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Regionota  
Regio  Westhoek  
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Welkom
door  Stephaan  Barbery,
Diensthoofd  Dienst  ruimtelijke  planning
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Deel  I  
-‐  spoedcursus  provinciaal  ruimtelijk  beleid
-‐  korte  situering  ‘de  Plaatsbepalers’  


Deel  II  
-‐  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  

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

optelsom  van  de  themaPsche  
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  acPes

GLOBALE  PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN
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Ruimtelijk  beleid  uitwerken  
voor  11  deelruimten	  

Deelruimten  en  regio’s?  

Overleg  over  ruimtelijk  beleid  
in  5  regio’s	  

 

…  het  beslist  beleid  van  kracht  blijY  

…  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  …
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Over  ‘de  Plaatsbepalers’  
door  Ward  Deneckere,  parPcipaPebegeleider  O2

 

'de  Plaatsbepalers'  is  een  communicaPe-‐  en  parPcipaPetraject  en  neemt  niet  de  plaats  van  
bestaande  én  we^elijk  voorziene  besluitvormingsprocessen  in  

Doelstellingen  zijn:

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


(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
-‐  Westhoek
-‐  Kust  

3  doelgroepen  
-‐  de  lokale  poliPci  
-‐  de  experten  
-‐  de  burgers

4  samenkomsten    
-‐  1  gezamenlijke  informaPesessie  
-‐  2  workshops  per  doelgroep  
-‐  1  gezamenlijke  terugkoppeling  via  

feedbackmoment  

‘de  Plaatsbepalers’  in  een  notendop    

2  documenten  
-‐  documentaire  over  de  zes  

ruimtelijke  principes  
-‐  regio-‐specifieke  vertaling  

in  de  regionota

 

De  Pming  voor  de  regio  Westhoek  

•  14  december  2015  -‐  10u00:  workshop  1  experten
•  14  december  2015  -‐  16u30:  workshop  1  poliPci
•  18  januari  2016  -‐  19u00:  workshop  1  burgers

•  22  februari  2016  -‐  10u00:  workshop  2  experten
•  22  februari  2016  -‐  16u30:  workshop  2  poliPci  
•  15  februari  2016  -‐  19u00:  workshop  2  burgers
  
•  maart  2016:  feedbackmoment
•  april  2016:  synthesedocument  parPcipaPetraject

12	  



3/12/15	  

7	  

 

Het  regio-‐team  

•  Dienst  ruimtelijke  planning:  Gertjan  Lebrun  

•  Gebiedswerking:  Bern  Paret,  Bart  Boeraeve,  Jan  Leicher  

•  Intercommunale  WVI:  Jan  De  Moor  

•  CommunicaPebedrijf  O2:  Ward  Deneckere

13	  

 

•  Dezelfde  aanpak  voor  poliPci,  experten  en  burgers

•  Zes  ruimtelijke  principes  voor  de  provincie  West-‐Vlaanderen  
•  ConcrePsering  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  Pjdens  de  workshops  
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input  ‘de  Plaatsbepalers’  &
formele  overlegfora

provinciaal  beleid  maakt  keuzes

terugkoppeling  /  aYoetsen

provinciaal  beleid  beslist  voorlopig

officiële  procedure

provinciaal  beleid  beslist  definiPef

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  poliPeke  besluitvorming  binnen  de  provincie

Statuut  van  de  regionota
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De  regionota  voor  de  Westhoek
door  Gertjan  Lebrun,  
regioverantwoordelijke  Dienst  ruimtelijke  planning

 

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  inze^en  in  het  ruimtelijk  beleid  
•  het  introduceren  van  het  principe  van  ecosysteemdiensten  in  het  ruimtelijk  

beleid  
•  …  
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2.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

21	  

 

2.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

22	  

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

menselijk  ingrijpen  (landbouw,  economie,  recreaPe,  …)  
•  de  open  ruimte  als  één  van  de  bepalende  elementen  van  dit  landschap  
•  de  open  ruimte  die  ook  een  producPeruimte  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  evoluPe  is  en  dus  geen  star  gegeven  is
•  …  
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3.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

23	  

 

3.  OpPmaliseren  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  mulPfuncPoneel  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  locaPebeleid

25	  

 

