit. Een verstedelijkte omgeving is 
namelijk door haar structuur erg divers. 
Door de grote variatie aan open plekken 
en bebouwde plekken met verschillende 
bouwhoogtes en materialen ontstaan er 
allerlei microklimaten en substraten die 
verschillende plantensoorten kunnen 
huisvesten. Het stedelijk hitte-eiland 
heeft kan hier zelfs een positief effect 
hebben en bijvoorbeeld het bloeiseizoen 
verlengen. Anderzijds kan dit ook de 
verdringing van lokale soorten door 
‘exoten’ in de hand werken. 

De strategie ‘Integreren en diversifiëren 
van groen weefsel in de bebouwde 
ruimte’ wil het potentieel van de be-

bouwde omgeving voor het herbergen 
van een grote variatie aan planten- en 
diersoorten ten volle benutten. Biodiver-
siteit draagt immers niet alleen bij tot de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van een 
leefomgeving (zie ook Publieke ruimte 
op menselijke schaal). Een biodiverse 
omgeving is ook veerkrachtiger en zal ons 
nu en op de lange termijn doen genieten 
van haar vele ecosysteemdiensten.

Een eerste stap naar het integreren en 
diversifiëren van groen weefsel in de 
bebouwde ruimte is het voorzien van 
ruimte voor groen. De ontwerpstrategie 
Ontharden en ontsnipperen van de 
ruimte is hierbij een goed vertrekpunt. 
Minder verharding betekent namelijk 
meer plaats voor divers groen. Door het 
creëren van een samenhangend fijnazig 
netwerk van groen (zie Groenblauwe 
netwerken), krijgen soorten meer kansen 
om doorheen het bebouwde weefsel te 
migreren.

Ruimte maken voor divers groen in het 
bebouwde weefsel

In typisch verharde ruimtes zoals straten, 
parkings en pleinen worden waar mo-
gelijk groenelementen geïntroduceerd. 
Er wordt tevens ingezet op het creëren 

De bebouwde ruimte wordt niet typisch geassocieerd met biodiversiteit. 
Toch is het potentieel voor het realiseren van biodiverse bebouwde om-
gevingen groot en heeft dit een maatschappelijke meerwaarde: biodi-
verse groene ruimtes dragen bij tot de kwaliteit en aantrekkelijkheid van 
onze omgeving en zijn cruciaal voor het realiseren van ecosysteemdien-
sten. Dit kan echter alleen wanneer er plaats gemaakt wordt voor groen 
in de publieke ruimte en in de tuinen van mensen. Aandacht voor bio-
diversiteit en natuurlijke processen bij inrichting en beheer ondersteunt 
planten en dieren en brengt meer leven in de omgeving.

van bijkomende onverharde ruimtes in 
binnengebieden en onderbenutte per-
celen om meer groen in het bebouwde 
weefsel te brengen.

Ook op en rond gebouwen kan ruimte 
gemaakt worden voor groen, zonder in 
te zetten op ontharding. Daken, zowel 
platte als daken met een lichte helling, 
kunnen worden ingericht als groendak. 
Extensieve groendaken hebben een dun 
laagje substraat en vragen weinig beheer. 
Ze vormen een habitat  voor sedum, 
mossen en kleine grassen en kruiden, 
die zich spontaan kunnen vestigen. 
Intensieve groendaken kunnen meer ver-
schillende vegetatietypes huisvesten en 
kunnen ingericht en beheerd worden als 
reguliere tuin. Daarbij zijn er wel strenge-
re eisen in termen van draagkracht van 
de dakconstructie, zodat dit in de praktijk 
vooral bij nieuwbouw toepasbaar is. 

Verticale wanden kunnen bijdragen tot 
de biodiversiteit door facadebegroeiing. 
Dit kan makkelijk gerealiseerd worden 
met behulp van klimmende vegetatie in 
tegeltuintjes, of hangende planten vanaf 
daken en balkons. Geveltuinen, waarbij 
planten wortelen in substraat vastge-
hecht aan de gevel zijn een meer inten-
sieve oplossing die niet altijd duurzaam is 
omwille van water- en mestverbruik.

Aandacht voor diversiteit bij inrichting

Bij de inrichting van groene ruimtes 
zoals parken, groene pleintjes en straten 
moet er voldoende aandacht gaan naar 
biodiversiteit. Hiertoe dient er te wor-
den gestreefd naar een grote varieteit 
aan habitats door te spelen met reliëf, 
substraten, en hoogte en dichtheid van 
de vegetatie. Elementen als poelen en 
vijvers creëren een habitat voor amfibiën 
en verschillende insectensoorten. Hierbij 
kan bijvoorbeeld uitgegaan worden van 
de ecotopen die natuurlijk in de omge-
ving voorkomen.

Ook bij de keuze van beplanting is aan-
dacht voor biodiversiteit een noodzaak. 

De voorkeur moet gaan naar een grote 
diversiteit aan inheemse plantensoor-
ten. Bijzondere aandacht gaat uit naar 
planten die een meerwaarde zijn voor 
de lokale fauna, zoals waardplanten 
voor vlinders en vogels en bijvriendelijke 
bloemen. Ook de ‘dichtheid’ van het 
groen speelt een rol: door meer groenvo-
lume en meer biomassa per oppervlak-
te-eenheid te concentreren, verhogen de 
natuurvoordelen op eenzelfde plek.

Voor dieren kan er ruimte gemaakt 
worden door het voorzien van schuil-
plaatsen en nestgelegenheid. Dit kan 
aan en rond gebouwen, maar ook in 
bijvoorbeeld parken. In insectenhotels, 
nestkastjes voor vogels en vleermuizen, 
takkenstapels of huisjes voor egels ... 
vinden dieren een  beschutte plek in de 
bebouwde omgeving.

Duurzaam beheer van groene ruimtes

Naast de keuzes bij de inrichting heeft 
het beheer een grote invloed op de 
diversiteit. De typische kortgemaaide 
gazons in parken, rond bedrijven en in 
private tuinen, hebben weinig ecologi-
sche waarde. Bij een meer ecologisch 
maaibeheer, worden niet alle grassen te-
gelijkertijd gemaaid en en krijgen planten 
de kans om tot bloei te komen. Zo blijven 
ze nuttig voor de insecten. Waar gazon 
omwille van de functie van de groene 
ruimte belangrijk is wordt gezocht naar 
een goede balans tussen het aandeel 
gemaaide en ongemaaide zones.

Overbemesten heeft een negatief effect 
op de biodiversiteit. Voedselarme om-
gevingen herbergen over het algemeen 
een grotere diversiteit aan soorten. Het 
gebruik van meststoffen beperken en 
het kiezen voor duurzame bemestings-
bronnen zoals compost ondersteunen 
het ecosysteem. Ook pesticiden worden 
gemeden om de insectenpopulaties te 
ondersteunen. Het gebruik van derge-
lijke bestrijdingsmiddelen door lokale 
besturen is sterk aan banden gelegd door 
regelgeving, maar particulieren durven er 
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bij het groenbeheer van tuinen nog wel 
eens naar teruggrijpen.  

Ruimte voor natuurlijke processen

Natuur kan ook spontaan ontwikkelen, 
wanneer we haar haar gang laten gaan. 
Soorten die zich ergens spontaan vesti-
gen zijn meestal optimaal aan de omge-
ving aangepast. In parken kunnen delen 
gereserveerd worden, waar de natuur vrij 
spel krijgt en het beheer wordt stilgelegd. 
Ook braakliggende terreinen mogen de 
kans krijgen om te verwilderen en (tij-
delijke) toevluchtsoorden en stapstenen 
te vormen in het ecosysteem van de 
bebouwde omgeving. 

Waar natuur spontaan ontstaat moet ze 
de kans krijgen zich verder te ontwikke-
len. Vaak groeien op muren en tussen 
voegen erg waardevolle en zeldzame 
soorten die normaal in rotsige habitats 
floreren. Deze planten moeten, zolang ze 
geen schade toebrengen aan de con-
structies, worden beschermd.

Sommige soorten en ecosystemen zijn 
bijzonder gevoelig aan de invloed van 
recreanten, die afval achterlaten, vege-
tatie kunnen vertrappelen en door hun 
geluid diersoorten kunnen afschrikken. 
Het vinden van een goede balans tussen 
de noden van recreanten en de natuur 
is hier belangrijk. Sensibiliseren op het 
gebruik van de paden en het meenemen 
van afval, en het voorzien van specifieke 
paden voor mountainbikers en paardrij-
ders in meer landelijke leefomgevingen, 
zijn een eerste stap. In de meest kwets-
bare natuurgebieden is medegebruik 
door de mens niet wenselijk. Door 
(delen van) natuurgebieden, parken en 
verwilderde gebieden af te sluiten voor 
de mens, krijgen kwetsbare soorten en 
natuurlijke processen alle kansen. 

Werken aan divers groen

Besturen die willen investeren in diverse 
groene ruimtes kunnen verschillende 
pistes volgen. Om te beginnen kunnen ze 
werken aan een gebiedsdekkend groen-
plan. Hierbij bestuderen ze de kwaliteit 
en kwantiteit van groene ruimtes en 
vergroening van de publieke ruimte, om 
een visie en actieplan rond groen voor 
hun gemeente te ontwikkelen. Daarbij 
kunnen ze ook enkele principes rond 
duurzaam beheer van de groene ruimte 
uitzetten. 

Bij nieuwe ontwikkelingen en de (her)
aanleg van publieke ruimtes en parken 
moet ook voldoende aandacht besteed 
worden aan biodivers groen. Ontwikke-
laars en ontwerpers moeten hieromtrent 
voeldoende engagementen durven 
aangaan. Een bestuur kan hierrond richt-
lijnen formuleren. Ook indicatoren zoals 
de Biotope Area Factor, een indicator van 
de groene kwaliteit van een ontwikkeling, 
kan dit ondersteunen.  

Tot slot kan er op privaat terrein actie 
ondernomen worden. Inwoners kunnen 
gestimuleerd worden om hun tuin 
ecologischer in te richten. Ook bedrijven 
hebben vaak tamelijk wat groene ruimte 
die ingericht en beheerd kunnen worden 
met aandacht voor biodiversiteit.

Het integreren en diversifiëren van groen weefsel in de 
bebouwde ruimte draagt rechtsreeks bij tot de kernkwaliteit 
biodiversiteit en ecologische samenhang. Meer groen en 
aandacht voor een diversiteit aan vegetatietypes en habi-
tatmogelijkheden voor fauna, zowel op privaat als publiek 
domein, zijn een enorme duw in de rug voor de biodiversiteit 
en het functioneren van ecosystemen in de bebouwde 
omgeving.

Biodiverse groene ruimtes liggen bovendien aan de basis van 
tal van ecosysteemdiensten. Aantrekkelijke groene ruimtes 
zetten mensen aan tot bewegen, verkoelen de omgeving en 
hebben een restoratieve kracht die de mentale gezondheid 
ondersteunt. Zo draagt biodiversiteit bij tot de kernkwaliteit 
gezondheid. Er zijn wel aandachtspunten zoals het vermijden 
van muggenplagen bij het ‘vernatten’ van de groene ruimte 
en het in de hand houden van hooikoorts als er gekozen 
wordt voor een ecologisch maaibeheer. De onverharde 
groene ruimtes en groene infrastructuur zoals groendaken 
laten ook de natuurlijke infiltratie van regenwater toe en 
strijden zo mee tegen wateroverlast en droogte. Dit verhoogt 
de klimaatbestendigheid van de omgeving. Bovendien zijn 
biodiverse ruimtes zelf beter bestand tegen schokken zoals 
aanhoudende droogte of ziektes, problemen die door de 
klimaatverandering zullen verergeren.

Biodiverse groene ruimtes zijn aantrekkelijke verblijfsruimtes 
en versterken het contact van de mens met de natuur. Zo 
draagt deze strategie ten slotte bij aan de herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Publieke ruimte op menselijke schaal
 - Ruimtelijke eigenheid
 - Groenblauwe netwerken
 - Ontharden en ontsnipperen van de ruimte
 - Duurzaam hemelwaterbeheer

Waarom?

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Biodiversiteit, ecologische 
samenhang en bodemkwaliteit

Gezondheid

Klimaatbestendigheid
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https://www.berlin.de/sen/uvk/en/nature-and-green/landscape-planning/baf-biotope-area-factor/


Creëren van soortenrijke 
groenruimte

1

Aanleggen en duurzaam beheren van groenruimte met het 
oog op het creëren van een hoge biodiversiteit met een rijke 
en waardevolle variëteit aan vegetatie en diersoorten.

Bv: werken met inheemse vegetatie die meer andere soorten 
aantrekt, toepassen van (gedifferentieerd) extensief beheer 
van groenruimtes

Habitatmogelijkheden scheppen 
in en rond gebouwen

Integreren van groenelementen 
in de gebouwde omgeving

2

3

Zorgen voor nestmogelijkheden en de integratie van andere 
habitatvriendelijke plekken tegen gevels, op daken of in 
tuinen. 

Vb: nestmogelijkheden voor zwaluwen, insectenhotel

Maximaal vergroenen van de bebouwde ruimte met een 
diversiteit aan vegetatie, in straten, op pleinen, in parken en 
tuinen. 

Vb: groendaken en -gevels, laanbomen, harmonisch groenbe-
heer van parken en perken

Creëren van soortenrijke groenruimte 
Aanleggen en duurzaam beheren 

van groenruimte met het oog op het 
creëren van een hoge biodiversiteit met 

een rijke en waardevolle variëteit aan 
vegetatie en diersoorten. 

1

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 
Zorgen voor nestmogelijkheden en de 
integratie van andere habitatvriendelijke 
plekken tegen gevels, op daken of in tuinen.  

Integreren van groenelementen 
in de gebouwde omgeving 
Maximaal vergroenen van de 
bebouwde ruimte met een 
diversiteit aan vegetatie, in straten, 
op pleinen, in parken en tuinen. 

WZCWZC

2

3

Buurtparken worden ingericht met aandacht 
voor een diverse en inheemse soortenkeuze 
(type-omgeving stedelijke woonwijk)

Binnengebieden van gebouwen worden voor-
zien van vogelkasten en insectenhotels om 
schuilplaatsen voor fauna te creëren (type-om-
geving laagdynamische dorpskern.

Gebouwen worden vergroend met groene 
muren en daken en straatprofielen worden 
ingericht met laanbomen (type-omgeving 
werkomgeving in transitie)

Creëren van mensvrije 
groenruimte

Uitbouwen van tuincomplexen

4

5

Goed gekozen groenruimte reserveren als ontoegankelijke 
ruimte waar geen menselijk medegebruik toegestaan is en de 
natuur ongestoord zijn gang kan gaan. 

