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Regionota 
Noord-West-Vlaanderen 

1

Welkom
door Stephaan Barbery,
Diensthoofd Dienst ruimtelijke planning
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Deel I (10 min.) 

- spoedcursus provinciaal ruimtelijk beleid
- korte situering ‘de Plaatsbepalers’ 

Deel II (20 min.)  

- voorstelling regionota
- huistaak ter voorbereiding van de workshops

Deel III
- vragenronde 

Het verder verloop van de avond

Het huidig Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN

DEELRUIMTEN

de basisprincipes
voor het ruimtelijk beleid 

thematische visie op natuur, wonen, 
landbouw, bedrijvigheid, … 

optelsom van de thematische 
visies per deelruimte

afstemmen
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Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

input door ‘de Plaatsbepalers’
formele overlegfora

input door ‘de Plaatsbepalers’ 
formele overlegfora

afstemmen

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN

DEELRUIMTEN

Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

zes ruimtelijke principes
bijsturen, wijzigen, aanvullen, …

geïntegreerd benaderen met
regio-specifieke principes én
regio-specifieke acties

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN
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Deelruimten en regio’s? 

Ruimtelijk beleid uitwerken 
voor 11 deelruimten

Overleg over ruimtelijk beleid 
in 5 regio’s

… het beslist beleid van kracht blijft 

… extra onderzoek medebepalend kan zijn

… het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een belangrijke rol speelt 

… de formele overlegfora zoals regiocommissies, PROCORO, MiNa-raad,

Provinciale Landbouwkamer, burgemeesters- en secretarissenoverleg, RESOC’s, overleg 

stedenbouwkundige ambtenaren, … ook worden betrokken

Vergeet niet dat …



18/11/2015

5

Over ‘de Plaatsbepalers’ 
door Bart Noels, participatiebegeleider O2

'de Plaatsbepalers' is een communicatie- en participatietraject en neemt niet de plaats van 
bestaande én wettelijk voorziene besluitvormingsprocessen in 

Doelstellingen zijn:

(1) verhogen kwaliteit van het provinciaal ruimtelijk beleid door het verkrijgen van 
waardevolle input van burgers, experten en politici

(2) verhogen draagvlak van het provinciaal ruimtelijk beleid, zowel intern (de provinciale 
overheid) als extern (burgers, belangengroepen, lokale overheden, etc.)

Het doel van ‘de Plaatsbepalers 
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5 regio’s 
- Noord-West-Vlaanderen
- Midden-West-Vlaanderen
- Zuid-West-Vlaanderen
- de Westhoek
- de Kust 

3 doelgroepen 
- de lokale politici 
- de experten 
- de burgers

4 samenkomsten  
- 1 gezamenlijke informatiesessie 
- 2 workshops per doelgroep 
- 1 gezamenlijke terugkoppeling via 

feedbackmoment 

‘de Plaatsbepalers’ in een notendop  

2 documenten 
- de documentaire over de zes

ruimtelijke principes 
- regio-specifieke vertaling

in de regionota

• 16 december 2015 workshop 1 experten – Tillegem

• 16 december 2015 workshop 1 politici – Boeverbos

• 19 januari 2016 workshop 1 burgers - Tillegem

• 18 februari 2016 workshop 2 experten – Tillegem

• 18 februari 2016 workshop 2 politici – Tillegem

• 25 februari 2016 workshop 2 burgers - Tillegem

• 21 april 2016 feedbackmoment – Boeverbos

• april 2016 synthesedocument participatietraject

12

De timing voor de regio Noord-West-Vlaanderen 
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Het regio-team 

• Dienst ruimtelijke planning Evelyne Vercauteren

• Gebiedswerking Dries Vanbelleghem

• Intercommunale WVI Jan Waumans

• Communicatiebedrijf O2 Bart Noels

13

- Dezelfde aanpak voor politici, experten en burgers

- Zes ruimtelijke principes voor de provincie West-Vlaanderen 
- Concretisering van ruimtelijke principes in vijf specifieke regionota’s

- Elke regionota bevat een reeks van concrete vragen
- Vragen zijn de basis voor het overleg in de twee workshops 

De aanpak tijdens de workshops 
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input ‘de Plaatsbepalers’ &
formele overlegfora

provinciaal beleid maakt keuzes

terugkoppeling / aftoetsen

provinciaal beleid beslist voorlopig

officiële procedure

provinciaal beleid beslist definitief

openbaar onderzoek

april 2016

najaar 2016

eind 2016 / begin 2017

voorjaar 2017

najaar 2017

voorjaar 2018

En wat gebeurt na ‘de Plaatsbepalers’?