4.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

26	  

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

ontlasten
•  het  bundelen  van  funcPes  waardoor  een  grotere  collecPeve  massa  wordt  

bereikt  om  alternaPeven  voor  het  autoverkeer  te  ontwikkelen  
•  een  gericht  locaPebeleid  van  wonen  en  werken  i.f.v.  de  organisaPe  van  de  

mobiliteit  
•  het  maximaal  benu^en  van  de  bestaande  infrastructuren
•  …  
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5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte
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5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

28	  

Het  gaat  over:    
•  mulPfuncPoneel  inze^en  en  opPmaal  gebruik  maken  van  publieke  ruimte  
•  het  creëren  van  kwalitaPeve  publieke  ruimtes  
•  de  rol  van  de  publieke  ruimte  als  ontmoePngsplek  
•  de  ‘niet-‐gebruikte’  ruimte  in  de  kernen  
•  rol  van  de  publieke  ruimte  in  het  voorzien  in  groen,  het  aanpakken  van  de  

wateroverlast,  klimaatadaptaPe,  …  
•  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  concurrenPe  tussen  nabijgelegen  bovenlokale  voorzieningen  niet  te  

iniPëren
•  bovenlokale  voorzieningen  zijn  ziekenhuizen,  sporPnfrastructuur,  bibliotheken,  

containerparken,  culturele  centra,  maar  ook  bedrijventerreinen  en  woonzones
•  …	  
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Wat  betekent  dit  voor  de  regio?  


31	  

Situering  van  de  regio  Westhoek  

32	  

4  stedelijke  gebieden

à  Veurne,  Diksmuide,  Poperinge,  Ieper

3  kustgemeenten

à  De  Panne,  Koksijde,  Nieuwpoort

10  kleinere  gemeenten
à Koekelare,  Kortemark,  Alveringem,  Vleteren,  Lo-‐Reninge,  

Houthulst,  Langemark-‐Poelkapelle,  Zonnebeke,  
Heuvelland,  Mesen

198.000    inwoners  -‐  grens  met  Frans-‐Vlaanderen
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Situering  van  de  regio  Westhoek  

Deelruimten  
•  Heuvel-‐IJzerruimte
•  Westelijke  polderruimte
•  Westkustruimte

Overlap  met  
•  Kustruimte  
•  Veldruimte  
•  Leieruimte  
•  Middenruimte

 

34	  

Opbouw  van  de  regionota  Westhoek

•  Vijf  regio-‐specifieke  krachtlijnen

•  Per  krachtlijn:
•  enkele  vaststellingen  vanuit  de  regio
•  verwijzing  naar  ruimtelijk  principe  waaraan  krachtlijn  uitvoering  geeY
•  reeks  van  vragen  voor  debat  in  workshops
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Krachtlijn  1:  
Landschap  als  drager  van  
ruimtelijke  ontwikkelingen

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

36	  

Gaat  over:

1.  Verschillende  fysische  systemen  resulteren  in  verschillende  landschappen

2.  Verschillende  landschappen  hebben  een  ander  uitzicht  (een  andere  beeldkwaliteit)

3.  ProblemaPek  leegstaande  bebouwing  in  het  landschap
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Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

37	  

Vaststellingen

Het  landschap  is  tot  stand  gekomen  door  een  combinaPe  van  
natuurlijke  invloeden  (fysisch  systeem)  en  menselijk  ingrijpen.  

Acht  landschappen  in  de  Westhoek:
-  De  Moeren
-  Plateau  van  Izenberge
-  Poldervlakte  (ten  westen  en  ten  oosten  van  de  IJzer)
-  IJzervallei
-  Handzamevallei
-  Houtland  rond  Ieper,  Hoppeland  rond  Poperinge,  Houtland  van  Torhout
-  Heuvelrij  (Kemmelberg)
-  Rug  van  Westrozebeke  (incl.  bossen  van  de  Ieperboog)

Vaststellingen  (vervolg)

De  Moeren  (ten  westen  van  Veurne):
open  zichten,  grote  percelen,  verspreide  hoeves,  
omzooming  van  doorkruisende  wegen  d.m.v.  
looromen,  geometrische  structuur,  watergangen

Plateau  van  Izenberge:
open  landschap,  verspreide  bewoning  en  
landbouwbedrijven,  kustvlakte  aan  de  horizon



38	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen
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Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vaststellingen  (vervolg)

