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Waarom 
deze nota?

T.OP
Kustzone

A A N L E I D I N G  N O T A

In het kader van het Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma voor de Kust 
(T.OP) worden sinds 2016 een aantal 
concrete ontwerpopgaven uitgewerkt rond 
het thema “Reconversie en verdichting”. 
Concreet gaat het om de volgende zes 
afgeronde cases, te consulteren op 
www.topkustzone.be:

• Masterplan Blankenberge
• Masterplan Oostwinkel, Knokke-Heist
• Masterplan Koksijde Dorp, Koksijde
• Masterplan Stationsomgeving, Veurne
• Masterplan Westende-Bad, Middelkerke
• Financiële haalbaarheidsanalyse Rijks-

wachtkazerne, De Panne

Elk van deze T.OP-cases was een leertraject, 
zowel voor de betrokken gemeente als 
voor T.OP Kustzone zelf. Het ontwerpend 
onderzoek bevat heel wat informatie rond 
knelpunten en uitdagingen aan de kust, 
rond ontwerpprincipes, procesvoering en 

T . O P  K U S T Z O N E :  
W I E ,  W A T ?

T.OP of Territoriaal OntwikkelingsProgram-
ma is een traject dat ingezet wordt door 
het Departement Omgeving. Het kadert in 
de vernieuwing van het plansysteem naar 
aanleiding van de opmaak van het Beleids-
plan Ruimte Vlaanderen. We gebruiken 
volgende definitie:  

“Een territoriaal ontwikkelingsprogram-
ma brengt relevante belanghebbenden 
samen om in een bepaald gebied vanuit 
gemeenschappelijke doelstellingen tot 
(een programma van) realisaties op korte 
en middellange termijn te komen.”

In de kustzone wordt T.OP Kustzone samen 
getrokken door het Departement Omgeving 
en de Provincie West-Vlaanderen. Beide 
partners tekenden hierover een samen-
werkingsovereenkomst in januari 2016. 
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S E L E C T I E  C A S E S

De keuze van de cases gebeurde via een 
oproep. Elk van de gemeenten binnen 
de afbakening van T.OP Kustzone kon 
een voorstel van case indienen. De cases 
werden beoordeeld aan de hand van een 
aantal criteria:

• Voldoende concreet
•  Realiseerbaar en engagement  

voor realisatie
•  Kustgebonden problematiek in relatie 

met verdichting, reconversie, ruimtelijke 
kwaliteit, … met “pilootgehalte” voor 
andere kustgemeenten.

de inzet van instrumenten, … Leerpunten 
die ook voor andere (kust-)gemeenten 
die voor soortgelijke uitdagingen staan, 
interessant kunnen zijn. Die kennis is 
echter niet altijd even toegankelijk, omdat 
ze moeilijk vindbaar is in de case-specifieke 
documenten, en omdat de relevantie los 
van de specifieke context van de cases niet 
altijd onmiddellijk duidelijk is.

Het doel van deze nota is om de informatie 
uit de T.OP-cases te ontsluiten, te filteren 
en te verwerken tot een inzichtelijk en 
toegankelijk document, gericht op de 
gemeentelijke (omgevings)ambtenaar, de 
lokale beleidsmaker, de nieuwsgierige lezer. 
Het is geen allesomvattend document, geen 
encyclopedie ruimtelijke planning. De nota 
wil prikkelen met ideeën en lessen die uit 
de cases naar voor kwamen, en formuleert 
van daaruit een aantal tips, denkrichtingen, 
valkuilen en aandachtspunten op maat van 
de gemeente.

Informatie uit 
de T.OP-cases 
ontginnen, filteren 
en verwerken tot 
een inzichtelijk  
en toegankelijk 
document.

Voor gemeentelijke 
(omgevings)-
ambtenaren, 
lokale beleids- 
makers of 
nieuwsgierige 
lezers.

W O R K S H O P S

In een traject parallel aan de opmaak van 
deze nota, worden ook enkele workshops of 
atria georganiseerd, waarin met ambtena-
ren uit de kustgemeenten enkele belangrij-
ke kustthematieken besproken worden. 

Tot hiertoe vonden de volgende workshops 
plaats:
•  Workshop Woonkwaliteit  

(digitaal, 27 april 2021)

Ook hieruit is een schat aan informatie te 
halen. Om die informatie toegankelijk te 
maken, wordt ze verwerkt in deze nota.

Beide partners zetten hun schouders  
onder een Territoriaal Ontwikkelings-
Programma dat de lokale overheden en 
partners ondersteunt in het zoeken naar 
oplossingen voor lokale uitdagingen en 
daarbij uitgaat van toekomstgerichte keu-
zes, zoals opgenomen in de bovenlokale 
ruimtelijke beleidsdocumenten (strategi-
sche visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen).