Ideeën uit de regionota zijn … 

… niet te nemen of te laten

… een opstap voor de dialoog 

… de basis om uit te zoeken wat wenselijk én haalbaar is  

… uitgewerkt door de medewerkers van de Dienst ruimtelijke planning, de provinciale 

gebiedswerking en de intercommunales WVI en Leiedal 

… niet het resultaat van een politieke besluitvorming binnen de provincie

Statuut van de regionota
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De regionota voor Noord-West-Vlaanderen
door Evelyne Vercauteren, regioverantwoordelijke Dienst ruimtelijke 
planning

De zes ruimtelijke principes voor de 
volledige provincie 

18
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1. Herkennen én erkennen van het fysisch systeem

19

1. Herkennen én erkennen van het fysisch systeem

20

Het gaat over:  
• de ruimtelijke ontwikkelingen die (mee)bepaald worden door de 

bodemstructuur
• respect hebben voor de geomorfologie
• het inspelen op de bestaande fysische structuur van rivier- en beekvalleien 

onder meer i.f.v. het zoeken naar extra ruimte voor water
• de fysische structuren inzetten in het ruimtelijk beleid 
• het introduceren van het principe van ecosysteemdiensten in het ruimtelijk 

beleid 
• … 
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2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

21

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

22

Het gaat over:  
• het landschap dat bepaald is door haar fysisch systeem, maar ook door 

menselijk ingrijpen (landbouw, economie, recreatie, …) 
• de open ruimte als één van de bepalende elementen van dit landschap 
• de open ruimte die ook een productieruimte is 
• de grote verschillen in West-Vlaanderen door de diversiteit aan 

landschappen 
• de manier waarop we omgaan met die verscheidenheid aan landschappen
• het landschap dat steeds in evolutie is en dus geen star gegeven is
• … 
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3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

23

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

24

Het gaat over:  
• inbreiding 
• het niet aansnijden van bijkomende ruimte
• voorwaarden stellen als er extra open ruimte wordt omgezet in bebouwde 

ruimte
• de tekorten in de bestaande bebouwde ruimte in kaart brengen en oplossen 
• het multifunctioneel gebruiken van gebouwen 
• kleiner en flexibel wonen 
• ontwikkelingen in de steden, maar ook in de dorpen
• … 
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4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

25

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

26

Het gaat over:  
• het zoeken naar manieren om de bestaande wegeninfrastructuur te 

ontlasten
• het bundelen van functies waardoor een grotere collectieve massa wordt 

bereikt om alternatieven voor het autoverkeer te ontwikkelen 
• een gericht locatiebeleid van wonen en werken i.f.v. de organisatie van de 

mobiliteit 
• het maximaal benutten van de bestaande infrastructuren
• … 
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5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

27

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

28

Het gaat over:  
• multifunctioneel inzetten en optimaal gebruik maken van publieke ruimte 
• het creëren van kwalitatieve publieke ruimtes 
• de rol van de publieke ruimte als ontmoetingsplek 
• de ‘niet-gebruikte’ ruimte in de kernen 
• rol van de publieke ruimte in het voorzien in groen, het aanpakken van de 

wateroverlast, klimaatadaptatie, … 
• de publieke ruimte die de plaats inneemt van de steeds kleiner wordende 

private tuinen 
• … 
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6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

29

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

30

Het gaat over:  
• het economisch én ruimtelijk niet meer rendabel zijn om alle bovenlokale 

voorzieningen in elke stad of dorp ter beschikking te hebben 
• de bereidheid van mensen om zich te verplaatsen naar een andere stad of 

dorp voor een specifieke bovenlokale voorziening 
• het zoeken naar juiste plekken om bovenlokale voorzieningen in een netwerk 

van steden en dorpen in te schakelen 
• de interne concurrentie tussen nabijgelegen bovenlokale voorzieningen niet te 

initiëren
• bovenlokale voorzieningen zijn ziekenhuizen, sportinfrastructuur, bibliotheken, 

containerparken, culturele centra, maar ook bedrijventerreinen en woonzones
• …
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Situering van de regio Noord-West-Vlaanderen