Poldervlakte  ten  westen  van  de  IJzer:
open  zichten;  onregelmaPge  structuur  door  
onregelmaPge  inpoldering  (zowel  akkerbouw  als  
weiland);  Kom  van  Lampernisse  (bijna  volledig  
weiland);  N8,  E40  en  Lovaart  als  sterke  
lijnelementen;  verspreide  dorpen
  
Poldervlakte  ten  oosten  van  de  IJzer:
open  zichten,  kustlijn  als  oriëntaPepunt,  E40  en  
steenwegen  als  kenmerkende  structuren  (bv.  N369  
tussen  Diksmuide  en  E40)

 

40	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vaststellingen  (vervolg)

IJzervallei:
IJzer  als  bepalend  lijnelement,  onregelmaPge  
broekenstructuur,  open  zichten,  doorsneden  
door  N8

Handzamevallei:
kleine  percelen,  spoorlijn  Diksmuide-‐Kortemark  
als  scherpe  grens






3/12/15	  

21	  

 

41	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vaststellingen  (vervolg)

Houtland  rond  Ieper:
resten  van  houtkanten,  open  zichten  richPng  heuvels,  
doorsneden  door  infrastructuur,  bossen  van  Houthulst,  
gekenmerkt  door  dreven  
Houtland  van  Torhout:
gesloten  karakter  (weinig  verzichten)
afgesloten  velden  in  heuvelachPg  landschap
Hoppeland  rond  Poperinge:
open  landschap  met  hoppevelden,  talrijke  beken  in  
golvend  landschap,  bossen  rond  Proven  en  Galgebossen


 

42	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vaststellingen  (vervolg)

Heuvelrij  (o.a.  Kemmelberg):
open  gebied  rond  de  heuvels,  beboste  heuvels,  
panoramische  zichten

Rug  van  Westrozebeke:
verspreide  dorpen,  geïsoleerde  bossen
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Vaststellingen  (vervolg)

Verschillende  fysische  systemen  à  verschillende  landschappen  

Fysisch  systeem  is…  
•  waterkwaliteit  en  -‐kwanPteit  (overstromingen,  waterschaarste)
•  reliëf  &  bodem  (erosie)
•  bodemtype  (en  teelten)
•  biodiversiteit

Fysisch  systeem  stelt  grenzen  aan  ontwikkelingen:  
samenstelling  van  bodem,  helling  van  terreinen  en  loop  van  rivieren  en  beken  staan  in  
rechtstreeks  verband  met  bodemgebruik.

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

 

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
44	  

Vragen

•  Kennen  we  het  funcPoneren  van  het  fysisch  

systeem  goed  genoeg  om  gebiedsgerichte  
duurzame  oplossingen  aan  te  rijken?

•  Water  speelt  in  elk  type  landschap  een  
belangrijke  rol.  Moet  water  steeds  
voldoende  ruimte  krijgen?  



Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
45	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen  (vervolg)

Zo  ja,  …
•  Natuurlijke  infiltraPe  door  onbebouwde  

ruimte  onbebouwd  en  onverhard  te  laten?

•  Verhogen  waterbergend  vermogen  van  de  
bebouwde  en  onbebouwde  ruimte?

 

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
46	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen  (vervolg)

Zo  ja,  hoe?
•  Maximaal  werken  met  waterdoorlaatbare  materialen?
•  Opri^en,  parking,…    verplicht  waterdoorlatend?  
•  Beken  opnieuw  open  leggen,  vertraagde  afvoer  en  erosiebestrijding  door  natuurlijke  

oevers,  …?  

Hoe  wateroverlast  voorkomen?  
•  Extra  kanalen  en  beken  in  de  polders?  
•  Geen  verkavelingen  in  waterzieke  gronden?  
•  Landschap  comparPmenteren  en  onder  water  ze^en  bij  extreme  

weersomstandigheden  (met  vergoeding  voor  ‘waterboeren’)?
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
47	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen  (vervolg)

Hoe  (toekomsPg)  tekort  aan  water  oplossen?
•  Waar  extra  bufferbekkens  aanleggen?  Individueel  of  

collecPef?  
•  Naast  een  groenbuffer  ook  een  (verplichte)  waterbuffer  

voorzien?  


1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
48	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen  (vervolg)

Welke  andere  funcPes  kunnen  waterbuffers  opnemen?  Welke  andere  
funcPes  kunnen  er  gekoppeld  worden  aan  beken  en  rivieren?