Vb: braakliggende terreinen laten verwilderen, deel van 
parkje afbakenen als niet toegankelijk, niet-toegankelijke 
groendaken 

Enten van individuele tuinen op de omliggende tuinen, de 
publieke groene ruimtes en de natuur- en landbouwgebieden 
om zo bij te dragen aan een fijnmazig en efficiënt groenblauw 
netwerk. 

Vb: programma voor deels verwilderen van privétuinen, 
gebruiken van afsluitingen die barrièrevrij zijn voor lokale 
fauna

In een natuurgebied worden zones gevrijwaard 
van invloed van recreanten (type-omgeving lint 
en woonpark)

Tuinen die grenzen aan een groene corridor 
ecologisch inrichten zodat ze functioneel deel 
worden van het ecologisch systeem (type-om-
geving lint en woonpark)

Deelstrategieën
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Diverse groenruimte in de stedelijke woonwijk

In de stedelijke woonwijk is de 
bouwdensiteit typisch erg hoog en de 
hoeveelheid groene ruimte beperkt. 
De meeste woningen zijn kleinschalige 
rijhuizen, waardoor een groot aandeel 
van het groen verscholen zit in kleine 
stadstuintjes. Inwoners kunnen hier 
zelf het heft in handen nemen om de 
biodiversiteit te versterken. Door een 
geveltuin aan te leggen vergroent het 
straatbeeld en maken de woningen deel 
uit van de stedelijke habitat. De stad kan 
de aanleg van geveltuinen faciliteren 
door een duidelijke regelgeving voor 
de toelating te hanteren, en de aanleg 
actief te stimuleren door campagnes en 
samenaankoopinitiatieven. Ook in een 
kleine stadstuin kunnen inwoners werken 
aan de biodiversiteit, door stukken tuin 
te laten verwilderen, bijvriendelijke 
bloemen te planten en schuilplaatsen 
voor vogels en insechten te voorzien.

Daar waar de stedelijke woonwijk in 
transformatie is en er bijvoorbeeld nieu-
we woonprojecten gerealiseerd worden, 
moet compactheid en de aanleg van 
biodiverse publieke ruimte als ontwerp-
principes gehanteerd worden. Ook de 
gebouwen zelf kunnen door toepassing 
van intensieve of extensieve groendaken 
deel uitmaken van het stedelijk ecosys-
teem.

Verder moet er in de stedelijke woonwijk 

ingezet worden op het potentieel van 
de publieke ruimte: de straten, pleinen 
en parken. Straten en pleinen krijgen 
een habitatwaarde door het inpassen 
van inheemse boomsoorten, groene 
bermen en perken met insect- en vogel-
vriendelijke planten. Rond semi-publieke 
voorzieningen, zoals schoolterreinen en 
de omgeving van zorginstellingen is dit 
misschien zelfs nog relevanter, omwille 
van de grote maatschappelijke functie 
die groen op deze plekken kan vervullen.

In de buurtparken is er meer ruimte voor 
verwildering. De keuze voor een grote 
variatie aan inheemse plantensoorten 
en een extensief beheer, waarbij maaien 
wordt beperkt en geen meststoffen en 
pesticiden gebruikt worden, ondersteunt 
de biodiversiteit. Zo worden deze parkjes 
kleine wildernissen waar zelfs in de 
stad de natuur ervaren kan worden. De 
verwildering van de parken mag in de 
stedelijke woonwijk de gebruiksfunctie 
echter niet verdringen, aangezien de 
beschikbare groene ruimte per inwoner 
vaak eerder beperkt is.

Stedelijke woonwijken hebben typisch een hoge bouwdensiteit met 
een voornaam aandeel groen in kleine stadstuinen. Er is dus weinig 
ruimte voor grote, biodiverse groene gebieden. Divers groen moet 
maximaal gerealiseerd worden in tuinen, in de publieke ruimte en op 
en rond gebouwen, door deze maximaal te beplanten met laanbomen, 
groendaken en groene muren. De omgeving rond (semi-)publieke 
instellingen zoals kerken, scholen en sportfaciliteiten en rond nieuwe 
woonontwikkelingen heeft een groot potentieel voor een diverse groene 
inrichting. 

Stad en bewoners slaan handen in elkaar in 
pilootproject tuinstraten

Met het piloottraject Tuinstraten zet Antwerpen in 
op het vergroenen en verblauwen van de wijken. In 
een permanente tuinstraat wordt door middel van 
plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, 
grasperkjes en klimplanten gestreeft naar groenere 
en biodiversere straten. Zo verhoogt niet alleen de 
biodiversiteit, maar wordt de straat ook verkoeld 
en neemt de leefomgevingskwaliteit toe. In het 
piloottraject wordt er momenteel in vijf straten 
geëxperimenteerd met borders om de straattuin 
vorm te geven. Doorgaand verkeer moet hierbij 
mogelijk blijven en de parkeerbalans moet behou-
den blijven. De inwoners van de straat worden 
nauw betrokken bij het ontwerp en de aanleg van 
hun tuinstraat.

Meer info

Soortenrijk en multifunctioneel parklandschap 
midden in een Mechelse woonwijk

Het Pennepoelpark in de Mechelse wijk is een 
onderdeel van het Mechelse Parkenplan, dat 
een groene gordel van parken wil realiseren met 
kindvriendelijke en duurzame inrichting. Dankzij de 
nieuwe inrichting vormt het park een waardevolle 
verplijfsplaats voor de buurt en de stadsfauna. Het 
park kent een rijke variatie aan structuren met een 
speelbos, bomenrijen, bloemenrijke graslanden 
en borders met bloemen, kruiden en heesters. 
Aandacht ging naar de keuze voor bijvriendelijke 
soorten en door de variatie in structuren is het 
park een oase voor fauna in de stad. De hoge 
biodiversiteit gaat hand in hand met de gebruiks-
functie door de kronkelende paden, natuurlijke 
speelelementen, een voetbalveld en een honden-
losloopzone. De weide voor honden is afgebakend 
met een takkenril waar het snoeiafval van het park 
terecht komt.

Meer info

Tuinstraat Lange Riddersstraat Antwerpen (Stad 
Antwerpen + buurt)  - foto’s stad Antwerpen & 
Jeroen Broeckx

Pennepoelpark Mechelen (Omgeving)  - foto’s Om-
geving & Yannick Milpas

https://www.antwerpen.be/info/5abb4909a67793cbc17ccb74/lange-riddersstraat-wordt-tuinstraat
https://dbpubliekeruimte.info/project/pennepoelpark-mechelen/


Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 

De lokale overheid faciliteert en stimuleert 
de aanleg van tegeltuinen en gevelgroen. 

door middel van campagnes en facilitatie van 
groepsaankopen. Inheemse (klim)planten  die 

in volle grond kunnen groeien, genieten de 
voorkeur bij gevelgroen.

3

Creëren van mensvrije groenruimte 
In de stedelijke groene ruimtes wordt plaats 

voorzien voor spontane natuurlijke processen en 
verwildering. In deze kleine wildernissen worden 

menselijke invloeden beperkt, zodat de natuur 
volop haar gang kan gaan.

1

5

3

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 
Straten en pleinen worden maximaal onthard 
en ingegroend met inheemse soorten die een 
meerwaarde leveren voor het lokale ecosysteem.

3

Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 

Grote daken worden ingericht als groendak  en 
zo benut als habitat voor verschillende planten- 
en diersoorten. Intensieve groendaken kunnen 

over het algemeen een grotere variëteit aan 
soorten en biotopen huisvesten.    

3

1

1

2

2

3

Creëren van soortenrijke groenruimte 
Groene ruimtes worden duurzaam 
ingericht en beheerd. Er wordt gekozen  
voor inheemse soorten. een extensief 
beheer zonder meststoffen en pesticiden 
geeft alle kansen aan planten en dieren.

Uitbouwen van tuincomplexen
Ook binnen bouwblokken kan gewerkt 

worden aan fauna-doorwaadbare en 
soortenrijke tuinen, door een aangepaste 

vegetatie en maaibeheer en het gebruiken 
van natuurlijke, barrièerevrije afsluitingen. 

4
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Diverse groenruimte in linten en woonparken

In linten en woonparken is het aanbod 
aan open ruimtes groot. Hier stelt zich 
echter het probleem dat het merendeel 
van het groen geprivatiseerd is. De pri-
vate tuinen zijn overwegend monotoon 
ingericht en hebben weinig waarde voor 
het ecosysteem. De grote oppervlaktes 
gazon, intensief beheer en de keuze 
voor exotische sierplanten zijn hier de 
boosdoeners. Ze zorgen ervoor dat de 
tuinen geen aantrekkelijke habitat voor 
inheemse soorten vormen. 

Bewoners kunnen zelf stappen onderne-
men om hun tuinen te vergroenen en te 
verwilderen. Bij de tuininrichting kunnen 
ze kiezen voor inheemse bomen en 
struiken die waardevol zijn voor vogel- en 
insectenpopulaties. Een minder intensief 
maaibeheer dat (delen van) het gazon tot 
bloei laat komen zorgt voor voedsel en 
habitat voor insecten. In de tuin kunnen 
ook diverse nest- en habitat elementen 
worden voorzien, zoals insectenhotels, 
nestkasten voor vogels en vleermuizen, 
takkenstapels voor egels en poelen voor 
amfibieën. Sommige gemeentes stimu-
leren deze inspanningen door sensibili-
seringscampagnes en het uitreiken van 
labels en certificaten voor ecologische 
tuinen.

Vaak zijn woonparken en linten gelegen 
in of nabij waardevolle open ruimte-
gebieden. De natuurgebieden worden 

maximaal gevrijwaard en beschermd. 
In deze rustige, laagdynamische omge-
vingen is er voldoende ruimte om delen 
van de natuurgebieden te reserveren 
voor natuurbescherming. Medegebruik 
door de mens kan worden gemeden om 
de natuur ten volle te laten floreren. 
De natuurgebieden worden beschermd 
tegen de negatieve invloeden van tuinen 
en landbouwlandschap, zoals de inspoe-
ling van meststoffen en ontsnappende 
invasieve soorten uit tuinen.

De groene ruimtes in het woonpark die 
niet geprivatiseerd zijn worden zoveel 
mogelijk ingericht als waardevolle 
ecologische verbindingen. Aandacht 
gaat hierbij uit naar het respecteren van 
de natuurlijke context: bodemtypes, 
waterstructuur, typische lokale ecotopen, 
aanwezige beschermde diersoorten... 
Deze gebieden worden omgevormd tot 
waardevolle habitats en natuurverbin-
dingen. Waar nodig moeten delen van 
tuinen wijken om de natuurlijke structu-
ren te herstellen.

Linten en woonparken hebben over het algemeen veel ruimte voor 
groen. Toch is de biodiversiteit hier beperkt, door een overwicht 
aan private tuinen met een monotone inrichting. Om de diversiteit 
te versterken moeten gazonnen wijken voor een meer ecologische 
tuininrichting. Toch liggen linten en woonparken vaak in of nabij groene 
gebieden. Deze gebieden worden zo beheerd dat de natuur alle kansen 
krijgt. De ecologische verbindingen die door de ruimte lopen worden 
versterkt en de invloed van de omliggende bewoning en landbouw op de 
natuur wordt zoveel mogelijk beperkt.

Kleine Wildernis (Lommel)

Een kleine wildernis brengt  de natuur naar de 
bebouwde omgeving. Het is een middelgroot stuk 
grond dat omgetoverd wordt tot aangename en 
leerrijke natuur. Het concept werd ontwikkeld door 
het Agentschap Natuur en Bos, en wordt voor het 
eerst in gebruik genomen in de gemeente Lommel. 
Daar werd een braakliggend perceel door de ge-
meente vrijgegeven voor de aanleg van een kleine 
wildernis. Na de aanleg zal het terrein gevuld zijn 
met natuurlijk en inheems groen, eetbare planten, 
zitbankjes en nestgelegenheid voor insecten, 
vogels en andere dieren. Het moet een plaats 
worden waar jong en oud in de woonomgeving in 
contact kan komen met de natuur. Het concept kan 
overal toegepast worden, zowel in woonparken als 
in de stad.

Meer info

Bewoners stimuleren om een biodiverse tuin aan 
te leggen via een tuinlabel

De gemeente Oud-Heverlee beloont inwoners 
die zich inspannen voor de biodiversiteit in hun 
eigen tuin, door middel van het Label Natuurlijke 
tuin. Inwoners kunnen het label aanvragen via 
de website van de gemeente en krijgen het, na 
evaluatie door een tuinbezoeker, toegekend. Om 
aanspraak te kunnen maken op een label moet de 
tuin aan enkele criteria voldoen. Deze gaan van 
het aanplanten van inheemse soorten die bijen, 
vlinders en vogels aantrekken, tot het voorzien van 
waterdoorlatende verharding en het niet maaien. 
Ook het creëren van habitatmogelijkheden door 
nestkastjes, het aanleggen van takkenhopen 
voor egels en het aanleggen van een poel of 
vijver worden beloond. Tot slot tellen ook het 
aanleggen van een milieuvriendelijke moestuin en 
een compostbak mee als inspanningen voor een 
ecologische tuin.

Oud-Heverlee volgt hiermee een Nederlands initia-
tief, waarbij men een NL Tuinlabel kan aanvragen. 

Kleine Wildernis Lommel (Omgeving)  - 
toekomstbeelden Omgeving

Referentiebeelden NL Tuinlabel

https://www.lommel.be/project/30/kleine-wildernissen#


Creëren van soortenrijke groenruimte 
De natuurlijke structuur in de wijk, 

bijvoorbeeld rond beekvalleien, wordt 
ingericht en beheerd als waardevol 
habitat voor verschillende soorten.

1

BeekBeek

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 
Zorgen voor nestmogelijkheden en de 
integratie van andere habitatvriendelijke 
plekken tegen gevels, op daken of in tuinen.  

Integreren van 
groenelementen in de 
gebouwde omgeving 
Maximaal vergroenen 
van de bebouwde ruimte 
met een diversiteit aan 
vegetatie, in straten, op 
pleinen, in parken en 
tuinen. 

Creëren van mensvrije groenruimte 
Aan de randen van laagdynamische gebieden, 
waar de natuur waardevol of beschermd is, is 
het interessant gebieden te reserveren voor 
natuurbescherming en menselijk medegebruik te 
verbieden.

2

3

4

Creëren van soortenrijke groenruimte 
Inwoners worden gestimuleerd hun 

eigen tuin  biodiverser te maken 
door minder te maaien, te verbossen 

inheemse soorten te planten, vijvers en 
poelen aan te leggen...