E V O L U T I E V E  N O T A 

Deze nota is evolutief. Aan het lijstje  
van cases uit de eerste oproep worden  
via nieuwe oproepen nieuwe namen  
toegevoegd, terwijl de lessen uit die 
nieuw-afgeronde cases worden toegevoegd 
in/aan de fiches. Zo laat de nota ruimte 
voor nieuwe thema’s en nieuwe inzichten, 
en voor het updaten of herzien van de 
oude. De kust staat niet stil!

Dit is de eerste editie van de nota.

M E E R  I N F O

Contacteer T.OP Kustzone!
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Het kustfront kreeg sinds de Tweede 
Wereldoorlog vorm vanuit toeristisch-
economische doeleinden: een groot 
deel van de gebouwen die er vandaag 
nog staan, was bij oprichting bedoeld 
als vakantiewoning. Met name de 
appartementsblokken uit de jaren ‘70-’80, 
en dan vooral in de tweede lijn, voldoen 
vaak niet aan de eisen die vandaag 
gesteld worden aan woonkwaliteit. De 
appartementen hebben een zeer kleine 
oppervlakte en zijn enkel voorzien op 
een zomers verblijf (slechte isolatie, 
weinig kwaliteitsvolle verblijfsruimte 
binnenin, verouderde verwarming, …). 
Binnengebieden zijn weinig aantrekkelijke 
achterafjes, meer licht- en luchtschacht 
dan verblijfsruimte. En daarnaast laat ook 
de tijd zich voelen: gebouwen vragen op 
termijn om renovatie, en die termijn is 
korter naarmate ze niet werden opgericht 
om lang te blijven staan, maar om snel 
winst op te leveren.

Eens een gebouw er staat, is het niet 
eenvoudig om nog te verhelpen aan 
een gebrek aan woonkwaliteit. Om de 
uitdaging nog verder te compliceren is 
de eigendom van de gebouwen, of zelfs 
individuele appartementen, vaak in hoge 
mate versnipperd. Dat maakt reconversie 
in de praktijk een veel moeilijkere opgave, 
waardoor ontwikkelaars eerder zullen 
(proberen te) kiezen voor nieuwbouw op 
een maagdelijke locatie. Tegelijk biedt 
ouder patrimonium kansen – als een 
gebouw dan toch ingrijpend gerenoveerd 
moet worden, biedt dat meteen een 
opportuniteit om ook een kwaliteitsslag 
te maken. Hoe kan je als gemeente die 
reconversie van verouderd patrimonium 
aanzwengelen?

Terwijl via reconversie geprobeerd wordt 
de vergissingen uit het verleden recht te 
zetten, komt het gebrek aan woonkwaliteit 
van de toekomst al aankloppen. Wetende 
dat de eisen die aan woonkwaliteit gesteld 
worden steeds hoger worden, is het ook 
logisch om hoger te mikken als het gaat om 
aanvragen die vandaag worden ingediend. 
Het zou zonde zijn mochten volgende 
generaties later op dezelfde manier kijken 
naar de projecten die nu vergund worden, 
als wij naar de tweedelijnsbebouwing 
die er vandaag staat. Alleen ben je 
daar als vergunningverlener in hoge 
mate afhankelijk van de aanvragen die 
binnenkomen. Kwaliteit is zeer moeilijk 
af te dwingen, en vrijwel onmogelijk in 
minimumnormen te gieten. Het klopt dat 
een goede, stevige  verordening de 
grootste excessen kan tegenhouden, maar 
dat zorgt nog niet voor “echte” kwaliteit. 
Hoe kan je hoger mikken?

O P G E L E T ! 

Hoewel, of correcter, juist omdát de 
woonkwaliteit in vele oudere gebouwen 
te wensen overlaat, blijkt er toch een 
grote vraag naar deze woningen te zijn. 
Die vraag komt vandaag vanuit een ander 
publiek: niet meer de gegoede toerist, wel 
de minder bedeelde bevolkingsgroepen 
die het intussen sterk in waarde gedaald 
vastgoed als eerste verblijf gaan gebruiken. 
Zo wordt deze uitdaging veel ruimer dan 
enkel woonkwaliteit: er hangen allerlei 
sociale problematieken aan vast, van 
kansarmoede over vereenzaming tot 
gezondheidsproblemen.

Het risico is dan ook groot dat, door 
de woonkwaliteit als een geïsoleerde, 
ruimtelijke uitdaging aan te pakken, enkel 
de symptomen van een dieperliggend 
fenomeen aangepakt worden, zonder dat 
daarbij de wortel ervan wordt geraakt. 
Omdat deze nota een stedenbouwkundige/
ruimtelijke invalshoek heeft, behandelt 
ze enkel strategieën van ruimtelijk beleid. 
Hier past dan ook de nuance dat deze 
strategieën wel een antwoord kunnen 
bieden op de fysieke uitdagingen omtrent 
woonkwaliteit, maar op zichzelf geen 
oplossingen zijn voor de onderliggende 
sociale problemen. De visie op 
woonkwaliteit moet dus gekaderd worden 
in een ruimere visie op woonbeleid in 
een gemeente, of nog ruimer, in een 
bovenlokale vastgoedmarkt.