Geïntegreerde  aanpak  water:
•  Afwerking  dorpsranden  met  beken  en  bufferbekkens?    
•  Groene/blauwe  ruimte  in  de  stad  en  het  dorp?    
•  Water  voor  de  landbouw  en  agro-‐industrie?  
•  RecreaPeve  netwerken  koppelen  aan  water?  
•  Biodiversiteit  langs  beken?  
•  DrinkwaterproducPe  (waterkwaliteit)?
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49	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vaststellingen

Verschillende  landschappen  à  verschillende  beeldkwaliteit

•  Iedereen  is  bouwheer  van  het  landschap  (landschap  is  de  
verantwoordelijkheid  van  iedereen)…      

•  Iedereen  ziet  het  landschap  op  een  persoonlijke  manier…

 

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
50	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen

Bepalen  de  fysische  systemen  en  de  beeldkwaliteit  van  het  landschap  wat  mogelijk  en/of  
wenselijk  is  …?

Zo  ja,…
•  Geïntegreerde  en  gebied-‐specifieke  aanpak  noodzakelijk  à  ProducPelandschap  met  

aandacht  voor  water,  biodiversiteit,  bodem  (fysisch  systeem),  recreaPe  (beeldkwaliteit),  …

•  Welke  rol  kunnen  beeldkwaliteitsplannen  hierin  spelen?
•  Zijn  er  andere  en/of  nieuwe  instrumenten  nodig?  (bv.  ruilverkavelingen-‐nieuwe  sPjl)
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51	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Beeldkwaliteitsplan  Frontzate  tussen  Diksmuide  en  Nieuwpoort  (ter  inspiraPe)  

Ontwerp:  Sylvie  Van  Damme  &  Pieter  Foré

Gaat  over:  
•  leesbare  wegen
•  rijk  geaccentueerde  Ijzer  
•  waterlopen  als  dragers
•  polderdorpen  en  stadsranden
•  hoeves  en  vrijstaande  bebouwing  in  de  open  ruimte
•  …

Beeldkwaliteitsplan  Frontzate:  leesbare  wegen

•  bepaalde  wegen  accentueren  met  beplanPng  (leesbaarheid)

•  andere  wegen  net  niet  accentueren  (opgaan  in  het  landschap)

•  verbindende  tweevakswegen  met  een  dubbele  bomenrij

•  smalle  verbindingswegen  met  een  enkele  bomenrij

•  landelijke  wegen  zonder  lijnbeplanPng
•  fietsers

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
52	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen
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Beeldkwaliteitsplan  Frontzate:  polderdorpen  en  stadsranden

RelaPe  tussen  dorp  en  omliggende  landschap:

Dorpsrand  als  groene  link  met  het  landschap  /  Doorkijken

naar  het  landschap  /  Tuinen  laten  overlopen  in  het  landschap  /

Trage  wegen  /  …



Dorpskern  met  karakter:  publieke  groene  ruimte  /  …

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
53	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
54	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
55	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Beeldkwaliteitsplan  Frontzate:  landbouwbedrijven  als  deel  van  het  landschap

•  een  landbouwbedrijf  bepaalt  mee  het  karakter  van  het  landschap

•  efficiënte  inplanPng,  materiaalkeuze  en  beplanPng  zorgen  voor    

inbedding  bedrijfssites  in  het  landschap  &  een  beter  funcPoneren

•  bedrijfsbeplanPng  of  landschapsbeplanPng:  sPmuleren  of  afdwingen?



1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
56	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen
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Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vaststellingen

•  ProblemaPek  leegstaande  gebouwen  in  de  

open  ruimte    van  de  Westhoek

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
58	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen

Welke  funcPes  kunnen  leegstaande  gebouwen  huisvesten?  

• Wat  zijn  de  randvoorwaarden  om  andere  funcPes  dan  landbouw  toe  te  laten?

•  Zijn  mogelijke  funcPes  auankelijk  van  het  omliggende  landschap  en/of  de  ligging  t.o.v.  de  

wegen?

•  Moeten  deze  funcPes  worden  bestemd  of  is  een  contract  (voor  bepaalde  duur  –  voor  

bepaalde  funcPes)  met  de  overheid  aangewezen?
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
59	  

Landschap  als  drager  van  ruimtelijke  ontwikkelingen

Vragen  (vervolg)

Kunnen  bepaalde  leegstaande  gebouwen  worden  afgebroken?

•  Geven  we  na  arraak  de  grond  terug  aan  de  landbouw  en/of  de  natuur?  