Regionaal stedelijk gebied

-> Brugge

Kleinstedelijk gebied

-> Torhout, Knokke-Heist, Blankenberge

17 gemeenten

->Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
Blankenberge, Knokke-Heist, Gistel, Oudenburg, 
Jabbeke, Zuienkerke, Brugge, Damme, Ichtegem, 
Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Beernem

32

Situering van de regio Noord-West-Vlaanderen

Regionaal stedelijk gebied

-> Brugge

Kleinstedelijk gebied

-> Torhout, Knokke-Heist, Blankenberge

17 gemeenten

->Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
Blankenberge, Knokke-Heist, Gistel, Oudenburg, 
Jabbeke, Zuienkerke, Brugge, Damme, Ichtegem, 
Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Beernem
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Situering van de regio Noord-West-Vlaanderen

Deelruimten

-> Oostelijke polderruimte

-> Brugse ruimte

-> Veldruimte

34

Opbouw van de regionota

• 5 regio-specifieke krachtlijnen

• Per krachtlijn :
• Vaststellingen vanuit de regio
• Ruimtelijk principe waaraan krachtlijn uitvoering geeft
• Vragen voor debat in workshops
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Vijf krachtlijnen voor de regio Noord-
West-Vlaanderen

36

1. Versterken en benutten van het 
fysisch systeem en erfgoedlaag bij 
ontwikkelingen 
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Het fysisch systeem en het tot stand 
gekomen landschap geven een specifieke 
identiteit aan deze regio.

In de regio maken we een onderscheid 
tussen de polders en de veldruimte
(houtland). 
Ze verschillen onderling in bodem / reliëf en 
landschappelijke kenmerken. 

erfgoed

bos
natuur

Vaststelling

38

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Polders 
Het is een gebied met een zéér open 
karakter. Het is vlak en uitgestrekt. Door de 
aanwezigheid van een vruchtbare bodem 
heeft dit gebied een belangrijke 
landbouwrol. Opvallend zijn de grote 
polderhoeves en de kleine dorpen die veelal 
ontstaan zijn op de oude kreekruggen. In 
het wegenpatroon zijn ook oude 
dijkstructuren leesbaar.

erfgoed

bos
natuur

Vaststelling
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Veldruimte
Dit zanderig gebied ligt hoger (dekzandrug) 
en is minder vruchtbaar dan de polders. 
Door de historische ontginningen en 
bosaanplanten heeft het gebied een meer 
gesloten karakter. Het bezit een opvallend 
dambordpatroon met een belangrijke 
drevenstructuur. De vele kasteelparken
dragen bij aan het historische karakter van 
dit gebied.

Vaststelling

erfgoed

bos
natuur

40

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

erfgoed

bos
natuur

Centrale vraag:

Moeten we bij elke nieuwe ontwikkeling of 
ruimtelijke uitdaging niet nagaan wat de 
relatie is met het fysisch systeem en de 
erfgoedkwaliteiten én hoe we deze kunnen 
gebruiken?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Regio-specifieke vragen:

Woningdruk vanuit de kust: 
is het open karakter van de polders niet 
prioritair tegenover de woningdruk?

Verzilting (zout water) in de polder: 
moeten we verzilting blijven tegenhouden 
(met dijken, zoet water stroomopwaarts 
vasthouden) of eerder zoeken naar teelten 
die aangepast zijn?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

42

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Stijging zeespiegel: moeten we de polders 
niet prioritair inzetten en ‘klaar maken’ als 
kustverdedigingslinie? En hoe?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Dreven zijn niet meer geschikt als wegenis voor 
landbouw en worden eerder aanzien als barrières. 
Het zijn wel waardevolle landschapselementen, ook 
voor natuur en recreatie. 
Gaan we deze niet maximaal bewaren door ze in te 
zetten voor de realisatie van verbindingen?