E X T R A  B R O N N E N

De Decker, P. & Goossens, L. (2005). Wonen 
aan de onderkant (1ste ed). Garant
Case Westende-Bad

A A N P A K

Woonkwaliteit aanpakken kan op verschillende 
manieren. Vaak wordt gegrepen naar een 
repressief beleid van strengere of meer 
regelmatige controles, gekoppeld aan 
strengere eisen in de regelgeving. Als dit beleid 
consequent afgedwongen wordt, kan dit zeker 
nuttig zijn - het leidt ertoe dat de lat voor 
een minimale woonkwaliteit verhoogd wordt, 
waardoor de ergste excessen verdwijnen. Tot 
echte kwaliteit leidt dat echter niet – het is 
nu eenmaal heel moeilijk om die eenduidig 
te definiëren en in voorschriften vast te 
leggen. Om tot die “echte” kwaliteit te komen, 
is een  cultuurtransitie in de bouw- en 
vergunningspraktijk nodig, en een steeds 
opnieuw te voeren gesprek over kwaliteit. 

Zowel bij een eerder repressief beleid als 
binnen de voorgestelde cultuurtransitie gaat het 
om een bewustmakend, sturend of corrigerend 
optreden tegenover eigenaars en bouwheren (in 
spe). Publieke saneringen van verkrotte wijken, 
tot midden vorige eeuw nog geaccepteerd, zijn 
niet meer van deze tijd: vandaag staat of valt de 
woonkwaliteit met privaat initiatief. Het is dan 
ook van groot belang om een inzicht te krijgen 
in de  vastgoeddynamieken: hoe functioneert 
de bouw- en immosector, en waarom?

Dat de woonkwaliteit in grote mate van privaat 
initiatief afhangt, betekent niet dat je dat 
initiatief als gemeente niet in een bepaalde 
richting kan sturen. Onder het motto lead by 
example kan je  zelf transformatieopgaven 
realiseren, en op die manier de eerste stap 
zetten naar een reconversiepraktijk. Daarbij is 
een  grondpositie van belang – niet alleen 
om op eigen gronden te bouwen, maar ook om 
sterker te wegen op projecten.

Vergeet ten slotte ook niet dat woonkwaliteit 
ruimer is dan de kwaliteit van een woning - 
ook de kwaliteit van de leefomgeving rondom 
bepaalt sterk hoe het wonen ervaren wordt. 
Uitdagingen als  levendigheid,  publieke 
ruimte,   beeldkwaliteit en  verbinding 
spelen hier dus ook een grote rol.

1.1 
Woonkwaliteit
Hoger mikken voor eerste- en tweedeverblijf

Weinig kwaliteitsvolle 
achterkanten, Middelkerke
© Eindrapport Westende-Bad
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O P B O U W  E N  I N H O U D

H O E  P A S S E N  K A T E R N E N  I N  E L K A A R ?

Deze nota bestaat uit zes katernen, die via doorverwijzing 
aan elkaar verbonden zijn. Het is dus niet de bedoeling 
om de nota van voor naar achter te lezen (al kan dat ook), 
maar om via de doorverwijzingen vlot en gericht de juiste 
informatie te vinden. Toch valt er een overkoepelende 
structuur te vinden in de volgorde van de katernen.

Om te beginnen passeert een heel spectrum aan 
kustgebonden uitdagingen de revue. Hoewel de cases 
waarop deze nota zich baseert telkens “reconversie en 
verdichting” tot thema hadden, blijkt daarin ook een heel 
scala aan gerelateerde thematieken aan bod te komen.

Deze uitdagingen spelen niet geïsoleerd, maar zijn 
geworteld in een context die uit verschillende factoren en 
dynamieken bestaat. Sommige daarvan kunnen beïnvloed 
worden door de gemeente, andere zijn eerder gegeven – 
sommige zijn gebiedsspecifiek en andere spelen globaal. 
In elk geval is een goed begrip van de verschillende 
contextfactoren van belang om te weten hoe een uitdaging 
best aan te pakken.

Een eerste stap na het analyseren van een bepaalde 
uitdaging en de context waarbinnen die speelt, is 
vaak de zoektocht naar een inhoudelijk antwoord op 
die uitdaging. Dat antwoord kan de vorm krijgen van 
ruimtelijke principes: eerder ontwerpmatig en conceptueel, 
en richtinggevend voor een praktische aanpak van de 
uitdaging.

Hoe die aanpak vorm krijgt, hangt af van de houding 
die de gemeente wil aannemen. Actief werken aan eigen 
realisaties of eerder privaat initiatief sturen, externe 
partners zoeken of alle expertise binnen de eigen 
dienst(en) concentreren, er zijn verschillende manieren 
waarop de gemeente zich tegenover een uitdaging kan 
opstellen. 