Uitbouwen van tuincomplexen
Tuinen die grenzen aan een groene 
corridor ecologisch inrichten zodat 
ze functioneel deel worden van het 

ecologisch systeem

1

1

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 
Inwoners worden gestimuleerd om 
habitatmogelijkheden in hun tuin 
te integreren, zoals poelen en vijvers, 
nestkastjes en insectenhotels.

2
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Creëren van soortenrijke groenruimte 

1

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 

Integreren van groenelementen 
in de gebouwde omgeving 

Creëren van mensvrije groenruimte 

WZCWZC

2

2

3

4

4

Creëren van soortenrijke groenruimte 

Creëren van mensvrije groenruimte 
  

2

4

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 

Integreren van groenelementen in 
de gebouwde omgeving 

1

3

Creëren van soortenrijke groenruimte 

1

3

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 

3

Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 

2

1

1

2

2

3

Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 

 

2

2

Creëren van soortenrijke groenruimte 

1

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Integreren van groenelementen in de 
gebouwde omgeving 

3

3

2

2

2

2

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Creëren van soortenrijke groenruimte 

2

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 

Integreren van groenelementen in 
de gebouwde omgeving 

1

3

Creëren van soortenrijke groenruimte 

2

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 

Integreren van groenelementen in 
de gebouwde omgeving 

Creëren van mensvrije groenruimte 

1

3

4

4

Creëren van soortenrijke groenruimte 
Aanleggen en duurzaam beheren 

van groenruimte met het oog op het 
creëren van een hoge biodiversiteit met 

een rijke en waardevolle variëteit aan 
vegetatie en diersoorten. 

1

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 

Integreren van groenelementen 
in de gebouwde omgeving 

Creëren van mensvrije groenruimte 
 

WZCWZC

2

3

Creëren van soortenrijke groenruimte 

1

BeekBeek

Habitatmogelijkheden scheppen in en 
rond gebouwen 

Integreren van groenelementen 
in de gebouwde omgeving 

Creëren van mensvrije groenruimte 

2

3

4

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding

305304



Ontwerpstrategie

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte 

De grote mate van bodemafdekking die 
we vandaag zien in Vlaamse steden en 
dorpskernen heeft een erg negatieve 
invloed op ons watersysteem. Hemel-
water dat opgevangen wordt door een 
verhard oppervlak kan daar niet infiltre-
ren en wordt afgevoerd naar een plaats 
waar dat wel kan, of naar de riolering. 
In sterk verharde gebieden leidt dit tot 
problemen wanneer er veel neerlsag valt, 
omdat al het afstromend hemelwater 
naar dezelfde plekken afgevoerd wordt. 
Tegelijkertijd zorgt verharding er zo voor 
dat er minder water kan infiltreren in de 
bodem om het grondwaterpeil aan te 
vullen. Ontharding is dus een belangrijk 
uitgangspunt van duurzaam hemelwater-
beheer (zie ook hemelwaterbeheer).

Een hoge verhardingsgraad kan ook 
worden gerelateerd aan het stedelijk 
hitte-eilandeffect. Donkere verhardings-
materialen zoals asfalt absorberen veel 
zonlicht en geven dit terug af als warmte. 
Bovendien verhindert verharding ver-
damping van water, wat doorgaans een 
verkoelend effect heeft. 

Klimaatverandering zal de bovenstaande 
problemen alleen maar verergeren. 

Daarom is een strategie die inzet op het 
ontharden en ontsnipperen van onze 
ruimte een noodzaak voor een veilige en 
gezonde leefomgeving. Daar komt bij dat  
ruimte die we ontharden plaats biedt 
voor een diversiteit aan groen en blauw 
(zie ook Groenblauwe netwerken en 
Diverse groenruimte). Zo kan inzetten op 
ontharding zorgen voor de realisatie van 
vele ecosysteemdiensten. 

Ontharden van open ruimtes

Een groot aandeel van de verharde 
oppervlaktes in Vlaanderen bestaat uit 
verkeersinfrastructuur. Deze kunnen 
volledig of gedeeltelijk onthard worden 
door verschillende maatregelen.  
Verkeerselementen zoals rotondes, 
bermen en wegversmallingen komen in 
aanmerking om volledig onthard en ver-
groend te worden. Groene trambeddin-
gen zijn interessant in de grotere steden 
met tramlijnen. Langs wegen kunnen 
bermen en grachten voorzien worden. 
In combinatie met een parkeerbeleid dat 
parkeren in de straten ontmoedigt, kun-
nen er op deze manier grote oppervlak-
tes vrij komen voor ontharding. Wegenis 

In 2019 was een geschatte 29 % van de oppervlakte in Vlaanderen 
bebouwd. In een grootstad als Antwerpen loopt dit percentage op tot  
maar liefst 78% van de totale oppervlakte. Het aandeel bebouwing nam 
in de afgelopen 40 jaar alleen maar toe (Statistiek Vlaanderen, 2021). De 
hoge mate van bodemafdekking die dat met zich meebrengt, leidt tot tal 
van negatieve gevolgen, zoals een toename van het overstromingsrisico, 
het stedelijk hitte-eilandeffect en het versterken van droogtes. Door in 
te zetten op ontharden en ontsnipperen van de ruimte kunnen we terug 
gebruik maken van de ecosysteemdiensten die bodems bieden.

die slechts met beperkte intensiteit 
gebruikt wordt kan eveneens aangelegd 
worden in een verhardingsmateriaal dat 
water deels doorlaat, zoals klinkers met 
open voegen.

Pleinen en parkings kunnen ook ge-
deeltelijk onthard worden en zo ruimte 
bieden voor bomen, groene strips, 
bloembedden of andere groenelemen-
ten. Op plekken waar, omwille van de 
functie, een zekere mate van verharding 
noodzakelijk is, kan gekozen worden 
voor waterdoorlatende verharding, 
zoals grasbetontegels, poreuze klinkers 
of open voegen. Ook halfverharding 
met schelpen, grind of houtspaanders 
laat al meer infiltratie toe. Deze opties 
zijn bijvoorbeeld geschikt voor paden in 
parken. 

Private tuinen en semi-publieke ruimtes 
hebben eveneens vaak een groot aan-
deel verharde oppervlakte. Denk hierbij 
aan terrassen, opritten, private parkings 
en speelterreinen. Ook hier moet het mi-
nimaliseren van het aandeel verharding 
gestimuleerd worden. Sommige steden 
en gemeentes leggen al beperkingen op 
het aandeel verharding op in steden-
bouwkundige voorschriften van ruimtelij-
ke uitvoeringsplannen of verordeningen. 
Ook voor terassen en opritten kan 
gesensibiliseerd worden voor het gebruik 
van waterdoorlatende verhardingsma-
terialen. Ook kleine ingrepen, zoals het 
stimuleren van tegeltuinen, dragen bij tot 
het ontharden van onze trottoirs. 

Ontdichten van de bebouwde ruimte

Naast het wegnemen of beter doorlaat-
baar maken van verharde oppervlaktes 
kan ontharding ook gerealiseerd worden 
door ontdichting, of het wegnemen van 
gebouwen. In eerste instantie kan er 
gewerkt worden aan het ontpitten van 
bouwblokken. Door het wegnemen van 
constructies in het binnengebied van 
een bouwblok, zoals garageboxen en 
koterijen, komt er ruimte vrij voor groen. 
Zo krijgen de gebouwen aan de rand 

bovendien meer licht, lucht en ruimte, 
wat de leefomgevingskwaliteit ten goede 
komt. 

Op strategische plekken kan er ook 
ontdicht worden door het wegnemen 
van onderbenutte of verouderde gebou-
wen. In dens bebouwde weefsels komt 
er zo meer openheid en wordt er plaats 
gemaakt voor kwaliteitsvolle groene 
verblijfsruimte. Dit is bijzonder relevant 
in gebieden waar zich groentekorten 
voordoen. 

In meer landelijke gebieden kan men 
door op strategische plaatsen te ontdich-
ten de open ruimte ontsnipperen. In dat 
geval zal het voornamelijk gaan over het 
afbreken van gebouwen en constructies 
op erg afgelegen plaatsen, zonevreemde 
constructies en constructies die gelegen 
zijn in een potentiële overstromingszone 
of openruimtecorridor. Vanuit de ambitie 
om de open ruimte echt te vrijwaren en 
tegelijk nabijheid te promoten, zouden 
ook ruimtelijk geïsoleerde woningen die 
erg slecht gelegen zijn ten opzichte van 
voorzieningen en openbaar vervoer, op 
termijn kunnen worden uitgefaseerd. 
Dit kan alleen gerealiseerd worden als 
het gepaard gaat met een rechtvaardige 
en menselijke omgang en vergoeding 
voor de bewoners en eigenaars. Een 
eerste stap zou kunnen zijn om dergelijke 
gebouwen als ze komen leeg te staan en 
dreigen te vervallen, niet meer te laten 
vernieuwen maar te onteigenen of over 
te kopen. 

Los van de omgang met bestaande 
bebouwing, is het wenselijk dat er ook 
een beleid komt om bijkomende ruim-
teinname in perifere gebieden en belang-
rijke natuur- of openruimtecorridors te 
vermijden. Dit betekent dat bestaande 
slechtgelegen woongebieden dienen te 
worden herbestemd, opnieuw met een 
billijke vergoeding voor de eigenaars van 
kavels. Een systeem van verhandelbare 
ontwikkelingsrechten, waarbij verdich-
tingszones als het ware ‘meebetalen’ 
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voor het ontdichten van andere plekken, 
kan daarbij helpen. 

Minimale verharding bij nieuwe ont-
wikkelingen

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt 
gestreefd naar een intensivering van 
het ruimtegebruik. Door de gewenste 
densiteit te realiseren met een minimale 
footprint van de gebouwen, blijft er meer 
ruimte over voor groene, onverharde 
ruimte. Deze ruimte kan ingericht wor-
den als aantrekkelijke verblijfsruimte, 
die de kwaliteit van de ontwikkeling 
verhoogt. Wanneer een reeds bebouw-
de site transformeert moet er steeds 
gestreefd worden naar een afname van 
de nettoverharding ten opzichte van de 
oorspronkelijke toestand.

Door in te zetten op ontharding en het waterdoorlatend 
maken van verharding kan neerslag natuurlijk in de bodem 
infiltreren en vermindert de kans op overstromingen. 
Bovendien zal het ontharden de oplopende temperaturen in 
steden helpen drukken. Zo draagt deze ontwerpstrategie bij 
tot de klimaatbestendigheid van onze leefomgeving.

Ontharden en ontsnipperen heeft ook een positieve 
uitwerking op de herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele 
aantrekkelijkheid van de omgeving. Inzetten een minimale 
verharding bij nieuwe ontwikkelingen ten voordele van 
meer groen, brengt openheid, licht en aantrekkelijke 
verblijfsruimten naar de bebouwde omgeving. Ook in 
landelijke gebieden draagt het strategisch ontsnipperen van 
open ruimtegebieden bij tot de landschappelijke kwaliteit en 
leesbaarheid. 

Ontharden en ontdichten geeft meer ruimte aan natuurlijke 
bodemprocessen. Ontharde ruimtes zullen veelal een groene 
invulling krijgen, liefst met aandacht voor de biodiversiteit. 
Ontsnipperen in natuurcorridors versterkt dan weer de 
ecologische samenhang. 

Meer groene, onverharde ruimtes in het bebouwde weefsel 
zorgen voor verkoeling, meer groen in het straatbeeld 
en meer aantrekkelijke ruimtes voor recreatie, rust en 
ontmoeting. Zo bevordert ontharding en ontsnippering de 
gezondheid.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse publieke ruimte
 - Groenblauwe netwerken
 - Diverse groenruimte
 - Duurzaam hemelwaterbeheer

Waarom?

Herkenbaarheid, leesbaarheid 
en visuele aantrekkelijkheid 
van de omgeving

Biodiversiteit, ecologische 
samenhang en bodemkwaliteit

Gezondheid

Klimaatbestendigheid
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Ontpitten van bouwblokken1

Verwijderen van bebouwing en verharding in het binnenge-
bied van bouwblokken om deze zo te vergroenen en licht, 
lucht en ruimte te creëren voor de gebouwen aan de rand. 

Vb: garageboxen en andere koterij afbreken, ontharden en 
vergroenen van verharde tuinen en andere binnengebieden

Verminderen van het 
ruimtebeslag in de open ruimte

Ontharden van publieke ruimte

2

3

Gericht afbreken van gebouwen op afgelegen locaties en/of 
op strategische plekken in het buitengebied of in openruimte 
corridors, om zo het ruimtebeslag te verminderen en de 
open ruimte te ontsnipperen. 

Vb: gebouwen in overstromingsgebied afbreken met 
rechtvaardige compensatie en begeleiding voor eigenaars/
bewoners

Verwijderen van verharde oppervlakten in de publieke ruimte 
(pleinen, parkeerplaatsen, verkeersinfrastructuur) en vervan-
gen door waterdoorlatende materialen. 

Vb: groene trambeddingen, ontharden van rotondes, keuze 
voor tegels met open voegen bij de herinrichting van een 
plein

Binnengebieden van bouwblokken zijn vrij 
van bebouwing en vormen een aantrekkelijke 
verblijfsomgeving voor omwonenden (type-om-
geving stedelijke woonwijk)

Strategisch verwijderen van bebouwing in de 
open ruimte (type-omgeving lint en woonpark)

Pleinen en parkings worden groen ingericht 
met keuze voor waterdoorlatende materialen 
(type-omgeving stedelijke stationsomgeving)

Ontharden van private 
buitenruimte

4

Verwijderen van verharde oppervlakten op (semi-)private 
percelen (opritten, terrassen, verharde speelplaatsen van 
scholen, parkings) en vervangen door waterdoorlatende 
materialen. 

Vb: grasbetontegels stimuleren bij parkings, gebruik van 
halfverharding bij toegangspaden, opritten en terrassen

Private parkings  maken gebruik van water-
doorlatende verharding en zijn ingegroend met 
bomen en struiken (type-omgeving verkaveling)

Deelstrategieën
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Ontharden en ontsnipperen in de stedelijke stationsomgeving

Hoewel de directe omgeving van het 
station erg intens gebruikt wordt, zijn er 
verschillende mogelijkheden om in te 
zetten op ontharden. Op de parkings kan 
er gewerkt worden met grasbetontegels 
en groene stroken tussen de parkeer-
plaatsen. De stationspleinen kunnen ont-
hard worden door te kiezen voor water-
doorlatende materialen en het voorzien 
van groene strips en aanplanten. Aan 
bushalteplaatsen kan daar waar mogelijk 
onthard worden voor het aanplanten van 
bomen. De stationsgebouwen, bushokjes 
en technische gebouwen krijgen een 
groendak zodat ook de daken  een zacht 
oppervlak zijn waar water kan infiltreren.