• Waar  kunnen  leegstaande  gebouwen  (gedeeltelijk)  worden  afgebroken?  

•  Kunnen  we  deze  arraak  compenseren  als  extra  ruimte  voor  bepaalde  funcPes  (wonen  en  

werken)  in  de  kernen?  

•  Moet  de  overheid  leegstaande  gebouwen  die  op  de  ‘verkeerde  plek’  staan  (bv.  IHD-‐zone),  

opkopen?  (=  voorkooprecht  overheid  die  saneert  en  op  een  ander  plaats  compenseert?)

 

60	  

Krachtlijn  2:
KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  
de  Westhoek
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KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

61	  

Vaststellingen

•  veel  kwalitaPeve  kleinschalige  dorpen
•  weinig  grootschalige  verkavelingen  
•  beperkte  lintbebouwing  
•  dorpen  midden  in  het  kwalitaPeve  landschap

•  demografische  trend:  gezinsverdunning  &  vergrijzing  
•  poliPeke  trend:  focus  op  steden  
•  maatschappelijke  trend:  toename  gedeelde  ruimte  

•    op  zoek  naar  andere/kleinere  woontypologieën  

62	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Vragen

Kleinschaligheid  &  beeldkwaliteit  als  troef?
Bouwen  met  landschappelijke  meerwaarde?

Zo  ja,…
•  Focus  op  reconversie,  inbreiding  &  afwerking  van  

randen  (via  groen  en/of  bebouwing)?
•  Bebouwing  binnen  de  contour  van  bestaande  

bebouwde  kern?  
•  Geen  nieuwe  verkavelingen  meer?

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek
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Vragen  (vervolg)

Hoe  extra  ruimte  creëren  binnen  bestaande  bebouwde  omgeving?
•  VerdichPng  in  oude  verkavelingen:  (te)  grote  loten,  (te)  grote  woningen?  
•  Oude  verkavelingen  en/of  oude  meergezinswoningen  (gefaseerd)  arreken  en  nieuwe  

verkavelingen  realiseren  met  ‘dichter  wonen’  en  meer  ‘collecPeve  ruimte’  (recreaPe,    
waterbuffering,  parkeren,  …)?  

•  Kunnen  we  grote  tuinen  opdelen:    ‘build  in  my  backyard’  i.p.v.  ‘not  in  my  backyard’  of  extra  
collecPeve  groene  ruimte  voorzien?  

•  Kunnen  we  bestaande  woningen  verdelen  in  ‘samen-‐woon’-‐eenheden?  
•  Hoe  gaan  we  om  met  de  appartemenPsering  van  de  dorpen?  Willen  we  in  de  hoogte  

bouwen?

63	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

Hoe  extra  ruimte  creëren  binnen  bestaande  
bebouwde  omgeving?

•  FuncPes  (wonen,  werken,  recreaPe,…)  in  
verlaten  landbouwzetels  die  aansluiten  op  
dorpskernen?
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek
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Vragen  (vervolg)

FuncPes  in  verlaten  landbouwzetels  die  aansluiten  op  dorpskern?

•  Wat  zijn  de  randvoorwaarden  om  andere  funcPes  dan  landbouw  toe  te  laten?
-  auankelijk  van  ontsluiPng?
-  auankelijk  van  bestaande  kwaliteit  van  de  bebouwing?
-  auankelijk  van  het  omliggende  landschap?
-  andere  randvoorwaarden?  

•  Moeten  deze  funcPes  worden  bestemd  of  is  een  contract  (bepaalde  duur  -‐  bepaalde  
funcPe)  met  de  overheid  aangewezen?

65	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

Vaststellingen

Leeraarheid  van  dorpen  hangt  niet  zo  zeer  af  van:

•  aantal  inwoners

•  aanwezigheid  dorpsschool  
•  …

66	  

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek



3/12/15	  

34	  

 

67	  

Vaststellingen  (vervolg)

Voor  de  leeraarheid  van  dorpen  is
mulPfuncPonele  publieke  ruimte  van  belang:

•  buitenruimte:  bv.  een  plein

•  binnenruimte:  bv.  een  buurthuis  

à  faciliteren  van  sociale  interacPe  

(ontmoePngsruimte)

à  voorzieningen  op  schaal  van  het  dorp  of  

omliggende  dorpen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

68	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

Vragen

•  Moeten  we  publieke  infrastructuur  (scholen,  

turnzalen,  speelpleinen,  rusthuizen,  kerken,  …)  
mulPfuncPoneel  inze^en?