In een aantal gevallen zal de aanpak niet strikt ruimtelijk 
zijn, maar vertoont ze raakvlakken met andere 
beleidsdomeinen. Ingrepen vanuit een mobiliteits-, 
handels-, klimaats- ...invalshoek kunnen potenties 
bieden om ook ruimtelijk meerwaarden te realiseren, en 
omgekeerd kunnen ruimtelijke ingrepen ook transities in 
elk van deze beleidsdomeinen faciliteren.

Ten slotte worden de instrumenten behandeld, die een 
uitdrukking vormen van bepaalde doelstellingen, en de 
gekozen aanpak richtinggevend of regulerend vastleggen.

Schets
Algemene inleiding op de 
fiche, waarin toegelicht 
wordt waar het juist om 
gaat, en vaak ook hoe het 
in een eerdere katern past.

Extra bronnen
De fiches kunnen niet 
alle mogelijke informatie 
bevatten. Hier wordt 
doorverwezen naar andere 
documenten, boeken, cases ... 
waar je meer kan ontdekken.

Home
Terug naar de 
inhoudstafel.

Afbeelding
Ter illustratie worden 
afbeeldingen uit de 
afgeronde cases, workshops 
of referenties opgenomen. 
De bronvermelding vind je 
achteraan de nota.

Opgelet!
De nota heeft een ruimtelijke 
invalshoek, en gaat daarom niet 
(diep) in op niet-ruimtelijke 
aspecten van een problematiek. 
Hier wordt waar nodig wel de 
aandacht gevestigd op het 
bestaan van die aspecten.

Doorverwijzing
De fiches verwijzen via een kleurcode 
door naar elkaar. Als je dit document 
digitaal bekijkt, klik dan gewoon op een 
onderlijnd woord om door te springen 
naar de bijhorende fiche. Als je papier 
in handen hebt, merk je aan de kleur in 
welke katern je de fiche vindt.

Aanpak / Lessen
Hier vind je de lessen 
uit de cases, in de 
meeste gevallen 
richtinggevend voor 
de aanpak van een 
problematiek.

01 
uitdagingen

02 
context

03  
ruimtelijke 
principes

04  
houding

05 
raakvlakken

06 
instrumenten



8 9

U
IT

D
A

G
IN

G
E

N

01
UITDAGINGEN

Wat zijn 
uitdagingen?

Aan de Kust speelt een 
heel aantal (ruimtelijke) 
uitdagingen. De oproep 
voor ontwerpcases 
stelde in eerste instantie 
twee daarvan voorop: 
reconversie en verdichting. 
Maar wie aan een 
ontwerpopdracht rond 
één van beide uitdagingen 
begint, ontdekt al snel 
dat dat allerlei andere 
opgaven meebrengt: 
hoe organiseren we 
parking? hoe zorgen 
we dat er voldoende 
kwaliteitsvol groen 
aanwezig is? hoe gaan 
we om met erfgoed, met 
klimaatbestendigheid, met 
kansarmoede? Deze nota 
vertrok van een kluwen 
aan intergerelateerde 
uitdagingen, en 
structureert ze in een 
aantal thematische fiches. 

W E L K E 
F I C H E S ? 

De eerste twee thema’s zijn rechtstreeks te 
verbinden met reconversie en verdichting: 

 woonkwaliteit en  woonbehoefte. Het 
gaat om de achterliggende redenen voor 
een reconversie- of verdichtingsopgave: 
die stelt zich omdat het patrimonium van 
een te lage kwaliteit is, of omdat er nieuwe 
(types van) woningen nodig zijn. 

Verdere fiches bundelen gerelateerde 
thema’s.  Levendigheid is een belangrijk 
aandachtspunt aan de Kust, waar de kloof 
tussen een eerste- en tweedeverblijfsmarkt 
leidt tot grote schommelingen in 
bevolkingsdichtheid, voorzieningen, 
handel … Dezelfde dynamiek heeft ook 
impact op de  publieke ruimte, die in 
sommige gevallen ingericht is om de 
hoogste parkeerbehoefte op te vangen, of 
ook in andere gevallen – een algemenere 
problematiek in Vlaanderen – gewoon 
weinig leesbaar of aantrekkelijk is 
ingericht. Het gebrek aan  beeldkwaliteit 
is ook ruimer te bekijken dan enkel de 
publieke ruimte, in een totaalbeeld van 
openbaar domein, private kavels en 
landschap.