Er kan ook efficiënter omgesprongen 
worden met de ruimte-inname van de 
typische stationsinfrastructuur. Door 
het herorganiseren van parkings, bij-
voorbeeld gestapelde parkings, komt er 
ruimte vrij voor kwaliteitsvolle groene 
inrichting.

De stationsomgevingen zijn ideale 
plaatsen voor bijkomende verdichting. 
Bij nieuwe ontwikkelingen kan aandacht 
worden besteed aan het verlagen van de 
footprint van de nieuwe gebouwen, door 
in de hoogte of in de diepte te bouwen 
en de gewenste functies te realiseren 
met een minimale oppervlakte. Zo blijft 
er open ruimte over, die waar mogelijk 
onverhard en groen aangelegd wordt. 

Waar dit onmogelijk is kunnen daken 
ingericht worden tot kwaliteitsvolle 
groene verblijfsruimten.

De bestaande bouwblokkenstructuur kan 
worden ontdicht en ontpit. Vooral het 
openmaken van de binnengebieden in 
bouwblokken heeft een enorm potenti-
eel. Door constructies zoals garageboxen 
hier weg te nemen en deze functies te 
verplaatsen naar de infrastructuurrijke 
directe omgeving van het station krijgen 
de binnengebieden meer licht en ruimte 
en kunnen ze vergroenen. Verouderde 
gebouwen en in onbruik geraakte lood-
sen worden afgebroken en omgevormd 
tot groene rustpunten in het dicht 
bebouwd weefsel en doorsteken naar de 
groene binnengebieden.

De stedelijke stationsomgeving is rijk aan heel wat infrastructuur. De 
woon- en werkomgeving rond het station heeft over het algemeen 
een hoge bouwdensiteit. Bijgevolg is de verhardingsgraad in deze 
typeomgeving erg groot. De publieke ruimte rond het station wordt 
onthard met groenstroken en voorzien van waterdoorlatende verharding. 
De bebouwing wordt ontdicht en ontpit om een meer open en groene 
omgeving te creëren.

Een groenblauwe stationsomgeving met ruimte 
voor waterbuffering

Vroeger was de stationsomgeving van Liedekerke 
een banale, alledaagse plek zonder enige omge-
vingskwaliteit. Nu is het een aantrekkelijke toe-
gangspoort voor de gemeente en een aangename 
opstapplek voor alle pendelaars. Een mooi voor-
beeld van een moderne mobiliteitsknoop ingebed 
in een overtuigend groenblauw netwerk.

Door de unieke dialoog natuur-infrastructuur aan 
te gaan, onderscheidt de stationsomgeving van Lie-
dekerke zich op een bijzondere manier van andere 
stationsomgevingen. De impact op het milieu is 
zeer beperkt gebleven. De nieuwe infrastructuren 
zijn (in oppervlakte) tot het strikt noodzakelijke 
herleid. Profielen met een zekere ‘overbreedte’ en 
zware verkeerstechnische oplossingen zijn kritisch 
onderzocht en waar mogelijk aangepast.

Meer info

Een groene parking met ruimte voor waterber-
ging

Schiervelde is een groot evenementencomplex in 
Roeselare, met een groot parkeerterrein. In 2018 
werd de gebetoneerde parkeervlakte heraangelegd 
tot een parkeergelegenheid met een groen karak-
ter en ruimte voor waterberging. De rijweg zelf 
blijft geasfalteerd maar de parkeervakken werden 
aangelegd met grasbetontegel. Tussen de parkeer-
stroken liggen groenzones die bestaan uit hagen, 
bomen en gras. Door de lagere verhardingsgraad 
kan er meer water natuurlijk infiltreren op de par-
king. Om te voorzien in voldoende buffercapaciteit 
werd er bovendien een ondergronds bufferbekken 
en een buffergracht aangelegd.

Hoewel deze parking niet aan een station ligt, 
kunnen de ontwerpprincipes ook perfect toege-
past worden op een stationsparking. 

Meer info

Stationsomgeving Liedekerke (Omgeving/D+A 
Consult/SBE + MINT)  - foto’s Omgeving & D+A 
Consult

Referentiebeelden NL Tuinlabel

https://dbpubliekeruimte.info/project/stationsomgeving-liedekerke/
https://www.openbaargroen.be/project/roeselare-parking-schiervelde
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Stedelijke stationsomgeving
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Ontharden van publieke ruimte
De publieke ruimte rond het station wordt 
onthard. Parkeerplaatsen worden ingericht 
met grasbetontegels en groene stroken en 
het aandeel verharding van stationsplein en 
busstation wordt verminderd.

Ontharden van private buitenruimte
Rond kantoorgebouwen en 

woonontwikkelingen wordt de 
buitenruimte grotendeels onverhard 

en met waterdoorlatende verharding 
ingericht. De footprint van de 

gebouwen wordt geminimaliseerd.

Ontpitten van bouwblokken
Verwijderen van bebouwing en 

verharding in het binnengebied van 
bouwblokken om deze zo te vergroenen 
en licht, lucht en ruimte te creëren voor 

de gebouwen aan de rand.  

2

3

1

Ontharden van publieke ruimte
Straatprofielen worden onthard door het 
voorzien van groene bermen en laanbomen.

1

Ontharden van publieke ruimte
Herorganiseren van parkeerinfrastructuur 

creeërt extra ruimte die kan worden 
omgevormd tot kwaliteitsvolle groene 

verblijfsruimte.

1
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Ontharden en ontsnipperen in de laagdynamische dorpskern

De laagdynamische dorpskern transfor-
meert nauwelijks. De focus ligt op het 
versterken van de bestaande kwaliteiten. 
In eerste instantie wordt er ingezet op 
het ontharden van de publieke buiten-
ruimte. Het dorpsplein wordt onthard 
door het kiezen voor waterdoorlatende 
materialen, plaatsen van bomen en 
inrichten van groene aanplanten. Ook 
de straten worden vergroend met 
straatbomen en groene bermen. Parke-
ren op straat wordt tot een minimum 
beperkt zodat er meer ruimte ontstaat 
voor groen. Noodzakelijke parkeeraan-
gelegenheid wordt aangelegd met een 
waterdoorlatend materiaal.

Ook in de private buitenruimte zijn 
er kansen voor ontsnippering. De 
voortuinen worden maximaal onthard. 
Voor opritten wordt er gekozen voor 
materialen die water kunnen doorlaten. 
Ook terrassen worden aangelegd met 
waterdoorlatend materiaal en de tuinen 
worden maximaal vergroend. Bij scholen 
wordt er ingezet op het ontharden van 
speelterreinen en woonzorgcentra krij-
gen rolstoeltoegankelijke groene tuinen 
in plaats van verharde pleinen. 

Erg belangrijk in de omgeving rond de 
dorpskern is het tegengaan van verdere 
ontsnippering van de open ruimte. In 
woonlinten en op afgelegen plaatsen 
wordt bijkomende bebouwing tegen 

gegaan. Op termijn kan er gestreefd wor-
den naar het uitfaseren van woonlinten 
en groepen afgelegen bebouwing. Door 
ruimtebeslag in de open ruimte tegen 
te gaan en te verminderen krijgen het 
landschap en de natuur meer kans om te 
ontwikkelen tot een robuust netwerk.

In de laagdynamische dorpskern liggen de opgaves qua ontharding 
zowel in de publieke als de private buitenruimte. In de uitlopers van de 
dorpskern in de open ruimte dient bijkomend ruimtebeslag te worden 
vermeden en kan er op termijn ingezet worden op het uitfaseren 
van bestaande bebouwing in de woonlinten die de open ruimte 
versnipperen. Zo blijft de dorpskern in omvang beperkt en wordt de 
omliggende open ruimte versterkt.

Klimaatspeelplaats creëert groene oase voor 
schoolkinderen

De speelplaats van de Sint-Paulusschool in Kortrijk 
werd in 2018 omgetoverd tot een klimaatspeel-
plaats. De grijze betonnen speelplaats verdween 
en maakte plaats voor een groene oase. De 
speelplaats werd bijna voor de helft onthard en 
ingericht met groene zones en waterdoorlatende 
materialen zoals zand. Op die manier streeft de 
school ernaar om 90% van de regenwaterafvoer 
af te koppelen en water zoveel mogelijk lokaal te 
laten infiltreren. De speelplaats draagt ook bij tot 
de biodiversiteit. Voor kinderen is het de ideale 
speel- en ravotomgeving, met natuurlijke speelele-
menten, een schoolmoestuin en nog veel meer te 
ontdekken. In het weekend wordt de speelplaats 
geregeld opengesteld voor de buurt zodat ook zij 
van deze omgeving kunnen genieten. 

Dit voorbeeld bevindt zich in een stedelijke 
omgeving, maar is ook perfect toepasbaar in een 
dorpsschool.

Meer info

Groen lint brengt sociale woonwijk samen

De Rozenwijk is een renovatieproject van een 
bestaande sociale woonwijk. De woningen en het 
publiek domein hebben een moderne, groene 
en frisse aanblik gekregen. De vroeger grijze 
Rozenwijk is een volledig nieuwe plek waar het 
aangenaam wonen is. Centraal werd een  groen 
lint gecreëerd dat dienst doet als infiltratie- en 
buffervoorziening, maar ook een trage en veilige as 
vormt doorheen de wijk tot aan het buurthuis. De 
groene as rijgt de hele wijk aaneen en brengt men-
sen samen. Hij verhoogt de globale leefomgevings-
kwaliteit en maakt van de wijk een aangename 
plek om te wonen. De straten hebben een smalle 
rijloper in betonstraatstenen geflankeerd door een 
kasseistrook voor parkeren en kruisend verkeer. 
Ze hebben groene bermen met haagstructuren en 
bomen. Door dat profiel oogt de rijbaan smal. Aan 
het eind van de woonstraten zijn er pleintjes om 
vlot te kunnen keren.

Meer info
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Klimaatspeelplaats Sint-Paulus Kortrijk (Fris in het 
landschap + ARA + Studio Basta)  - foto’s Sint-Paulus

Rozenwijk Kasterlee (Quadrant)  - foto’s Quadrant

https://klimaatspeelplaats.com/
https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/rozenwijk-kasterlee/
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Verminderen van het ruimtebeslag in de 
open ruimte 

Gericht afbreken van gebouwen op 
afgelegen locaties en woonlinten of in 

openruimtecorridors, om zo het ruimtebeslag 
te verminderen en de open ruimte te 

ontsnipperen.  

Laag dynamische dorpskern

1

4

Ontharden van publieke ruimte
Ontharden van het dorpsplein door de 
keuze voor waterdoorlatende materialen en 
vergroening.

Ontharden van private buitenruimte
Private tuinen worden onthard 
door keuze voor waterdoorlatende 
materialen voor opritten en terrassen 
en het groen inrichten van (voor)
tuinen.

Ontpitten van bouwblokken
De binnenplaats van de school wordt 
onthard. Zo ontstaat een aantrekkelijke 
speelplaats. 

DorpspleinDorpsplein

SchoolSchool

2

2

3

4

Ontharden van publieke ruimte
Parkeren op straat wordt tot een minimum 
beperkt om ruimte voor groenstroken 
en laanbomen te creëren. Waar nodig 
worden parkeerplaatsen aangelegd met 
waterdoorlatend materiaal.

2
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Ontharden van publieke ruimte

2

KerkparkKerkpark

KanaalKanaal

Ontharden van private buitenruimte

Ontpitten van bouwblokken

2

3

4

4

4

RivierRivier

StadspleinStadsplein

StadhuisStadhuis

KloostertuinKloostertuin

Ontharden van publieke ruimte

Ontharden van private buitenruimte

Ontpitten van bouwblokken

2

3

1

Ontharden van private buitenruimte

4

Ontharden van publieke ruimte

3

3

1

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

Verminderen van het ruimtebeslag in de 
open ruimte 

2

Ontpitten van bouwblokken

1

3

3

4

4

3

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats
3

3

1

Ontharden van private buitenruimte

Verminderen van het ruimtebeslag in de 
open ruimte 

4

4

2

Ontpitten van bouwblokken

1

3

3

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Ontharden van private buitenruimte

Ontpitten van bouwblokken

2

3

Ontharden van publieke ruimte

1

Ontharden van publieke ruimte

1

Ontharden van private buitenruimte

2

Verminderen van het ruimtebeslag in de 
open ruimte 

1

Ontharden van publieke ruimte
Ontharden van private buitenruimte

Ontpitten van bouwblokken

DorpspleinDorpsplein

SchoolSchool

2

2

3

4

4

Verminderen van het ruimtebeslag in de 
open ruimte 

Ontharden van private buitenruimte

1

1

1

3

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Ontwerpstrategie

Overstromingsveilig bouwen en zorgen voor 
duurzaam hemelwaterbeheer 

Momenteel zijn de meeste meer dens 
bebouwde gebieden zo ingericht dat 
bij een hevige regenbui het regenwater 
dat door verharde oppervlakken wordt 
opgevangen, zo snel mogelijk wegvloeit 
naar het riool om wateroverlast te 
vermijden. De huidige capaciteit van veel 
van onze riolen is echter niet voldoende 
om onder de klimaatprognoses al het 
snel wegstromende water te bergen. 
Wanneer het teveel aan water vanuit de 
bebouwde ruimte wel wegvloeit naar de 
open ruimte, leidt de snelle toevoer van 
grote waterhoeveelheden tot erosie en 
een overbelasting van onze waterlopen. 
Bovendien zorgen beide methodes van 
waterafvoer niet voor een aanvulling 
van de grondwatertafel, wat problemen 
oplevert tijdens droge zomermaanden. 

Deze strategie gaat daarom uit van het 
benutten van de natuurlijke infiltra-
tiecapaciteit van onze bodems. Door 
uit te gaan van een tragere afvoer van 
regenwater met veel mogelijkheden 
voor natuurlijke infiltratie in de bodem, 
kunnen we de watertafel aanvullen en op 
een duurzamere manier de wateroverlast 
beperken. Deze aanpak is niet nieuw en 

er bestaan reeds tal van principes om de 
strategie toe te passen.