•  Hoe  doen  we  dat?  
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69	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

•  Kan  een  ‘dorpspunt’  een  antwoord  bieden  op  het  

leeraarheidsvraagstuk  in  de  dorpen?

Wat  kan  een  dorpspunt  zijn:

•  te  voet  of  met  de  fiets  bereikbaar,  

•  de  toegangspoort  tot  (collecPef)  vervoer
•  het  is  er  aangenaam  vertoeven  à  kwaliteit  infrastructuur/publieke  ruimte

•  basisinkopen  en  dienstverlening:    

          à  ophaalpunt  bestellingen,  loket  gemeentediensten,  …

•    een  ontmoePngsplaats  (bv  dorpscafé)
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek

Zo  ja,  …

Verschillende  typologieën  van  dorpspunten  

•  auankelijk  van  aantal  inwoners?
•  auankelijk  van  bestaande  voorzieningen?  
•  auankelijk  van  de  locaPe  (vervoersnetwerk)?
•  …
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Krachtlijn  3:
Mobiliteit  op  een  slimme  én  duurzame  
manier  uitbouwen  én  versterken  


 

72	  

Mobiliteit  op  een  slimme  en  duurzame  manier  uitbouwen  en  versterken

Vaststellingen

•  hoge  auto-‐auankelijkheid
          à  personenwagen  zal  alPjd  een  rol  blijven  spelen  in  de  Westhoek
•  veel  kleine  dorpen,  niet  in  nabijheid  van  stedelijke  voorzieningen
•  zwak  uitgebouwd  collecPef  vervoer
•  beperkt  aanbod  fietsassen/fietsostrades
•  Vier  Westhoeksteden  (Veurne  –  Diksmuide  –  Ieper  -‐  Poperinge)  verbonden  met  hoger  

netwerk  (interregionaal)  via  spoor,  snelwegen  en  buslijnen.
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Mobiliteit  op  een  slimme  en  duurzame  manier  uitbouwen  en  versterken

Vragen

Kan  het  ‘dorpspunt’  de  dorpen  met  de  stedelijke  voorzieningen  
verbinden?

•  Het  dorpspunt  geeY  toegang  tot  (collecPef)  vervoer:  

-  via  klassiek  collecPef  vervoer  (belbus)?  
-  via  vrijwilligersvervoer,  autodelen,  Cambio,  Blue-‐bike?
-  via  gedeelde  wagens?  
-  via  zelfrijdende  wagens?

 

74	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Mobiliteit  op  een  slimme  en  duurzame  manier  uitbouwen  en  versterken

Vragen  (vervolg)

Zo  ja,…
Verschillende  typologieën  van  dorpspunten  auankelijk  van  de  
ligging  van  deze  kern  in  het  vervoersnetwerk?  

Snelbussen  i.p.v.  bestaande  buslijnen  als  efficiënter  
vervoersnetwerk  en  verbinding  tussen  de  dorpen  en  de  steden?
•  Snelbussen  op  steenwegen  tussen  steden?
•  Tussen  Ieper  en  Veurne?  Tussen  Poperinge  en  Diksmuide?
•  Op  andere  steenwegen?
•  Enkel  dorpen  langs  steenwegen  beschikken  over  halte?
•  Vervoersknooppunt  waar  snelbuslijnen  kruisen?  
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75	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Mobiliteit  op  een  slimme  en  duurzame  manier  uitbouwen  en  versterken

Vragen  (vervolg)

Dorpspunten  verbinden  met  de  stad?
•  via  halte  snelbuslijn?
•  via  vervoersknooppunt  

snelbuslijnen?  
•  rechtstreeks  met  de  stad?

76	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Mobiliteit  op  een  slimme  en  duurzame  manier  uitbouwen  en  versterken

Vragen  (vervolg)

Waar  zijn  dorpspunten  wenselijk,  noodzakelijk  en/of  haalbaar?  
•  Dorpen  op  de  steenwegen  met  goed  uitgeruste  halte  snelbus?  

(bv.  Oostvleteren,  Lo,  Woesten)
•  Dorpen  op  (elektrische)  fietsafstand  van  halte  snelbus  op  steenwegen?  

(bv  Alveringem,  Reninge)
•  Dorpen  op  (elektrische)  fietsafstand  van  de  stad?
•  Andere  dorpen?