Het gevoel van  verbinding kan soms 
zoek raken, zowel op fysiek als op eerder 
gevoelsmatig vlak. De werelden van 
badplaats, woonplaats en het omliggende 
landschap lopen aan de Kust door en langs 
elkaar heen, wat tot botsingen of barrières 
kan leiden. Verder is er nog de uitdaging 
die de  klimaatverandering ons stelt. 
Hoewel deze uitdaging zeer zichtbaar is 
aan de kust, in de vorm van dijk- en andere 
infrastructuurwerken, kwam ze in de cases 
en workshops tot hiertoe nog niet echt 
aan bod. Deze fiche wordt dan ook verder 
ingevuld naarmate nieuwe cases voor 
nieuwe inzichten zorgen.

A L G E M E N E  L E S :
W O R T E L S 

Een helder zicht op de 
uitdagingen waarmee je 
geconfronteerd wordt, 
is een basisvoorwaarde 
om tot een aanpak ervan 
te komen. Daarbij komt 
nog dat het altijd beter 
is om de wortel van een 
probleem aan te pakken, 
dan om de symptomen 
ervan te bestrijden. Een 
gebrek aan woonkwaliteit 
aanpakken door strengere 
handhaving kan wel effect 
hebben, maar biedt geen 
oplossing voor meer 
complexe problematieken 
van stijgende huurprijzen, 
kansarmoede en krapte 
op de sociale huurmarkt 
die ervoor zorgen dat 
sommige mensen 
budgettair afhankelijk zijn 
van verkrotte woningen. 
De wortels van vele 
uitdagingen liggen buiten 
het ruimtelijke, en worden 
daarom niet behandeld 
in deze nota. Waar nodig 
wordt wel aangestipt dat 
de uitdaging misschien 
eerder het symptoom is 
van een dieper gewortelde, 
niet-ruimtelijke 
problematiek.
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Het kustfront kreeg sinds de Tweede 
Wereldoorlog vorm vanuit toeristisch-
economische doeleinden: een groot 
deel van de gebouwen die er vandaag 
nog staan, was bij oprichting bedoeld 
als vakantiewoning. Met name de 
appartementsblokken uit de jaren ‘70-’80, 
en dan vooral in de tweede lijn, voldoen 
vaak niet aan de eisen die vandaag 
gesteld worden aan woonkwaliteit. De 
appartementen hebben een zeer kleine 
oppervlakte en zijn enkel voorzien op 
een zomers verblijf (slechte isolatie, 
weinig kwaliteitsvolle verblijfsruimte 
binnenin, verouderde verwarming, …). 
Binnengebieden zijn weinig aantrekkelijke 
achterafjes, meer licht- en luchtschacht 
dan verblijfsruimte. En daarnaast laat ook 
de tijd zich voelen: gebouwen vragen op 
termijn om renovatie, en die termijn is 
korter naarmate ze niet werden opgericht 
om lang te blijven staan, maar om snel 
winst op te leveren.

Eens een gebouw er staat, is het niet 
eenvoudig om nog te verhelpen aan 
een gebrek aan woonkwaliteit. Om de 
uitdaging nog verder te compliceren is 
de eigendom van de gebouwen, of zelfs 
individuele appartementen, vaak in hoge 
mate versnipperd. Dat maakt reconversie 
in de praktijk een veel moeilijkere opgave, 
waardoor ontwikkelaars eerder zullen 
(proberen te) kiezen voor nieuwbouw op 
een maagdelijke locatie. Tegelijk biedt 
ouder patrimonium kansen – als een 
gebouw dan toch ingrijpend gerenoveerd 
moet worden, biedt dat meteen een 
opportuniteit om ook een kwaliteitsslag 
te maken. Hoe kan je als gemeente die 
reconversie van verouderd patrimonium 
aanzwengelen?

Terwijl via reconversie geprobeerd wordt 
de vergissingen uit het verleden recht te 
zetten, komt het gebrek aan woonkwaliteit 
van de toekomst al aankloppen. Wetende 
dat de eisen die aan woonkwaliteit gesteld 
worden steeds hoger worden, is het ook 
logisch om hoger te mikken als het gaat om 
aanvragen die vandaag worden ingediend. 
Het zou zonde zijn mochten volgende 
generaties later op dezelfde manier kijken 
naar de projecten die nu vergund worden, 
als wij naar de tweedelijnsbebouwing 
die er vandaag staat. Alleen ben je 
daar als vergunningverlener in hoge 
mate afhankelijk van de aanvragen die 
binnenkomen. Kwaliteit is zeer moeilijk 
af te dwingen, en vrijwel onmogelijk in 
minimumnormen te gieten. Het klopt dat 
een goede, stevige  verordening de 
grootste excessen kan tegenhouden, maar 
dat zorgt nog niet voor “echte” kwaliteit. 
Hoe kan je hoger mikken?

O P G E L E T ! 