Stimuleren van lokale infiltratie

Een eerste stap om meer ruimte te 
voorzien voor natuurlijke infiltratie is ont-
harden van de bebouwde ruimte. Zo kan 
hemelwater erg lokaal en rechtstreeks 
in de bodem infiltreren (zie Ontharden 
en ontsnipperen van de ruimte). Ook 
bij gebouwen kan er ingezet worden 
op lokale en rechtstreekse opvang en 
infiltratie van regenwater. Het water kan 
opgevangen worden in hemelwater-
putten en nuttig worden gebruikt. Door 
het gebruik van groendaken wordt de 
afvoersnelheid vertraagd, wat het risico 
op wateroverlast vermindert. Bij hevige 
neerslag raakt zo’n groendak echter 
snel verzadigd en is het effect redelijk 
beperkt. Door de hemelwaterafvoer af te 
koppelen van de riolering en te werken 
met lokale infiltratiesystemen zoals een 
infiltratiebekken of systeem van wadi’s, 
wordt het water lokaal gebufferd en kan 
de grondwaterspiegel op peil gehouden 
worden. Een gescheiden rioleringsstelsel 
is een oplossing om te vermijden dat 

De toename in extreme neerslagevenementen, onder invloed van de 
klimaatverandering, zal het overstromingsrisico doen stijgen. Dat dit 
enorme fysieke, materiële en mentale schade met zich mee kan brengen 
toonde de watersnood in juli 2021, die zwaar huishield op verschillende 
plaatsen in België, nog maar eens aan. Toename van het risico op 
droogte in de zomermaanden brengt dan weer negatieve gevolgen voor 
landbouw- en ecosystemen met zich mee. De nood om onze ruimte 
aan te passen aan deze risico’s is hoog. We moeten ruimte maken om 
water natuurlijk te laten infiltreren, tijdelijk op te slaan en traag naar 
de waterlopen te laten afvloeien. Ook overstromingsveilig bouwen zal 
helpen de schade bij wateroverlast in te perken.

hemelwater gemengd wordt met afval-
water, maar dan is er geen sprake meer 
van lokale infiltratie. Dit is nog altijd beter 
dan een niet-gescheiden stelsel, maar 
voor duurzaam hemelwaterbeheer enkel 
een optie als er echt geen mogelijkheid 
is voor lokale buffering of infiltratie, of bij 
extreme hoeveelheden neerslag die de 
lokale buffercapaciteit overstijgen. 

Bij lokale rechtstreekse infiltratie in de 
bodem is de capaciteit en afvoersnel-
heid afhankelijk van de hoogte van de 
grondwatertafel en het bodemtype. 
Als de grondwaterstand hoog is, kan de 
bodem minder bijkomend water bergen. 
Zanderige bodems zullen water sneller 
afvoeren dan kleigronden.

Maatregelen voor buffering

Vaak zal de capaciteit voor lokale en 
rechtstreekse infiltratie echter niet 
voldoende zijn. Dan moet het water 
begeleid worden naar bufferruimtes 
waar het tijdelijk verzameld wordt en 
langzaam kan infiltreren in de bodem 
of wegvloeien naar een waterloop. 
Regentuinen, wadi’s, en vijvers met 
een dynamisch waterpeil zijn tamelijk 
kleinschalige oplossingen die op het 
niveau van een project kunnen worden 
toegepast. Op grotere schaal kunnen 
ingebuisde waterlopen terug opengelegd 
worden en kunnen waterlopen verbreed 
worden of meer natuurlijke oeverruimte 
krijgen om de waterbergingscapaciteit te 
verhogen (zie ook Groenblauwe netwer-
ken). Wanneer de nood aan waterbuf-
fering groot is, kunnen grootschaligere 
retentiebekkens of wachtbekkens een 
oplossing bieden, om overtollig water uit 
rivieren tijdelijk op te slaan.

In erg dens stedelijke weefsel is het in 
veel gevallen moeilijk om ruimte te vin-
den voor bovenstaande meer natuurlijke 
maatregelen. In dat geval kunnen artifi-
ciële oplossingen zoals waterstraten en  
-pleinen ingezet worden om water ver-
traagd te laten infiltreren. Waterstraten 
en -pleinen voeren overtollig regenwater 

af naar een grote, holle ruimte of bassin 
die in contact staat met de ondergrond. 
In deze ruimte kan water verzameld 
worden  en langzaam afgegeven worden 
aan de ondergrond. In omgevingen waar 
de infiltratiecapaciteit beperkt is, kan 
zo’n bufferruimte ook het hemelwater 
bijhouden en als de neerslagpiek voorbij 
is afgeven aan de riolering. Opnieuw is 
dit minder verkiesbaar, maar bij gebrek 
aan alternatief wel een optie om water-
overlast te reduceren. Bij waterpleinen 
wordt gebruik gemaakt van bassins 
die kunnen opvullen, maar ook een 
pleinfunctie kunnen vervullen wanneer 
er geen wateroverlast is. Bij waterstraten 
wordt er vaak van ondergrondse buffer-
bekkens gebruik gemaakt.

Waterrijke en overstromingsgevoelige 
gebieden vrijwaren

In gebieden die erg gevoelig zijn aan 
overstromingen is het niet aangewezen 
bijkomende ruimte in beslag te nemen. 
Openruimtegebieden die van nature 
kunnen overstromen zijn namelijk 
belangrijke gebieden voor waterberging 
en kunnen een grote natuurwaarde 
herbergen. Op de lange termijn is het 
wenselijk bebouwing en verharding in 
deze waterrijke gebieden te verminderen 
(zie ook Ontharden en ontsnipperen van 
de ruimte). Door op strategische plaatsen 
gebouwen af te breken, wordt er meer 
ruimte gemaakt voor het natuurlijke wa-
tersysteem, wat zowel de waterbergings-
capaciteit als het ecosysteem ten goede 
komt. Wanneer er toch ontwikkeld wordt 
in waterrijke of overstromingsgevoelige 
gebieden, zijn erg strenge voorwaarden 
voor waterbergingsvoorzieningen nood-
zakelijk, zodat er geen buffercapaciteit 
verloren gaat.

Overstromingsveilig bouwen

Wateroverlast voorkomen behoort 
echter niet altijd tot de mogelijkheden. 
Sommige stedelijke en ook landelijke 
gebieden hebben een erg groot over-
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stromingsrisico door hun ligging nabij 
regenafhankelijke of getijdegebonden 
rivieren. Ook aan de kust zal door de 
zeespiegelstijging op de lange termijn 
het risico op overstromingen toenemen. 
In deze erg gevoelige gebieden zullen 
preventieve maatregelen niet voldoende 
zijn en moet er nagedacht worden over 
overstromingsveilig bouwen. Er zijn ver-
schillende bouwkundige maatregelen die 
op het niveau van een gebouw kunnen 
genomen worden om schade bij over-
stroming te beperken: verhoogd vloer-
peil, overstroombare kelders, bouwen op 
kolommen, ... Ook bestaande woningen 
kunnen met een aantal ingrepen veiliger 
gemaakt worden, zoals waterdichte 
coatings en tijdelijke tussenschotten. 
Bestaande wijken en stadsdelen waar het 
risico bijzonder groot is kunnen ook in 
zijn geheel beschermd worden door het 
voorzien van dijken of tijdelijk afsluitbare 
ommuring. 

Werken aan duurzaam hemelwaterbe-
heer

Aan deze strategie werken kan op ver-
schillende schaalniveaus. Om te begin-
nen kan een gemeente voor haar volle-
dige grondgebied een hemelwaterplan, 
een droogteplan of een geïntegreerd 
waterplan opmaken. Bij de opmaak 
van dergelijke plannen wordt in kaart 
gebracht waar er, rekening houdend met 
klimaatverandering, overstromingsrisico’s 
ontstaan en wordt er gezocht naar oplos-
singen op maat van de lokale context. 

Ook op projectniveau kan er ingezet 
worden op duurzaam beheer van hemel-
water. Hier kan heel gericht en concreet 
gezocht worden naar oplossingen op 
maat van de site, om zoveel mogelijk 
hemelwater te hergebruiken, te laten in-
filtreren en vertraagd af te voeren. Hier-
bij moet men steeds rekening houden 
met de nood aan buffercapaciteit van de 
site en de omgeving. De gemeente kan 
ook private ontwikkelaars aansturen om 
bepaalde maatregelen te integreren of 

bepaalde buffercapaciteiten te garande-
ren bovenop wat al verplicht wordt door 
de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater. 

Het toepassen van deze strategie draagt vanzelfsprekend 
rechtstreeks bij tot de kernkwaliteit klimaatbestendigheid, 
omdat de maatregelen specifiek bedoeld zijn voor het bestrij-
den van droogte en wateroverlast, typische gevolgen van de 
klimaatverandering.

De strategie zet in op natuurlijke infiltratie, ontharding en 
buffering door middel van (semi-)natuurlijke oplossingen, 
en op de versterking van de natuurlijke waterstructuur. 
Deze natuurgebaseerde oplossingen hebben steeds het 
potentieel simultaan aan verschillende doelstellingen bij te 
dragen. Zo zal de strategie ook een grote bijdrage leveren 
tot de kernkwaliteit biodiversiteit, ecologische samenhang 
en bodemkwaliteit. Meer groen en meer water, en minder 
verharding in het bebouwde weefsel zal tot slot de leefomge-
ving helpen verkoelen. Zo werkt deze strategie mee aan het 
realiseren van een gezonde omgeving.

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Slimme nutsvoorzieningen
 - Groenblauwe netwerken
 - Diverse groenruimte
 - Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Waarom?

Biodiversiteit, ecologische 
samenhang en bodemkwaliteit

Gezondheid

Klimaatbestendigheid
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Natuurlijke infiltratie van 
hemelwater stimuleren

1

Natuurlijke infiltratie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd 
door het ontharden van de bebouwde ruimte en het voor-
zien van bijkomende groene ruimtes. Daken worden ingericht 
als groendak en de hemelwaterafvoer van daken wordt waar 
mogelijk afgekoppeld van het riool.  Water dat niet direct kan 
infiltreren wordt zoveel mogelijk afgeleid naar zones waar 
het langzaam kan infiltreren, zoals regentuinen, wadi’s en 
bufferbekkens. 

Vb: Voorzien van infiltratiestrips in verharde gebieden, afkop-
pelen regenwaterafvoer, groendaken

Ruimte voor waterbuffering 
scheppen in de bebouwde 
ruimte

Overstromingsveilig bouwen

2

3

In de bebouwde omgeving worden multifunctionele of 
ondergrondse ruimtes ontwikkeld, zoals waterpleinen en 
waterstraten die bij piekmomenten ingezet kunnen worden 
om water tijdelijk vast te houden en vertraagd af te geven 
aan de ondergrond en waterlopen.

Vb: Inrichten van een waterplein, integreren van wadi’s en 
regentuinen, heropenleggen van historische waterelementen

Waar het overstromingsrisico te hoog is worden bouwkundi-
ge beschermingsmaatregelen uitgevoerd om overstromings-
gevoelige wijken of gebouwen te beschermen en gebouwen 
zo te ontwerpen en installaties zo te positioneren dat bij 
overstromingen de schade beperkt blijft.

Vb: Overstroombare kelders, technische installaties bescher-
men, muren en dijken om groepen woningen te beschermen

Waterplein met ondergrondse hemelwaterbuff-
ering in type-omgeving stadscentrum

Ruimte geven aan water in de beekvallei en 
aanliggende bebouwing beschermen door extra 
bufferruimte en eventueel technische maatre-
gelen in type-omgeving goeduitgeruste (dorps)
kern

Infiltratiebekken voor hemelwater in type-om-
geving laagdynamische dorpskern

Maximaal vrijwaren van 
waterrijke gebieden

4

In gebieden die erg waterrijk zijn wordt er geen bijkomend 
ruimtegebruik toegelaten, en wordt het ruimtebeslag zelfs te-
ruggedrongen. Op strategische locaties in het watersysteem 
worden gericht constructies zoals infrastructuur en gebou-
wen afgebroken om meer ruimte voor water te creeëren. 
Deze open ruimte kan een rol opnemen als infiltratieruimte 
voor water en het natuurlijk ecosysteem.

Vb: Duikers verbreden, watergevoelige gebieden vrijwaren 
van bebouwing

Gebouwen afbreken om plaats te maken voor 
groenblauwe ruimte in type-omgeving woon-
park/lint

Deelstrategieën
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Duurzaam hemelwaterbeheer in een stadscentrum

In het centrum van een stad worden 
de beschikbare groene ruimtes zo veel 
mogelijk ingezet voor de lokale infiltratie 
van hemelwater. In de mate van het 
mogelijke wordt hemelwater naar deze 
plekken afgeleid zodat het daar in de 
bodem kan infiltreren. Om dit mogelijk te 
maken worden de groene ruimtes inge-
richt met wadi’s en vijvers zodat er meer 
capaciteit voor tijdelijke opslag ontstaat. 
In de publieke parken wordt er daarbij 
wel over gewaakt dat dit niet ten koste 
gaat van kwaliteitsvolle verblijfsruimte 
voor de gebruikers. 

Bijkomende onverharde infiltratieruimte 
kan de bestaande capaciteit verhogen. 
Dit kan worden gerealiseerd door 
delen van pleinen, binnengebieden en 
winkel- wandelstraten te ontharden en 
te vergroenen. Waar mogelijk worden 
gebouwen ook voorzien van regenwa-
teropvang zodat het water niet alleen 
vertraagd afgegeven, maar zelfs lokaal 
hergebruikt kan worden.

In de bebouwde ruimte kan er op straten 
en pleinen ruimte gemaakt worden 
voor waterbuffering bij neerslagpieken. 
In historische steden kunnen hiervoor 
historische structuren zoals ingebuisde 
waterlopen, ruien en vlieten heropen-
gelegd worden om extra ruimte voor 
water te creëren. Deze dragen ook 
bij tot de historische identiteit en de 

leefomgevingskwaliteit. Om een echte 
bufferfunctie te spelen, moet wel reke-
ning gehouden worden met een stijging 
van het waterpeil in rivieren en vijvers bij 
hevige neerslag. Ook op pleinen kunnen 
ingrepen zorgen voor extra buffercapaci-
teit, als multifunctionele bassins, die op 
gewone dagen een pleinfunctie vervul-
len, via afwateringsstrips en -geulen, of 
door ondergrondse bufferbekkens.

Veel steden in Vlaanderen zijn geënt op 
een rivier. De bebouwing strekt zich daar 
vaak uit tot aan het water. Bij een erg 
zware overstroming uit de rivier kan dit 
problemen opleveren. Deze gebouwen 
zijn dus best aangepast aan het overstro-
mingsrisico. Overstromingsbestendige 
bouwtechnieken, zoals een verhoogd 
vloerpeil, overstroombare kelders en 
bouwen op kolommen kunnen helpen. 
Technische installaties en voorzieningen 
worden best zo geplaatst dat droogte 
gegarandeerd blijft bij overstromingen.