Welke  invulling  is  wenselijk,  noodzakelijk  en/of  haalbaar  voor  een  dorpspunt?  Is  enkel  
een  kwalitaPeve  halte  in  bepaalde  gevallen  genoeg?





3/12/15	  

39	  

77	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Mobiliteit  op  een  slimme  en  duurzame  manier  uitbouwen  en  versterken

Vragen  (vervolg)

Hoe  vier  Westhoeksteden  onderling  verbinden?

•  Uitbouw  van  een  netwerk  van  Cambio/Blue-‐bike  als  
voor-‐  en  natransport  aan  staPons?  

•  Fietsostrades  en  opPmalisaPe  bestaande  fietspaden?

 

78	  

Krachtlijn  4:
Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  
Westhoek
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Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

79	  

Vaststellingen

•  De  Westhoek  heeY  geen  grote  centrumstad,  terwijl  Vlaams  beleid  focust  op  
centrumsteden

•  De  Westhoek  heeY  vier  steden  met  voorzienende  rol  voor  bevolking  in  ruimere  omgeving.  

•  ConcentraPe  van  wonen  en  werken  in  deze  vier  steden  (Veurne,  Diksmuide,  Poperinge,  
Ieper)

•  De  Westhoek  heeY  voldoende  aanbod  aan  bestemde  bedrijventerreinen


 

Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

80	  

Vaststellingen  (vervolg)

Twee  stedelijke  netwerken  langs  twee  transportassen:

•  Ieper  &  Poperinge  langs  infrastructuurbundel  tussen  Kortrijk  en  de  A25  in  
Frankrijk  (N38  en  spoor  tussen  beide  Westhoeksteden)

•  Veurne  &  kustgemeenten  langs  E40

Diksmuide:
•  via  spoor  verbonden  met  De  Panne  en  Lichtervelde
•  via  steenwegen  in  verbinding  met  Veurne,  E40,  Ieper,  Roeselare,…  
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Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

81	  

82	  

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen

Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Vragen

•  Stedelijke  netwerken  verder  ontwikkelen  door  in  te  ze^en  op  complementariteit  

(samenwerking)  en  onderlinge  bereikbaarheid?

•  Nieuwe  ontwikkelingen  (vooral  wonen  en  werken)  vooral  in  deze  netwerken?

•  Welke  rol  speelt  Diksmuide,  gelegen  buiten  de  2  stedelijke  netwerken?  
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
83	  

Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

Ieper  &  Poperinge  als  complementaire  polen?

•  Niet  alle  stedelijke  voorzieningen  in  beide  steden,  maar  samenwerken  (ziekenhuis,  cultuur,  

sport,  …)?


 

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
84	  

Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

Complementariteit  versterken  door  in  te  ze^en  op  bereikbaarheid?
•  Fietsostrade  tussen  beide  steden?
•  Snelle  tram-‐  of  busverbinding  tussen  beide  steden?
•  Ontdubbeling  spoor  tussen  Poperinge  en  Kortrijk  (i.f.v.  extra  ri^en  en    goederenvervoer)?

Nieuwe  ontwikkelingen  (werken,  wonen,…)  enkel  in  deze  steden?
Of  zijn  er  ook  goed  bereikbare  plekken  langs  deze  as,  waar  nog  iets  kan?
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
85	  

Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

Veurne  &  kustgemeenten  als  complementaire  polen?

•  Kust  met  toerisPsch-‐recreaPeve  potenPes  en  Veurne  met  toerisPsche  én  economische  

potenPes?  Luchtmachtbasis  als  schakel  tussen  beide?

 

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
86	  

Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

•  Complementariteit  versterken  door  in  te  ze^en  op  bereikbaarheid?

•  fietsostrade  via  luchtmachtbasis?
•  snelle  tram-‐  of  busverbinding  tussen  Veurne  en  kust?

•  Veurne  mulPmodaal  ontsluitbaar
•  E40
•  Spoor  tussen  De  Panne  en  Lichtervelde  

ontdubbeling  tussen  De  Panne  en  Diksmuide?
•  Gebruik  kanaal  Plassendale-‐Duinkerke  

naast  recreaPeve  ook  economische  potenPe?
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
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Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Vragen  (vervolg)

•  Nieuwe  ontwikkelingen  bedrijvigheid  langs  de  twee  transportassen?
•  As  Oostende  -‐  Duinkerke:  Veurne  als  voornaamste  vesPgingslocaPe?
•  As  Kortrijk  -‐  A25  (Frankrijk):  Ieper  en  Poperinge  als  voornaamste  vesPgingslocaPe?