Hoewel, of correcter, juist omdát de 
woonkwaliteit in vele oudere gebouwen 
te wensen overlaat, blijkt er toch een 
grote vraag naar deze woningen te zijn. 
Die vraag komt vandaag vanuit een ander 
publiek: niet meer de gegoede toerist, wel 
de minder bedeelde bevolkingsgroepen 
die het intussen sterk in waarde gedaald 
vastgoed als eerste verblijf gaan gebruiken. 
Zo wordt deze uitdaging veel ruimer dan 
enkel woonkwaliteit: er hangen allerlei 
sociale problematieken aan vast, van 
kansarmoede over vereenzaming tot 
gezondheidsproblemen.

Het risico is dan ook groot dat, door 
de woonkwaliteit als een geïsoleerde, 
ruimtelijke uitdaging aan te pakken, enkel 
de symptomen van een dieperliggend 
fenomeen aangepakt worden, zonder dat 
daarbij de wortel ervan wordt geraakt. 
Omdat deze nota een stedenbouwkundige/
ruimtelijke invalshoek heeft, behandelt 
ze enkel strategieën van ruimtelijk beleid. 
Hier past dan ook de nuance dat deze 
strategieën wel een antwoord kunnen 
bieden op de fysieke uitdagingen omtrent 
woonkwaliteit, maar op zichzelf geen 
oplossingen zijn voor de onderliggende 
sociale problemen. De visie op 
woonkwaliteit moet dus gekaderd worden 
in een ruimere visie op woonbeleid in 
een gemeente, of nog ruimer, in een 
bovenlokale vastgoedmarkt.

E X T R A  B R O N N E N

De Decker, P. & Goossens, L. (2005). Wonen 
aan de onderkant (1ste ed). Garant
Case Westende-Bad

A A N P A K

Woonkwaliteit aanpakken kan op verschillende 
manieren. Vaak wordt gegrepen naar een 
repressief beleid van strengere of meer 
regelmatige controles, gekoppeld aan 
strengere eisen in de regelgeving. Als dit beleid 
consequent afgedwongen wordt, kan dit zeker 
nuttig zijn - het leidt ertoe dat de lat voor 
een minimale woonkwaliteit verhoogd wordt, 
waardoor de ergste excessen verdwijnen. Tot 
echte kwaliteit leidt dat echter niet – het is 
nu eenmaal heel moeilijk om die eenduidig 
te definiëren en in voorschriften vast te 
leggen. Om tot die “echte” kwaliteit te komen, 
is een  cultuurtransitie in de bouw- en 
vergunningspraktijk nodig, en een steeds 
opnieuw te voeren gesprek over kwaliteit. 

Zowel bij een eerder repressief beleid als 
binnen de voorgestelde cultuurtransitie gaat het 
om een bewustmakend, sturend of corrigerend 
optreden tegenover eigenaars en bouwheren (in 
spe). Publieke saneringen van verkrotte wijken, 
tot midden vorige eeuw nog geaccepteerd, zijn 
niet meer van deze tijd: vandaag staat of valt de 
woonkwaliteit met privaat initiatief. Het is dan 
ook van groot belang om een inzicht te krijgen 
in de  vastgoeddynamieken: hoe functioneert 
de bouw- en immosector, en waarom?

Dat de woonkwaliteit in grote mate van privaat 
initiatief afhangt, betekent niet dat je dat 
initiatief als gemeente niet in een bepaalde 
richting kan sturen. Onder het motto lead by 
example kan je  zelf transformatieopgaven 
realiseren, en op die manier de eerste stap 
zetten naar een reconversiepraktijk. Daarbij is 
een  grondpositie van belang – niet alleen 
om op eigen gronden te bouwen, maar ook om 
sterker te wegen op projecten.

Vergeet ten slotte ook niet dat woonkwaliteit 
ruimer is dan de kwaliteit van een woning - 
ook de kwaliteit van de leefomgeving rondom 
bepaalt sterk hoe het wonen ervaren wordt. 
Uitdagingen als  levendigheid,  publieke 
ruimte,   beeldkwaliteit en  verbinding 
spelen hier dus ook een grote rol.

1.1 
Woonkwaliteit
Hoger mikken voor eerste- en tweedeverblijf

Weinig kwaliteitsvolle 
achterkanten, Middelkerke
© Eindrapport Westende-Bad
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Onder een nieuwe woonbehoefte valt 
niet enkel een kwantitatieve behoefte (er 
zijn te weinig woningen), maar ook een 
kwalitatieve: er zijn te weinig woningen 
van een bepaalde typologie, of voor een 
bepaalde inkomensklasse. Het is vooral 
met die kwalitatieve uitdaging dat vele 
gemeenten, niet enkel aan de Kust, vandaag 
geconfronteerd worden. Decennialang 
werden woningen zeer monofunctioneel 
naar de wensen van een bepaald doelpubliek 
vormgegeven: gezinnen met kinderen in 
een groot deel van Vlaanderen, aan de Kust 
eerder tweedeverblijvers. Geconfronteerd 
met veranderende maatschappelijke noden 
blijkt het aanbod vaak niet afgestemd op de 
vraag. Waar zijn de kwaliteitsvolle woningen 
voor (vergrijzende) alleenstaanden? Hoe 
organiseer je de fluctuerende vraag van 
nieuw-samengestelde gezinnen die van week 
tot week soms met velen, dan weer met 
weinigen samen wonen?