In een stadscentrum is er meestal weinig bijkomende ruimte voor 
waterbergingsvoorzieningen beschikbaar. In dat geval is het belangrijk 
zo efficiënt en multifunctioneel mogelijk om te springen met de ruimte 
die beschikbaar is. Kleine groengebieden, onverharde binnengebieden 
en parken zullen belangrijk zijn voor natuurlijke infiltratie. In de verharde 
publieke ruimte worden ondergrondse of multifunctionele buffers 
gebruikt om neerslag op piekmomenten te  bergen. Daar waar de ruimte 
voor buffering echt te schaars is, is overstromingsveilig bouwen de enige 
oplossing.

Ruimte voor water in de binnenstad

De stad Mechelen werkt sinds 2007 aan het 
heropen van haar historische Vlieten. Deze vlieten 
en de omgevingsaanleg er rond brengen meer 
kwaliteitsvol groen en blauw in het stadscentrum. 
Bovendien versterken ze de historische identiteit 
van de stad. De vliet Oude Melaan tussen de 
Zakstraat en de Muntstraat heeft bovendien een 
waterbergende functie. Ze vormt namelijk een 
extra buffer voor regenwater waarop stadswonin-
gen hun regenwater kunnen aansluiten. Zo wordt 
het regenwater niet langer afgevoerd naar het 
riool. De vliet brengt ook verkoeling in de zomer-
maanden. 

Mechelen legde naast de Oude Melaan al tal van 
andere vlieten open. Ook de Binnendijle werd ter 
hoogte van de Zandpoortvest heropengelegd in 
2018. Zo maakt de stad op verschillende manieren 
ruimte voor water.

Meer info

Stadspark met heropengelegde rivier geven het 
zuiden van Tongeren een nieuw gezicht

In het centrum van de stad Tongeren kreeg het 
stadspark De Motten in 2019 een nieuwe inrich-
ting. Een van de belangrijkste elementen was de 
heropenlegging van de rivier de Jeker. Dit werd 
concreet gemaakt door één van de historische zij-
armen van de Jeker binnen de kernstad terug open 
te leggen en de directe omgeving ervan her in te 
richten in relatie tot het water in de stad. De Jeker 
volgt de Wallen en vormt zo de schakel tussen de 
oude kernstad en het park De Motten in de vallei. 
Dit park was sterk verwaarloosd en versnipperd 
geraakt door wegen en parkeerterreinen en wordt 
als integraal onderdeel van het plan weer omge-
vormd tot één groot stadspark. Door de rivier te 
heropenen komt er meer ruimte voor natuurlijke 
waterafvoer. Het park is bovendien voorzien van 
enkele wadi’s die bij grote neerslaghoeveelheden 
het water vertraagd afvoeren

Meer info

Mechelse Vliet en Binnendijle bij de Zandpoortvest 
(Omgeving & SBE)  - foto’s Sven Van Haezendonck & 
SBE

Park De Motten Tongeren (Sweco) - foto’s Bram 
Goots

https://www.mechelen.be/de-vlieten-projecten
https://dbpubliekeruimte.info/project/de-motten/
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Stadscentrum

Overstromingsveilig bouwen 
De gebouwen die zo dicht bij de rivier 

liggen dat er geen ruimte is voor opvang- of 
buffercapaciteit worden door middel van 

bouwkundige ingrepen beschermd tegen 
schade door overstromingen, bijvoorbeeld door 
overstroombare kelders, strategische positie van 

installaties en verhoogde vloerpeilen.

1

2

3

RivierRivier

KanaalKanaal

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

In de groene gebieden in de stad wordt bijkomende 
infrastructuur voorzien om neerslag te bergen, 

zoals wadi’s of vijvers met variabel waterpeil. Deze 
infrastructuur wordt zo gekozen en ingericht dat ze 

bijdraagt tot de kwaliteit van de groene ruimte.

2

Natuurlijke infiltratie van hemelwater 
stimuleren  
Waar mogelijk wordt het opgevangen 
hemelwater afgeleid naar de groene gebieden 
en parken in het stedelijk weefsel, waar het 
water natuurlijk kan infiltreren.

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 
De verharde publieke ruimte in de stad wordt 
zo ingericht dat er ruimte is voor waterberging 
op piekmomenten, zonder haar functie 
verloren te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld 
door multifunctionele bassins of ondergrondse 
bufferbekkens.

1

2

KloostertuinKloostertuin

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte   
Gebouwen worden aangepast zodat ze 
meer water kunnen vasthouden, opvangen 
en hergebruiken. Hiervoor worden 
regenwatertonnen en groendaken ingezet. 
Regenpijpen worden zoveel mogelijk 
afgekoppeld om het afgevoerde water in de 
bodem te laten infiltreren.

2
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Duurzaam hemelwaterbeheer in een woonpark of lint

In woonparken en linten is de beschik-
bare oppervlakte voor natuurlijke 
waterinfiltratie in de bodem veel groter 
dan in dens bebouwde weefsels. Dit sluit 
overstromingsproblematieken echter 
niet uit. Dat kan te maken hebben met 
de bodem: in zware kleibodems bijvoor-
beeld infiltreert water veel trager dan 
in zandbodems waardoor er toch knel-
punten kunnen ontstaan. Maar vaak zijn 
woonlinten en woonparken ook gewoon 
gelegen in watergevoelige gebieden rond 
overstroombare waterlopen. Ook hier 
zijn dus oplossingen nodig om waterover-
last tegen te gaan.

In woonparken en linten zijn het meren-
deel van de gronden in privébezit. Hier 
zal er dus in eerste instantie ingezet moe-
ten worden op duurzaam waterbeheer 
op niveau van individuele woningen. 
De woningen in een woonpark moeten 
zoveel mogelijk hun regenwater opvan-
gen en hergebruiken in het huishouden. 
Het afgevoerde regenwater moet bij 
voorkeur in de bodem infiltreren en niet 
geloosd worden in riolen of waterlopen. 
Alleszins is een gescheiden afvoer van 
regenwater en afvalwater noodzakelijk. 
Ook in de tuinen kan er ingezet worden 
op het verwijderen van onnodige verhar-
ding of het kiezen voor waterdoorlatende 
verharding, en kan infrastructuur voor 
waterberging zoals vijvers worden aange-
legd. 

Wanneer linten en woonparken gelegen 
zijn in watergevoelig gebied is het 
noodzakelijk bijkomende bebouwing en 
verharding te vermijden. Op strategische 
plaatsen, waar de nood aan ruimte voor 
water en de potenties voor natuurherstel 
groot zijn, kan er een stap verder gegaan 
worden door het gericht afbreken van 
constructies en infrastructuur. Waar 
conflict tussen water en infrastructuur 
onvermijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer 
een waterloop een weg kruist, moet er 
voldoende ruimte voor water voorzien 
worden. Voldoende brede ondertunne-
lingen kunnen ook bij uitzonderlijk hoge 
waterstanden genoeg doorstroomcapaci-
teit verzekeren.  

Bestaande woningen die gevoelig zijn 
aan wateroverlast moeten worden 
beschermd tegen waterschade door 
overstromingen. Wanneer het gaat om 
groepen van woningen of zelfs een hele 
wijk, kunnen er collectieve maatregelen 
zoals dijken of muren gebruikt worden 
om de huizen te beschermen. Enkele wo-
ningen kunnen beschermd worden door 
ingrepen op het niveau van de individuele 
woning. De gemeente kan ook zandzakjes 
voorzien in noodgevallen.

In woonparken en linten is het aandeel verharde ruimte eerder laag, 
waardoor er meer ruimte is voor infiltratie. Dit wilt echter niet zeggen 
dat hemelwaterbeheer geen dwingende zaak kan zijn. Woonlinten en 
woonparken zijn vaak gelegen in overstromingsgevoelige gebieden en op 
plaatsen waar natuurherstel en ruimte voor water een prioritaire functie 
zouden moeten zijn. Maatregelen die in deze typeruimte genomen 
kunnen worden situeren zich voornamelijk op het niveau van de 
individuele woningen en private tuinen, en van het ruimtelijk beleid dat 
watergevoelige gebieden zoveel mogelijk moet vrijwaren van bebouwing.

Openlegging van de beek transformeert parkje in 
groenblauwe recreatieve as

Het deels terug openleggen van de Vuilbeek veran-
derde een traditioneel park in een natuurpark met 
recreatieve kansen. De vallei werd versterkt en kan 
als belangrijke groene as nu ook overstromingspro-
blemen aan.

Het Gemeentepark lag op opgehoogde grond 
boven op de ingebuisde Vuilbeek en bestond 
vooral uit gazon, enkele bomen, paden en een 
voetbalveldje. Het park geeft uit op een ander 
gemeentelijk park met stukken bos en moeraszo-
nes, waar de waterloop wel nog open lag. Het lag 
dus voor de hand om ook in het opgehoogde park 
de waterloop en de natuur terug meer ruimte te 
geven. 

Meer info

Klimaatbestendige steenweg biedt ruimte voor 
water en groen

Kontich werkt aan een veilige en klimaatbesten-
dige inrichting van de publieke ruimte. Langs de 
Edegemsesteenweg is in 2018 een strategische 
hemelwateras aangelegd die de groenblauwe 
verbinding maakt tussen het centrum en de vallei 
van de Edegemsebeek. Een waterplein, wadi’s en 
open grachten maken van de omgeving een veilig 
en duurzaam publiek domein. Zo veranderde de 
eens troosteloze Edegemsesteenweg van een grijze 
verkeersader in een klimaatrobuuste publieke 
ruimte. Waterinfiltratie, vergroening, speelruimte 
en verblijfsplekken vormen de aanzet voor verdere 
toekomstgerichte ontwikkeling in en rond het 
centrum van Kontich.

De situatie in Kontich is niet die van een typische 
lintbebouwing, maar de aanpak van de steenweg 
kan wel doorgetrokken worden naar typische 
lint-situaties. 

Meer info

Beekstraat Wezembeek-Oppem (VLM en Antea)  - 
foto’s Bart Fillé & Eva De Rudder

Hemelwateras Edegemsesteenweg Kontich (Antea) 
- foto’s Antea

https://dbpubliekeruimte.info/project/beekstraat-wezembeek-oppem/
https://dbpubliekeruimte.info/project/edegemsesteenweg/
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Overstromingsveilig bouwen 
Gebouwen in erg waterrijk gebied 

worden door indivicuele inspanningen op 
gebouwniveau of collectieve inspanning 

door aanleggen of ophogen van dijken 
tegen overstromingsschade beschermd.

Lint & woonpark

3

4

Maximaal vrijwaren van waterrijke gebieden 
Waar conflicten tussen water en infrastructuur 
onvermijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een 
waterloop een weg kruist, moet er voldoende 

ruimte voor water voorzien worden door  brede 
ondertunnelingen die voldoende capaciteit hebben 

om ook bij uitzonderlijk hoge waterstanden 
voldoende doorstroom te verzekeren.  

4

Maximaal vrijwaren van waterrijke gebieden
Gericht afbreken van constructies (infrastructuur & 
gebouwen) in overstromingsgevoelig gebied of in 
gebieden waar strategisch ruimte voor water kan 
worden gecreëerd.  

Natuurlijke infiltratie van hemelwater 
stimuleren  
Zowel op privéterrein (o.a. tuinen) als in de 
publieke ruimte wordt onnodige verharding 
weggenomen en wordt het opgevangen 
hemelwater afgeleid naar plaatsen waar het 
natuurlijk kan infiltreren. 

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 
Creëren van ruimte voor water die ingezet 
kan worden als buffer bij piekmomenten om 
zo hemelwater lokaal vast te houden en te 
hergebruiken, vertraagd af te voeren of langzaam 
te laten infiltreren.

1

2

2

Natuurlijke infiltratie van hemelwater stimuleren  
Inwoners van de woonparken en woonlinten passen 
hun woning aan aan de principes van duurzaam 
hemelwaterbeheer. Regenwaterafvoeren worden 
losgekoppeld van de riolering en en het water wordt 
opgeslagen in regenwatertonnen voor hergebruik of 
lokaal in de bodem geïnfiltreerd.

1
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Natuurlijke infiltratie van hemelwater stimuleren 

1

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

2

2

Natuurlijke infiltratie van 
hemelwater stimuleren 

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

Overstromingsveilig bouwen 

1

1

2

2

3

RivierRivier

KloostertuinKloostertuin

KanaalKanaal

SportcentrumSportcentrum

RivierRivier BegraafplaatsBegraafplaats

Overstromingsveilig bouwen 

Natuurlijke infiltratie van hemelwater 
stimuleren 

1

11

2

2

2

3

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

2

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool

2

Overstromingsveilig bouwen  

3

1

3

2

1

2

Natuurlijke infiltratie van hemelwater 
stimuleren 

1

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

2

Stadscentrum

Stedelijke stationsomgeving

Stedelijke woonwijk

Werkomgeving in transformatie
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Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

2

Natuurlijke infiltratie van hemelwater stimuleren 

1

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

Verminderen van ruimtebeslag in waterrijk gebied 

2

4

Natuurlijke infiltratie van hemelwater stimuleren 

Overstromingsveilig bouwen 

1

3

Verminderen van ruimtebeslag in waterrijk gebied 

Overstromingsveilig bouwen 

3

4
Natuurlijke infiltratie van 
hemelwater stimuleren 

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

1

2

2

Verminderen van ruimtebeslag in waterrijk gebied 

Overstromingsveilig bouwen 

BeekvalleiBeekvallei

3

4

Natuurlijke infiltratie van 
hemelwater stimuleren 

Ruimte voor waterbuffering scheppen in de 
bebouwde ruimte 

LandgoedLandgoed

DorpspleinDorpsplein

SchoolSchool

WZCWZC

1

2

Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark

Laag dynamische dorpskern



Historische structuren en elementen

Gemengd gebruik in de tijd

Ontharden en ontsnipperen van de ruimte

Ruimtelijke eigenheid

Duurzame gebouwen

Groenblauwe netwerken

Publieke ruimte op menselijke schaal

Multimodale bereikbaarheid

Diverse publieke ruimte

Duurzaam hemelwaterbeheer

Diverse functies en gebouwen 

Slimme nutsvoorzieningen 

Duurzame nabijheidslogica

Diverse groenruimte

Ruimte voor gezonde en duurzame voeding
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Creëren van ruimte voor gezonde en duurzame 
voeding 

Gezond, duurzaam en meer lokaal 
geproduceerd voedsel is afkomstig van 
een landbouwsysteem dat de draag-
kracht van de omgeving en natuurlijke 
hulpbronnen, zoals bodem, water en 
biodiversiteit, respecteert. Het gaat om 
een voedselsysteem dat de lokale meer-
waarde maximaliseert voor iedereen in 
de maatschappij.