Kasteeldomeinen als private domeinen worden niet 
afdoende ingezet in functie van de toeristisch-
recreatieve waarde voor de streek. 
Moeten we als overheid hier op inzetten en streven 
naar een mogelijke win-win-situatie?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

44

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen 

Juridische mogelijkheden zijn soms in conflict 
met het fysisch systeem. Er zijn nog gronden 
die bebouwd mogen worden maar die 
overstromingsgevoelig zijn: moeten we dit niet 
onmogelijk maken?
En wat met de andere bestemmingen? 
Of wat met de ontwikkeling van niet-
overstromingsgevoelige gebieden die wel 
bijkomende overlast stroomafwaarts als 
gevolg hebben?

Zijn er nog andere regiospecifieke vragen?

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

Donkerblauw = effectief overstromingsgevoelig
Lichtblauw = mogelijk overstromingsgevoelig
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2. Selectieve open ruimte benadering

2. Selectieve open ruimte benadering

De open ruimte biedt plaats aan meerdere 
functies waardoor we hier met een belangrijk 
functioneel vraagstuk te maken krijgen. 

Onder open ruimte verstaan we ‘het gebied 
buiten de steden en kernen’. Bos maakt dus ook 
onderdeel uit van de open ruimte, ook al is het 
visueel niet open.

46

Vaststelling
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De open ruimte biedt plaats aan meerdere 
functies waardoor we hier met een belangrijk 
functioneel vraagstuk te maken krijgen. 

Sommige functies kunnen op bepaalde locaties 
goed samengaan en werken op andere locaties 
concurrentieel. 

Bv. de nabijheid van natuur en woningen heeft 
invloed op landbouwbedrijven inzake 
milieuaspecten
Bv. woningen in verlaten hoeves leggen 
financiële en ruimtelijke druk op landbouw

47

Vaststelling

2. Selectieve open ruimte benadering

Functies die de open ruimte vervult:

• Voedselproductie

• Ecosysteemdiensten

• Waterhuishouding

• Energie

• Toerisme/recreatie

• Ademruimte voor de bebouwde ruimte

48

Vaststelling

2. Selectieve open ruimte benadering
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Centrale vraag:
Zoeken we een balans tussen  de verschillende 
ruimtevragen? 
EN / OF
… maken we gerichte en selectieve keuzes, 
afhankelijk van de locatie? 

Welke functies kunnen we clusteren en welke 
niet?
Welke functies horen waar thuis? 
Waar kunnen we complementaire relaties 
vinden?

49

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering

Bv: energie 

• Voedselproductie

• Ecosysteemdiensten

• Waterhuishouding

• Energie

• Toerisme/recreatie

• Ademruimte voor de bebouwde ruimte

50

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering
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Bv. Voedselproductie: glastuinbouw 

De polders is een waardevol landbouwgebied. 
De open ruimte is hier ook een economisch
gegeven: wandelaars, fietsers komen hier 
naar toe omwille van het open karakter. 
Toerisme en recreatie (horeca) hebben nood 
aan de open ruimte.
Glastuinbouw voorzien waar de serres 
gebufferd kunnen worden door dreven en 
bossen? 
En / of voorzien nabij industrie voor gebruik 
van restwarmte? 

51

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering

Bv. Voedselproductie: glastuinbouw 

• Voedselproductie

• Ecosysteemdiensten

• Waterhuishouding

• Energie

• Toerisme/recreatie

• Ademruimte voor de bebouwde ruimte

52

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering
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Bv. Natuur: drevenpatroon 

Dit patroonbezit landschappelijke, toeristisch 
recreatieve en natuurlijke waarden 

Kunnen we hier geen alternatief en 
verkeersveilig netwerk van fietspaden 
uitbouwen waardoor ze een grotere 
belevings- en gebruikswaarde krijgen?

53

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering

Bv: Natuur: drevenpatroon 

• Voedselproductie

• Ecosysteemdiensten

• Waterhuishouding

• Energie

• Toerisme/recreatie

• Ademruimte voor de bebouwde ruimte

54

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering
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Bv. Leegstaande hoeves:

Deze komen vaak in niet-landbouw-handen terecht 
met verschillende mogelijke functiewijzigingen: 
“verpaarding en vertuining van het landschap”

Polderhoeves zijn groot en zeer zichtbaar, een 
functiewijziging heeft hier een grotere 
landschappelijke impact. Er zijn anderzijds meer 
opportuniteiten omdat het grote gebouwen zijn.