“Greenfield-ontwikkeling” kan alvast niet het 
antwoord zijn op die vraag. Er moet niet méér 
oppervlakte voor wonen ingenomen worden, 
er moet beter gebruik gemaakt worden van 
wat aanwezig is. Het voorbije decennium 
(2010-’19) steeg het aantal bijkomende 
woningen in België veel sterker dan het aantal 
bijkomende huishoudens, wat het overschot 
aan woningen alleen maar groter maakt - een 
trend waarvan duidelijk mag zijn dat ze niet 
oneindig werkbaar blijft, en die daarbovenop 
een desastreuze impact heeft op milieu en 
klimaat. En zelfs in de woningen die wel 
bezet zijn, kan sprake zijn van gedeeltelijke of 
periodieke leegstand: bovenverdiepingen die 
niet gebruikt worden, vakantieverblijven die 
het grootste deel van het jaar leegstaan. 

Aan de Kust is opvallend veel “onzichtbare” 
leegstand aanwezig. Omwille van de grote 
hoeveelheid tweedeverblijven schommelt 
het kustfront tussen periodes van extreem 
hoge bezetting en periodes van bijna doodse 
periodieke leegstand. Uit onderzoek in 
Blankenberge bleek dat ongeveer 70% van de 
woningen in het kustfront als tweedeverblijf 
dienst doet, en dat die tweedeverblijven 
gemiddeld een vijfde van het jaar (73 nachten) 
bezet zijn. Maar ook buiten de toeristische 
zones is onderbenutting te vinden. Met een 
steeds grijzer publiek dat de kustgemeenten 
als hoofdverblijfplaats kiest, dragen ook de 
residentiële wijken in het hinterland een groot 
potentieel voor efficiënter ruimtegebruik 
in zich. Alleenstaande eengezinswoningen 
op verkavelingen, vaak gebouwd met jonge 
gezinnen voor ogen, zijn structureel niet de 
meest geschikte plaats voor minder mobiele 
senioren, en worden dan ook vaak niet ten 
volle benut.

A A N P A K 

Een goed zicht op de  seizoensdyna-
miek, of ruimer, een zicht op onderbenut-
te ruimte, is hier van belang. Leegstands-
cijfers bieden niet altijd het beste beeld 
van de efficiëntie van het ruimtegebruik, 
en als gekozen kan worden voor een 
meer intensieve invulling van het be-
staande weefsel, verdient dat altijd de 
voorkeur op het uitbreiden van de be-
bouwde ruimte.

Naast het benutten van bestaand 
patrimonium, kan ook aan 
  verdichting gedacht worden. In de 
eerste plaats is het belangrijk daarbij 
op te merken dat verdichten enkel een 
goede strategie is op goed gelegen 
plaatsen, waardoor het van belang is 
om een goed zicht te hebben op de 

 ligging en omgevingsfactoren van 
de plek. Verder mag duidelijk zijn dat 
verdichten maatwerk is - het gaat 
niet om het lukraak neerpoten van 
appartementsblokken, maar om het 
naadloos integreren van een hogere 
densiteit in een wijk. 

Vanzelfsprekend moet daarbij ook 
gewaakt worden over de  woonkwaliteit. 
Net zoals voor die uitdaging is hier een 

 cultuurtransitie nodig, waarin de 
principes van efficiënt ruimtegebruik en 
verdichting op goed gelegen plaatsen 
centraal staan. En opnieuw kan deze 
transitie, afhankelijk van de 

 grondpositie, op gang gebracht worden 
op initiatief van de gemeente, door  zelf 
concrete (piloot-)transformatieopgaven te 
realiseren. 

Een laatste, maar belangrijke les is dat 
ook de behoefte aan betaalbaar wonen 
opgevangen kan (en moet) worden 
binnen de bovenstaande principes. 

Sociale doelstellingen zijn geen excuus 
voor greenfield-ontwikkeling. In het 
nastreven van die doelen kan verder 
gekeken worden dan het zelf bouwen 
van sociale woningen: het stimuleren 
van alternatieve eigendomsvormen voor 
betaalbaar wonen en het opleggen van 
sociale  lasten zijn ook opties.

O P G E L E T ! 

Net zoals voor woonkwaliteit het geval 
is, toont ook deze uitdaging een grote 
samenhang met het  woonbeleid. Een 
goed zicht op de woonbehoefte in de 
gemeente, of nog beter, van een bredere 
regionale woonmarkt, is van belang. 
Daarbij kan een woonbehoeftestudie 
helpen. 