Hiermee wordt voedselproductie be-
doeld die zowel in de open ruimte als 
in de bebouwde ruimte consumenten 
(bewoners, bezoekers) betrekt en inzet 
op lokale voedselnetwerken die voor 
iedereen en overal gezond voedsel ter 
beschikking stellen.

Lokale, duurzame voedselproductie in 
de open ruimte

De open ruimte is de voornaamste plaats 
waar voedsel geproduceerd wordt. Door 
in te zetten op milieuverantwoorde 
voedselproductie wordt de omgevings-
druk van landbouw beperkt en krijgt de 
landbouw en het landbouwgebied een 
maatschappelijke meerwaarde: naast 
voedselproductie is er ook ruimte voor 
biodiversiteit en landschapsbeheer 

door bijvoorbeeld het beheer van kleine 
landschapselementen.

De landbouwsector kan ook lokale meer-
waarde realiseren door in te zetten op 
voedselproductie voor de lokale markt, 
in plaats van of aanvullend op export. 
Door de landbouw stads- en dorpsgericht 
te maken wordt er niet alleen heel wat 
brandstof bespaard voor het transport, 
maar versterken we ook de band tussen 
de bewoners en de herkomst van hun 
voedsel. Een groot aanbod aan verse 
groenten en fruit draagt ook nog eens bij  
tot de gezondheid. 

Voedselproductie in de stad

Hoewel we een stad nooit volledig kun-
nen voeden met voedsel geproduceerd 
in het bebouwde weefsel, zijn er heel 
wat initiatieven mogelijk om aan voed-
selproductie te doen in de stad. Door in 
te zetten op eetbare publieke ruimte, 
bijvoorbeeld door het aanplanten van 
fruit- en notenbomen, en bessenstruiken 
in parken en op pleinen, krijgt iedere 
inwoner toegang tot vers fruit. Ook kan 
er in de stad ruimte gemaakt worden 
voor gezamelijke tuintjes en volkstuinen, 

Ondanks het feit dat landbouw 46% van de Vlaamse grondoppervlak-
te inneemt, draagt het slechts erg beperkt bij tot onze economie. Het 
merendeel van ons landbouwareaal wordt ingenomen door velden met 
monoculturen en grote stallencomplexen, die bovendien druk uitoe-
fenen op de omgeving. Door de anonimiteit in de landbouwsector en 
het grote aanbod aan geïmporteerde voeding in de supermarkt is onze 
relatie met de oorsprong ons voedsel verwaterd. Door in te zetten op 
duurzame, gezonde en meer lokale voedselproductie en distributie die 
burgers betrekt, vindt een omschakeling plaats naar een voedselsys-
teem dat een grotere maatschappelijke meerwaarde genereert.

waar buurtbewoners samen voedsel kun-
nen produceren. Dit kan onder andere 
door ruimte te reserveren in parken, op 
onbenutte terreinen, bij scholen en bij 
woonontwikkelingen (op voorwaarde dat 
de bodemkwaliteit dit toelaat).

Ook stedelijke (platte) dakoppervlaktes 
hebben een potentieel voor voedselpro-
ductie. Zo kan bijvoorbeeld het dak van 
een supermarkt omgevormd worden 
tot dakmoestuin waar groenten geteeld 
worden. Ook daken van bijvoorbeeld 
scholen en kantoorgebouwen hebben 
potentieel voor de productie van voed-
sel  dat ter plaatse geconsumeerd kan 
worden. Voeding die op deze manier 
in een verstedelijkte omgeving wordt 
geproduceerd, heeft vooral een sociale 
en educatieve functie. De hoeveelheden 
zijn te klein om echt een substantiële 
bijdrage te leveren aan het voedings-
systeem. Bovendien moet er bijzondere 
aandacht besteed worden aan de voed-
selveiligheid. Verstedelijkte omgevingen 
bieden niet steeds de meest gezonde 
randvoorwaarden voor voedselproductie 
(bv. door de aanwezige lucht- of bodem-
verontreiniging).  

Een redelijk nieuw concept is dat van 
het het landbouwpark of voedselland-
schap. Dit zijn parkgebieden in de (rand)
stedelijke context, waar de recreatieve 
parkfunctie hand in hand gaat met 
voedselproductie en gecombineerd 
wordt met natuurontwikkeling, land-
schapsbeheer, klimaatadaptatie, ... Zulke 
landbouwparken geven nieuwe perspec-
tieven aan landbouwers, maar ook aan 
de dorps- en stadsbewoners. Zij leren de 
landbouwsector terug beter kennen en 
appreciëren.

Tot slot kan de verstedelijkte omge-
ving ruimte geven aan innovatieve, 
hoogtechnologische voedselproductie. 
Verticale boerderijen kunnen een grote 
hoeveelheid groenten produceren in het 
bebouwde weefsel. Omdat de omgeving 
hier 100% gecontroleerd kan worden, 

wordt het watergebruik en de nood aan 
pesticiden geminimaliseerd. Door het 
toepassen van systemen als aquaponics 
kunnen er zelfs vis en schaaldieren 
geproduceerd worden op een duurzame 
manier. Veel van deze technieken staan 
nog in hun kinderschoenen en worden 
momenteel vooral als proefprojecten 
toegepast. Een brede toepassing die 
relevantie heeft op schaal van het hele 
voedingssysteem, is voorlopig nog 
toekomstmuziek. 

Bewoners betrekken bij voedselproduc-
tie

Door bewoners te betrekken bij voed-
selproductie, worden gezonde voedings-
keuzes gestimuleerd en sociale inclusie 
versterkt. Landbouw met een grote 
betrokkenheid van de consument leidt 
tot een grotere lokale meerwaarde. 

Bewoners kunnen zelf voedsel produ-
ceren in gemeenschappelijke tuinen, 
volkstuinen en hun eigen tuin. Ook 
pluktuinen, waarin de boer het meren-
deel van het werk doet, maar consumen-
ten zelf hun fruit, groenten en bloemen 
oogsten, versterken de betrokkenheid. 
Vaak werken deze pluktuinen met een 
community supported businessmodel. 
Hierbij zijn de consumenten aandeelhou-
ders die recht hebben op een aandeel 
van de oogst. Dit is bijzonder interessant 
voor de boeren: de kost van een minder 
goed seizoen wordt gedeeld met de hele 
gemeenschap.

Evenementen zoals markten en food-
truck festivals waar lokale voedselpro-
ducenten en verwerkers vers en bereid 
voedsel verkopen, brengen mensen 
samen en geven ze de kans om hun 
voedselproducenten te ontmoeten. 

Lokale voedselketens

In een duurzaam voedingssysteem is 
niet enkel de productie van belang. Het 
voedsel moet ook tot bij de consument 
of de verwerker geraken. Daarom is een 
slim voedselnetwerk belangrijk. Ook 
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voedseloverschotten kunnen over dit 
netwerk vervoerd worden naar plekken 
waar ze geconsumeerd of verwerkt 
kunnen worden. Dankzij dergelijke 
voedselnetwerken worden producenten 
in contact gebracht met lokale afnemers, 
zoals winkels en de verwerkende indus-
trie, maar ook bijvoorbeeld scholen, 
bedrijven en ziekenhuizen waar verse 
maaltijden met de lokale producten 
bereid kunnen worden. Distributie richt 
zich binnen dit netwerk primair op het 
verplaatsen van lokaal gekweekt voedsel 
naar lokale afnemers, in plaats van naar 
grote veilingen en de internationale 
markt. De schaal van zo’n voedselnet-
werk moet echter groot genoeg zijn, om 
vraag en aanbod voldoende in evenwicht 
te kunnen brengen binnen het systeem. 
Dit kan zeker niet binnen één gemeente, 
ketens zullen zich altijd uitstrekken op 
provinciaal of gewestelijk niveau en 
steeds een zekere hoeveelheid import en 
export bevatten. 

In stads- en dorpskernen moeten ruimtes 
voorzien worden waar voedselprodu-
centen hun goederen (rechtstreeks) 
aan de consument kunnen verkopen, 
zoals marktplaatsen of distributiepun-
ten (voedselbedeling, pop-up winkel, 
groenten- en fruitautomaten...).Deze zijn 
bij voorkeur gelegen op goed ontsloten 
plaatsen, zodat consumenten deze vlot 
en op een duurzame manier kunnen 
bereiken (zie ook Duurzame nabijheidslo-
gica). Er kan zelfs nagedacht worden over 
leveringsdiensten van lokaal gekweekte 
producten tot aan de deur van de consu-
ment.

In het voedselnetwerk wordt er ingezet 
op het vermijden of valoriseren van 
voedselverspilling en overschotten. 
Door reststromen in kaart te brengen en 
actoren met elkaar in contact te brengen 
kunnen er mooie initiatieven ontstaan. 
Voedselafval kan herwerkt worden tot 
producten die consumeerbaar zijn door 
mensen of dieren, overschotten kunnen 
verdeeld worden via solidaire buurtwin-

kels, foodsharing initiatieven of worden 
verwerkt in sociale keukens. In laatste 
instantie moet voedselafval dat overblijft 
verzameld worden ter verwerking tot 
biogas om zo ingezet te worden als bron 
van hernieuwbare energie.

Gezonde en milieuverantwoorde voed-
selomgevingen

De term voedselomgeving slaat op 
de omgevingen waarin we ons in ons 
dagelijks leven bevinden en de manier 
waarop die omgeving ons in contact 
brengt met voedsel. Voeding is overal: 
op scholen, op het werk, in winkels, op 
restaurant, thuis en op de baan in trein-
stations en tankstations. In veel van deze 
omgevingen domineert de aanwezigheid 
van overwegend ongezonde voeding 
(voedselmoeras). Zeker wie onderweg op 
zoek is naar een snelle hap, is fastfood 
vaak de enige optie. In sommige stedelij-
ke wijken en dorpskernen is het aanbod 
aan handelszaken voor kwaliteitsvolle 
en betaalbare, verse voeding zelfs haast 
onbestaande (voedselwoestijn).

Inzetten op een gezonde voedselomge-
ving wil zeggen dat we in kaart moeten 
brengen waar we in contact komen met 
voeding en of het aanbod daar overwe-
gend gezond of ongezond is. Voorzien in 
automaten met voedzame snacks, het 
aantrekken van restaurants die gezonde 
voeding serveren, en het aantrekken 
van buurtwinkels of supermarkten met 
voldoende verse voeding zijn in pro-
bleemgebieden cruciaal. Verder is ook 
een duurzame nabijheidslogica cruciaal 
om te sturen op toegankelijk gezond 
voedsel voor iedereen.

Niet alleen fysieke, maar ook financiële 
toegankelijkheid speelt een rol. Er moet 
dus ook ingezet worden op initiatieven 
die betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel 
aanbieden voor mensen in moeilijke 
financiële situaties.

Inzetten op duurzame en gezonde voedselproductie draagt 
rechtstreeks bij tot de kernkwaliteiten klimaatbestendigheid, 
biodiversiteit en gezondheid. In een duurzaam en lokaal 
landbouwsysteem wordt de klimaatimpact beperkt omdat 
voedsel minder ver getransporteerd worden. Ecologische 
landbouwpraktijken verhogen tevens de koolstofopslag in de 
bodem in vergelijking met conventionele landbouw. Ook het 
gebruik van pesticiden en meststoffen vermindert de broei-
kasgasuitstoot van de landbouwsector drastisch. Landbouw 
in combinatie met landschapsbeheer, minder uitspoeling van 
nutriënten en minder diep ploegen dragen dan weer bij tot 
te biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Door het verhogen van de toegang tot gezonde voeding 
en het stimuleren van de beleefbaarheid van de landbouw 
worden mensen gestimuleerd gezonde voedingskeuze’s te 
maken.

Bij het streven naar gezonde voeding wordt volgens de 
beschreven strategie ook gestreefd naar inclusiviteit. Gezon-
de en duurzame voeding wordt voor iedereen beschikbaar 
en toegankelijk gemaakt, zowel ruimtelijk als financieel. Ook 
voor de landbouwers verhoogt een duurzaam landbouwsys-
teem de inkomenszekerheid, omdat ze minder afhankelijk 
worden van de internationale markt en beter ingebed zijn 
in de lokale gemeenschap. Dit ondersteunt de economische 
vitaliteit van een hele sector. 

Links met andere ontwerpstrategieën

 - Diverse functies en gebouwen
 - Duurzame nabijheidslogica

Waarom?

Gezondheid

Klimaatbestendigheid

Inclusief samenleven

Biodiversiteit, ecologische 
samenhang en bodemkwaliteit
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Lokaal produceren van gezonde 
en duurzame voeding

1

Reserveren en behouden van ruimte voor landbouw in of 
nabij leefomgevingen en stimuleren van gezonde en milieu-
verantwoorde voedselproductie op die plekken. 

Vb: Landbouwgrond beschermen nabij woonomgevingen en 
reserveren voor lokale, duurzame voedselproductie, integre-
ren van volkstuintjes, opzetten van CBA (community based 
agriculture), voedselbos

Faciliteren van de distributie 
van lokale producten

Betrekken van bewoners bij 
voedselproductie

2

3

Creëren van distributiepunten voor lokaal geproduceerde 
voedingsproducten in de bebouwde omgeving. Distributie 
kan rechtstreeks van producent naar consument zoals bij een 
markt, of via tussenpersonen zoals winkels en restaurants. Er 
wordt een netwerk ontwikkeld dat producenten met verde-
lers en consumenten in contact brengt.

Vb: Weekmarkt met lokale producten, lokaal verkooppunt 
(voedingsknooppunt) met link naar producenten uit de 
omgeving, hoeveverkoop

Faciliteren en ondersteunen van initiatieven rond ‘community 
based agriculture’, waar bewoners zelf en samen voedsel 
kunnen telen of rechtstreeks betrokken worden bij profes-
sioneel opgezette projecten door producten zelf (mee) te 
oogsten of via buurtactiviteiten rond lokale, gezonde en 
duurzame voeding. 

Vb: zelfplukboerderij, coöperatieve boerderij, collectieve 
moestuin met sociale agenda en begeleiding van de tuiniers 
door specialist

Ruimte voor duurzame voedselproductie in de 
open ruimte in de rand van de Werkomgeving in 
transformatie

Marktplein omringd met buurtwinkels die lokale 
voeding verkopen in het Stadscentrum.