•  OpPmalisaPe  bestaande  bedrijventerreinen  in  vier  Westhoeksteden?
•  invullen  lege  percelen  à  acPvaPebeleid?
•  gemeenschappelijke  parkeer-‐,  groen-‐  en  waterbufferzones?
•  stapelen  van  bedrijfsgebouwen,  hoger  bouwen?
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Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

Randvoorwaarden…

•  Als  gekozen  wordt  voor  nieuwe  grootschalige  ontwikkelingen  binnen  de  stedelijke  
netwerken  en  niet  in  landelijke  gemeentes  is  intergemeentelijke  samenwerking  &  
financiering  van  de  landelijke  gemeentes  (verevening)  noodzakelijk.  


•  Verevening,  zowel  voor  werken  als  voor  wonen?  

•  Verevening  op  grotere  schaal  (Vlaamse  schaal)  tussen  regio’s  noodzakelijk?  
            à  om  open  ruimte  van  de  Westhoek  ook  open  te  houden…
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Krachtlijn  5:
De  Westhoek  als  energielandschap



 

De  Westhoek  als  energielandschap
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Vaststellingen  

KlimaatproblemaPek  en  eindigheid  van  de  grondstoffen  (globale  problemaPek)

Specifieke  karakter  van  de  Westhoek  (veel  open  ruimte  en  landbouw)  biedt  mogelijkheden
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De  Westhoek  als  energielandschap

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
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Vragen  

Welke  rol  kan  de  landbouw  spelen?

•  Energiegewassen?
•  Energie  uit  mestverwerking?  
•  Rol  van  korte  omloop  hout?  


  

Vragen  (vervolg)

•  Korte-‐omloop-‐hout?    à  link  kleine  landschapselementen:  

-  gecoördineerd  landschapsonderhoud  levert  duurzaam  hout  op  
-  bv:  Elzensingels  duurzaam  oogsten  en  verwerken  tot  biomassa  

voor  verwarming  landbouwbedrijven  (ruilverkaveling  Woesten  
en  Reninge)

•  Energieke  dorpen?
-  Het  realiseren  van  lokale  energieproducPe:  dorpen  

(parPculieren,  ondernemers,  landbouwers,  scholen,  gemeenten,
…)  voorzien  in  eigen  energieproducPe  door  samen  te  investeren  
in  hernieuwbare  energie.

-  bv  :  Malempré  (prov.  Luxemburg),  ‘Boer  zoekt  buur’,…

 

De  Westhoek  als  energielandschap

1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
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1.  Herkennen  en  erkennen  van  het  fysisch  systeem

2.  OpPmaliseren  van  het  rendement  van  de  bebouwde  ruimte

3.  Efficiënter  maken  van  mobiliteit  door  een  slim  locaPebeleid

4.  Uitbouwen  van  een  netwerk  van  steden  en  dorpen

5.  Centraal  stellen  én  mulPfuncPoneel  maken  van  de  publieke  ruimte

6.  De  idenPteit  van  elk  landschap  bepaalt  haar  toekomsPge  ontwikkelingen
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De  Westhoek  als  energielandschap

Vragen  (vervolg)

Windmolens  in  de  Moeren?  
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Vijf  krachtlijnen  voor  de  regio  Westhoek

1.  Landschap  als  drager  van  de  ruimtelijke  ontwikkelingen

2.  KwalitaPeve  dorpen  als  troef  voor  de  Westhoek  

3.  Mobiliteit  op  een  slimme  én  duurzame  manier  uitbouwen  én  versterken  

4.  Stedelijke  netwerken  op  maat  van  de  Westhoek

5.  De  Westhoek  als  energielandschap  
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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  

 

96	  

Vragen?
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Meer  info?

Provincie  West-‐Vlaanderen       
Dienst  ruimtelijke  planning         
Gertjan  Lebrun:  Gertjan.Lebrun@west-‐vlaanderen.be      

Gebiedsgerichte  werking
Bern  Paret:  Bern.Paret@west-‐vlaanderen.be
  
CommunicaPebedrijf  O2
Ward  Deneckere:  ward@otwee.be

 

www.deplaatsbepalers.be  
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