55

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte
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5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

2. Selectieve open ruimte benadering

Bv. Leegstaande hoeves:

Zijn er op heden te veel of te weinig mogelijkheden? 
Wordt er te veel ruimtelijke dynamiek in de open 
ruimte gecreëerd? 
Hoe gaan we om met vragen tot de realisatie van 
meergezinswoningen / bed  & breakfasts / ..?
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2. Selectieve open ruimte benadering
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Bv: Leegstaande hoeves

• Voedselproductie

• Ecosysteemdiensten

• Waterhuishouding

• Energie

• Toerisme/recreatie

• Ademruimte voor de bebouwde ruimte
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2. Selectieve open ruimte benadering
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3. Inzetten op de bestaande 
lijninfrastructuren
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3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren

De aanwezigheid van bundels van 
lijninfrastructuur is typerend voor de regio

Kanalen : recreatief / transport / relatie 

zeehavens

Snelwegen : (E40, E403, A10) bovenlokaal 

karakter

Spoorwegen : personen / goederen

Steenwegen : meer lokaal karakter

59

Vaststelling

De grote lijninfrastructuren werken vaak als 
barrières in de ruimte.

De oversteekbaarheid van bv. de E40, E403, 
de kanalen is beperkt.

60

Vaststelling

3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren
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Moeten we inzetten op:

Multifunctioneel gebruik van de bestaande 
lijninfrastructuren?

Relaties tussen verschillende modi (zowel 
water, spoor als weg) ?

Het maximaal benutten van het bestaande 
netwerk zonder bijkomende grote 
lijninfrastructuren te voorzien?
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1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren

Bv. regionale bedrijvigheid

Optimaliseren van de bestaande terreinen 
komt tegemoet aan de optimalisatie van het 
ruimtelijk rendement.

Maar wat met diegene die ‘slecht’ gelegen 
zijn?
Gaan we enkel inzetten op diegene die  goed 
ontsloten zijn voor zowel personeel als 
goederentransport?

62

1. Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren
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Bv. regionale bedrijvigheid

WAAR?

Alles in de havens?
Inzetten op de kanalen: overslagzones waar 
verschillende modi samen komen? Wat met 
Jabbeke en Beernem?
Capaciteit van de E40 maximaal benutten?
Enkel bij stedelijke gebieden?
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4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren

Bv. Het fietsnetwerk

Met de (elektrische) fiets worden er langere 
afstanden afgelegd

Focussen op het uitbouwen van een 
fietsnetwerk tussen verschillende knopen 
(zowel voor woon-werk als recreatief)?
Kanalen snijden reeds door het landschap, 
moeten we deze niet maximaal gaan 
benutten als verbinding?
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Bv. Het fietsnetwerk

Ook parallel aan steenwegen / snelwegen /  
(oude) spoorwegbeddingen?

Hoe en waar moeten er dan aantakkingen 
op het kleinere netwerk voorzien worden?
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3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren

Bv. Openbaar vervoer

Kunnen we bestaande infrastructuren gaan 
versterken voor openbaar vervoer? Welke?
Kan Lightrail een oplossing zijn in de regio?
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Zijn er nog andere potenties voor de 
lijninfrastructuren?

Hoe verhouden ze zich tot het landschap en 
het fysisch systeem? 

Kan men hier belevingsaspecten aan 
koppelen? 

Kunnen we de barrières opheffen?
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3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren
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4. Focus op kwaliteit in plaats van 
kwantiteit in de dorpen
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4. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de dorpen

Er is een verspreide aanwezigheid van kleinere 
kernen en dorpen.

Elk dorp heeft zijn eigen karakter.

Niet alle dorpen liggen in de nabijheid van een 
stad, van grote voorzieningen of beschikken 
over voldoende openbaar vervoer. 

Vaak liggen er nog grote aansnijdbare
woongebieden die bebouw kunnen worden

69

Vaststelling

Er is vraag naar …

…diverse woontypologieën waarbij men steeds vaker 
kleiner gaat wonen.

… naar meergezinswoningen, kangoeroewoningen, 
zorgwoningen, …

… naar een aanbod voor verschillende doelgroepen
(sociaal).

70

Vaststelling

4. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de dorpen
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Is het behoud van het typische karakter van het dorp niet 
belangrijker dan de komst van de zoveelste generieke 
verkaveling of appartementen?