Buurtmoestuin bij een nieuwe ontwikkeling in 
een Verkaveling.

Toegankelijkheid tot gezonde en 
duurzame voeding

4

Vermijden van voedselwoestijnen en voedselmoerassen door 
te zorgen voor brede beschikbaarheid van een divers aanbod 
aan winkels, horecavoorzieningen of mobiele/tijdelijke 
distributiepunten met voldoende verse, gezonde producten 
in de aanbieding. 

Vb: voedselmarkt met lokale, gezonde producten aan scholen 
na schooltijd

Voldoende aanbod aan gezonde voeding via 
markten en buurtwinkels in de Stedelijke woon-
wijk.

Deelstrategieën
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Ruimte voor gezonde en duurzame voeding in de stedelijke 
stationsomgeving

De stedelijke stationsomgeving heeft 
een groot potentieel om zich te ontwik-
kelen tot hub voor duurzame en lokaal 
geproduceerde voedselproducten. Het 
potentieel kan waargemaakt worden 
door het ontwikkelen van een of meer-
dere distrbutiepunten voor voedsel of 
een “voedselhub”. Dit bijvoorbeeld in de 
vorm van markthallen waar producenten 
of verdelers van lokaal geproduceerd 
voedsel, kleinschalige verwerkingsini-
tiatieven en horeca naast elkaar actief 
zijn. Zo wordt uitwisseling tussen de 
verschillende actoren in de voedselketen 
gestimuleerd. Voor de consument is dit 
een ideale plaats om op een aangename 
en positieve manier met gezonde voe-
ding en voedselproducenten in contact 
te komen. De goede bereikbaarheid van 
een voedselhub, zowel voor consumen-
ten als voor de producten, is in de sta-
tionsomgeving gegarandeerd. Wanneer 
een voedselhub voldoende grootschalig 
is, met voldoende infrastructuur voor 
koeling en opslag, kan het een centraal 
distributiepunt van voedsel vormen voor 
onder andere buurtwinkels, bedrijven, 
scholen en horeca.

De stationsomgeving is typisch een 
omgeving waar veel voedsel geconsu-
meerd wordt, onder andere door pen-
delaars. Het aanbod blijft vaak beperkt 
tot fastfood. Inzetten op aanbod van 

gezond voedsel in het station zelf is dus 
belangrijk. Automaten die fruit of voed-
zame snacks aanbieden, waterfonteintjes 
en het voorzien van voedselkramen die 
gezonde alternatieven aanbieden zijn 
hier stappen in de goede richting.

Ook in de omgeving van het station 
kan gewerkt worden aan productie van 
duurzame en gezonde voeding. Inrichten 
van daktuinen op onder andere super-
markten en kantoorgebouwen zorgt 
voor productie vlak bij de verbruikers 
of distributeurs. In parken of onbenutte  
terreinen kan ruimte voorzien worden 
voor gemeenschapstuinen en eetbare 
planten in het publiek domein.

In de stationsomgeving is het ook belang-
rijk voedselmoerassen te vermijden. Vaak 
wonen er rond stations veel kwetsbare 
gezinnen. Een aanbod aan betaalbare 
verse voedselproducten, bij bijvoorbeeld 
een sociale kruidenier of bereide maal-
tijden in een sociaal restaurant zijn een 
oplossing voor dit probleem. 

De stedelijke stationsomgeving is een plek waar stromen van goederen 
en mensen samenkomen. Stations vormen dus een belangrijke schakel 
in het voedselnetwerk. Bovendien wordt er hier door pendelaars 
veel voedsel geconsumeerd. Toch blijken stationsomgevingen net de 
plaatsen te zijn waar het aanbod aan fastfood groot, en het aanbod 
aan duurzaam, kwalitatief en gezond voedsel ontoereikend is. Een 
stationsomgeving kan transformeren tot een knooppunt waar voedsel 
uit de omgeving samengebracht wordt en gedistribueerd wordt naar 
bedrijven, horeca en consumenten.

Voedselproductie en ontmoetingsruimte op het 
dak van een voormalig pakhuis

Het Antwerpse PAKT is een hub voor ondernemers 
en creatievelingen in een voormalige pakhuis in 
het centrum van Antwerpen. Een opvallende at-
tractie van PAKT is de grote daktuin van 1800 m2. 
Hier komen lokale voedselproducenten, onderne-
mers en inwoners samen om duurzaam en lokaal 
voedsel te kweken. Dankzij de robuuste structuur 
van de pakhuizen, is zo’n intensief gebruik van het 
dak ook mogelijk zonder bijkomende maatregelen 
ter versteviging van de draagstructuur. De stads-
boeren verkopen hun groenten op verschillende 
plekken in de stad. De site huisvest ook enkele 
restaurants waar rechtstreeks van het lokaal 
geproduceerde voedsel geproefd kan worden. De 
daktuin is niet enkel een plek waar voedsel gepro-
duceerd wordt, maar ook een groene oase in het 
dense stadsweefsel van Antwerpen.

Meer info

Gezonde voedsel afhalen aan het station

De NMBS is recent een proef gestart voor afhaal-
punten voor voedsel in treinstations. Lokale voed-
selproducenten/distributeurs kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Buurtbewoners kunnen een selectie 
 lokaal geproduceerde groenten, fruit en andere 
producten online bestellen, en die vervolgens een 
keer per week afhalen in drie grote treinstations 
(Luik-Guillemins, ’s-Gravenbrakel en Ottignies).

Een van de vereisten van de NMBS was dat min-
stens 70 procent van het aanbod binnen een straal 
van maximaal 30 kilometer geproduceerd moet 
worden.
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Daktuin PAKT Antwerpen (PAKT)  - foto’s PAKT

Afhaalpunten stations (NMBS) - foto’s Rob Voss & 
NMBS

https://www.pakt-antwerpen.be/


Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Platte daken van grote  kantoorgebouwen 
worden ingezet voor de productie van 

voedsel dat lokaal in een kantine of 
restaurant verwerkt wordt.

Faciliteren van de distributie van lokale producten 
In een station komen stromen van mensen en 
goederen samen. Dit is de ideale plek voor het 

ontwikkelen van distributiepunten voor lokale voeding., 
zoals afhaalpunten en permanente of tijdelijke 

markten. 

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 
In stadsparken wordt steeds ruimte gereserveerd 

voor voedselproductie door buurtbewoners. Zo 
worden burgers gestimuleerd zelf voedsel te 

produceren en wordt het gemeenschapsgevoel 
in de buurt versterkt. Eetbare soorten verschijnen 

in het park, zodat buurtbewoners vers fruit 
kunnen oogsten in hun buurt. 

2

1

3

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 
In en rond het station wordt het voedselaanbod 
geëvalueerd. Weinig voedzaam fastfood moet hier 
plaats maken voor gezonde voeding geproduceerd 
door lokale producenten.

4
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Stedelijke stationsomgeving
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Ruimte voor gezonde en duurzame voeding in de laagdynamische 
dorpskern

In de laagdynamische dorpskern moet de 
link tussen de bewoners en de landbou-
wers worden versterkt. Initiatieven die 
duurzame landbouw en voedselproductie 
terug naar het dorp en haar inwoners 
brengen kunnen de grote mentale 
afstand tussen burgers en landbouwers 
veranderen. Zo kan het organiseren 
van een wekelijkse boerenmarkt op het 
dorpsplein, waar lokale producenten hun 
producten kunnen aanbieden, niet alleen 
het aanbod aan kwaliteitsvol voedsel in 
het dorp verhogen, maar de inwoners 
ook in contact brengen met de produ-
centen van hun voedsel. 

Ook de landbouwers zelf kunnen zich 
meer richten op de bewoners. Het 
inrichten van pluktuinen en afhaalpunten 
op de boerderij trekt de bewoners het 
veld op en stimuleert de consumptie 
van verse, lokale en seizoensgebonden 
producten. De inwoners leren bij over 
duurzame landbouw en de landbouwer 
krijgt ondersteuning van de gemeen-
schap. Inzetten op een model zoals com-
munity supported agriculture, waarbij de 
consument een oogstaandeel koopt en 
zo kan delen in de opbrengst, zorgt voor 
een betere spreiding van de risico’s en 
maakt dat de landbouwer sterker in zijn 
of haar schoenen staat.

Door het toepassen van duurzame 
teelttechnieken, zoals minder ploegen, 

gebruik van natuurlijke meststoffen en 
afbouwen van pesticidegebruik draagt 
de landbouwer zorg voor het milieu. 
De landbouwers in de omgeving van 
de dorpskern kunnen zelfs actief een 
rol op zich nemen als beheerder van 
het landschap. Ze stimuleren dan de 
biodiversiteit op en rond hun bedrijf en 
leggen kleine landschapselementen aan. 
Zo wordt de plattelandsomgeving rond 
het dorp aantrekkelijker voor bewoners 
en recreanten.

Ook in het bebouwde weefsel van het 
dorp kan er kleinschalig voedsel ge-
produceerd worden. Op de speelplaats 
van scholen en in de buitenruimte van 
zorginstellingen, worden tuinen ingericht. 
Tuinieren is namelijk een stimulerende, 
leerrijke en therapeutische activiteit voor 
jong en oud.

Tot slot wordt ook het gebrek aan lokale 
voedselvoorzieningen in de laagdynami-
sche kern aangepakt. Kleine dorpskernen 
zijn vaak voedselwoestijnen en inwoners 
zijn afhankelijk van hun wagen om in na-
bijgelegen dorpen of steden hun inkopen 
te doen. Grote supermarktcomplexen zijn 
hier niet aangewezen. Wel kan er ingezet 
worden op buurtwinkels, waar sociale 
interactie tussen klanten en verkopers de 
dorpse sfeer versterkt.

In de laagdynamische dorpskern is het voorzieningenaanbod over het 
algemeen laag. Dat geldt ook voor voeding. In veel gevallen zijn er geen 
supermarkten aanwezig en zijn de inwoners op de auto aangewezen 
om boodschappen te doen. Het dorp is misschien wel omgeven door 
landbouwgebied, maar er wordt amper lokale meerwaarde gerealiseerd. 
Door in te zetten op duurzame voedselproductie gericht op de kern, en 
initiatieven die de bewoners betrekken bij de landbouw, zoals pluktuinen 
en markten wordt de relatie tussen het dorp en het landbouwlandschap 
versterkt.

Groenten zelf oogsten op plukboerderij De 
Wakkere Akker

De Wakkere Akker is een zelfoogstboerderij in 
Herent. Het systeem Is gebaseerd op “community 
supported agriculture”, landbouw gedragen door 
een gemeenschap. Mensen uit de buurt worden 
lid voor één jaar en hebben dan recht op een 
oogst-aandeel. Dit aandeel mogen ze eigenhandig 
gaan uitkiezen en oogsten op het veld. Enkele 
keren per jaar worden er werkdagen georganiseerd 
zodat de leden kunnen kennismaken met het 
werken op het veld. De CSA boerderij is een mooie 
wisselwerking tussen de boer en de gemeenschap. 
De groenten worden geteeld volgens biologische 
principes en er is aandacht voor diversiteit op het 
veld. Door het zelfoogstprincipe is het voedsel van-
zelfsprekend vers, lokaal en seizoenaal en draagt 
het dus bij tot een duurzaam voedselsysteem.

Wekelijkse overdekte boerenmarkt brengt 
bewoners in contact met producenten

Hoogstraten organiseert wekelijks een overdekte 
pop-up boerenmarkt. Op deze markt bieden 
boeren uit de streek hun verse producten aan: 
groenten en fruit, kaas, zuivel, vlees, confituur, 
brood ... Alle lokale producten zijn op één plaats te 
vinden en veel van de boeren uit Hoogstraten en 
omgeving zetten hun schouders onder het initia-
tief. Regelmatig worden er op de markt demo’s en 
workshops met de seizoensproducten georgani-
seerd. Dankzij de boerenmarkt kunnen de inwo-
ners van Hoogstraten rechtstreeks kennismaken 
met hun voedselproducenten. Al het aanbod op de 
markt is vers, lokaal en seizoensgericht en er is een 
groot aanbod aan biologische voeding. Zo draagt 
de markt bij tot een duurzaam voedselsysteem.

CSA Boerderij De Wakkere Akker Herent  - foto’s De 
Wakkere Akker

Overdekte Markt Hoogstraten - foto’s De Markt



Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Reserveren en behouden van ruimte voor 
landbouw in of nabij leefomgevingen 
en stimuleren van milieuvriendelijke, 

duurzame voedselproductie op die plekken.  

1

Faciliteren van de distributie van lokale producten 
Organiseren van boerenmarkten waar de inwoners 
rechtstreeks groenten, fruit, zuivel en vlees van de 
landbouwers aan te kopen.

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 
Inrichten van projecten die uitgaan van 
community supported agriculture en 
zelfoogst, om bewoners meer te betrekken bij 
voedselproductie en boeren meer zekerheid te 
geven.

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 
Buurtwinkels in het dorp zorgen ervoor dat de 
inwoners niet langer afhankelijk zijn van hun wagen 
en omliggende steden of dorpskernen om in hun 
dagelijkse of wekelijkse inkopen te doen.

3

3

3

2

4

DorpspleinDorpsplein

PluktuinPluktuin

SchooltuinSchooltuin
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Laag dynamische dorpskern
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Werkomgeving in transformatie
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Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

1

3

Faciliteren van de distributie van lokale producten 

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

1

3

2

2

2

2

4

Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Faciliteren van de distributie van lokale producten 

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

2

1

3

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

4

3

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

4

KerkKerk

SpeeltuinSpeeltuin

Sport en recreatieSport en recreatie

KaaiKaai

SchoolSchool2 

4 

2

Faciliteren van de distributie van lokale 
producten 

2

Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

3

1

Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Faciliteren van de distributie van lokale 
producten 

1

3

2

RivierRivier

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

1

3

4

SportcentrumSportcentrum

BegraafplaatsBegraafplaats



Goed uitgeruste (dorps)kern 

Verkaveling Lint & woonpark
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Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

1

Faciliteren van de distributie van lokale producten 

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

3

3

3

2

4

DorpspleinDorpsplein

PluktuinPluktuin

SchooltuinSchooltuin

Faciliteren van de distributie van lokale producten 

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

2

4

Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

1

3

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

3

4

Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

Faciliteren van de distributie van lokale producten 

2

1

Lokaal produceren van gezonde en 
duurzame voeding 

1

BeekBeek

Betrekken van bewoners bij voedselproductie 

Toegankelijkheid tot gezonde en duurzame voeding 

3

4

PluktuinPluktuin

Laag dynamische dorpskern
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