Hoe gaan we om met verdichting in een dorp?
Hoort elke woontypologie er thuis? Zijn 
meergezinswoningen wel of niet toegelaten? 

Dienen alle dorpen en kleine kernen nog wel verder te 
worden ontwikkeld? Durven we het bestaande vrije 
woonaanbod in vraag stellen: is het de beste locatie om te 
gaan ontwikkelen? 
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4. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de dorpen

Is de relatie met het landschap een belangrijke 
kwaliteit van het dorp? Zoja, dient elke ontwikkeling 
zich daar niet op af te stemmen?

Zijn bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen
de voornaamste argumenten tot versterking?

Wat verstaan we onder kwaliteit? 
Staat het multifunctioneel karakter van publieke 
ruimte in voor voor kwaliteit?
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Stel: 45 bijkomende woningen is veel als een dorp 
nu uit 90 woningen bestaat

Voorbeeld: Nieuwmunster
Verplaatsen van woongebied op een betere locatie 

met respect voor de erfgoedwaarden en aanbod 
publieke ruimte

De ontwikkeling van een klein (polder)dorp heeft 
ook een landschappelijke en erfgoedkundige 
impact.
Is het inzetten op kwaliteit van publieke ruimte en 
sociaal weefsel hier dan niet belangrijker dan het 
maximaliseren van het woonaanbod?
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5. Multifunctionele zonebenadering van 
de stadsrand
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5. Multifunctionele zonebenadering van de stadsrand

Stedelijke gebieden : Brugge, Torhout (Knokke, 
Oostende, Blankenberge)

De rand van de stad is in elke windrichting anders. Ze is 
opgebouwd uit verschillende segmenten die divers zijn 
en verschillende functies bevatten.

Soms is het een scherpe grens, soms is het een rafelige
rand.

Bv. vanaf de autostrade: ‘plots zie je Brugge liggen’

75

Vaststelling

De stadsrand bezit zowel de nabijheid van de open 
ruimte als van de stad met al haar functies.

In het gevoerde beleid werd een stedelijk gebied 
afgebakend, op perceelsniveau met een lijn. Zonder 
echt specifieke aandacht te geven aan de zone die er 
aan grenst.

Het is een strategisch gebied waar alle voorgaande 
krachtlijnen en ontwikkelingsrichtingen samen komen.

76

Vaststelling

5. Multifunctionele zonebenadering van de stadsrand
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Moet een stad blijvend ruimte krijgen voor 
ontwikkeling en ruimtelijke groei?
Of
… beogen we verdere interne verdichting van de 
stad en kan ze niet meer uitbreiden?

Hoe kunnen we de zone tussen de stad en de open 
ruimte positief benaderen?

Biedt de nabijheid van beide niet een groot aantal 
potenties voor bepaalde (nieuwe) functies?
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5. Multifunctionele zonebenadering van de stadsrand

Moeten we deze zone generiek gaan benaderen 
of per segment?

Biedt een zonebenadering waarbij in elke 
richting gekeken wordt naar ruimtelijke 
mogelijkheden geen voordelen aan zowel stad 
als omliggende gemeenten?
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Zetten we hier in op:
stadsnabije landbouw /volkstuintjes
parkzone
specifieke woonvormen
fiets- en natuurverbindingen 
randparkings
het afwerken van de rand van woongebied 
bedrijvigheid
sport en recreatie
…

… steeds in relatie tot het naastgelegen landschap, het 
fysisch systeem, slim locatiebeleid, ….?
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Krachtlijnen voor de regio Noord-West-Vlaanderen:

1. Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij ontwikkelingen.

2. Selectieve open ruimte benadering.

3. Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren.

4. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de dorpen.

5. Multifunctionele zonebenadering van de stadsrand.
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• Bekijk de documentaire over de ruimtelijke principes opnieuw 

• Denk na over de vragen in de regionota

• Bezorg ons online uw eerste feedback

Een huistaak voor elke Plaatsbepaler 

82

Vragen?
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83

Meer info?

www.deplaatsbepalers.be 

Provincie West-Vlaanderen
Dienst ruimtelijke planning 
Evelyne Vercauteren
t. 050/40 35 56 – evelyne.vercauteren@west-vlaanderen.be 

Communicatiebedrijf O2
Bart Noels
t. 0473 369 370 – bart@otwee.be

www.deplaatsbepalers.be 
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