E X T R A  B R O N N E N

Minten, D., Vekemans, T., & Van den Bergh, 
G. (2017). Zwerfruimte. RE-ST
Case Koksijde Dorp

1.2 
Woonbehoefte
Nieuwe (types) woningen gezocht

De Alikruik, Knokke-Heist
© Eindpresentatie Oostwinkel
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De levendigheid aan de Kust fluctueert 
zoals de zee, in grote golven. De 
aanwezigheid van tweedeverblijvers of 
dagjestoeristen zorgt voor veel energie 
en gespecialiseerde diensten. Horeca 
biedt tijdens de vakanties en weekends 
een totaalpakket aan, maar moet buiten 
die periodes vaak de deuren sluiten 
omdat het aanbod te weinig vaste 
bewoners lokt. Ontmoetingsplaatsen, al 
dan niet voor het verenigingsleven, zijn 
in dat geval de bronnen van levendigheid 
voor de vaste bewoner. Al focussen die 
plaatsen zich vooral op ouderen of sport 
en is de aantrekkingskracht voor niet-
bewoners laag. De vakantieganger komt 
zelden in contact met het doordeweekse 
verenigingsleven. 

Als de Kust met haar badplaatsen en 
woonkernen structureel een levendige 
plek wil zijn, moet er gezocht worden 
naar een vernieuwde balans tussen 
voorzieningen voor de toerist en 
de vaste verblijver. Hoe bedenk je 
voorzieningen die zowel bewoners als 
toeristen bedienen? Hoe kunnen de 
horeca- en handelszaken slimmer en 
adaptiever omgaan met het verschil in 
hoog- en laagseizoen, met het verschil 
tussen de week en het weekend? Hoe 
kan de toeristische badplaats ook voor 
vaste bewoners het hele jaar leven? En 
op welke manier kan hierdoor ook een 
nieuw publiek aangetrokken worden? De 
uitdaging zit er deels in om  verbinding 
te organiseren. Gelukkig leent de ruimte 
zich daar uitstekend voor. 

O P G E L E T ! 

Is de levendigheid aan de kust dan 
volledig afhankelijk van de horeca? In 
grote mate wel, al is het niet de bedoeling 
om de horeca en bij uitbreiding het 
handelsapparaat te viseren. Het is niet 
gemakkelijk om als ondernemer iets het 
jaar door draaiende te houden, laat staan 
op te starten, wanneer klanten enkel 
in het hoogseizoen neerstrijken aan de 
kust. Het zorgt ervoor dat handelszaken 
niet alleen in de winter, maar soms ook 
permanent de deuren moeten sluiten. 
Kleinhandel verdwijnt uit het straatbeeld. 
Een algemene trend in Vlaanderen, die 
aan de Kust zeer sterk voelbaar is. 

1.3 
Levendigheid
...ook buiten het seizoen

Levendige publieke ruimte, 
Koksijde
© Eindpresentatie Koksijde Dorp

A A N P A K 

Het gebrek aan levendigheid aanpakken 
kan op meerdere manieren. Een eerste, 
zo niet de belangrijkste, is het beter 
ontwerpen en  activeren van de 
plinten. Leegstaande handelspanden, 
handelspanden die plaats gemaakt 
hebben voor garageboxen of actieve 
handelszaken die met hun  ‘achterkant’ 
gericht zijn naar de straat (stockage, 
logistiek) hebben een grote invloed op de 
beeld- en belevingswaarde van de plek. 
Daarnaast fixeren garagepoorten in de 
plint ook de inrichting van de publieke 
ruimte op die plaats. 

Laat duidelijk zijn dat niet iedere 
garagebox moet transformeren tot de 
volgende hippe koffiebar. Een
  locatiebeleid voor voorzieningen 
en diensten moet hierin duidelijkheid 
brengen. Vele plinten kunnen gewone 
collectieve voorzieningen voor de 
bewoners van het gebouw bevatten 
(fietsenstalling, klusplek, opstelruimte 
voor buggy’s…) en daarmee uitnodigen 
voor een meer menselijke vormgeving 
van de plint. Daarnaast is het voorzien 
van de juiste voorzieningen of 
voorzieningencluster op de juiste plaats 
een belangrijke randvoorwaarde voor 
het bekomen van een levendige plek. 
De locatie is zeer bepalend voor de 
bestaanszekerheid van ondernemingen. 

Parallel aan het voorzieningenbeleid, 
kan het naargelang de situatie ook 
aangeraden zijn om een
  parkeerbeleid uit te stippelen. Plinten 
die niet aangepakt worden met het 
voorzieningenbeleid, maar gedomineerd 
worden door garagepoorten, kunnen 
op deze manier toch nog geactiveerd 
worden door deze ‘dode’ functie weg 
te nemen. Een invulling met wonen of 
een collectieve functie kan dan verder 
onderzocht worden. Bij het reduceren van 
garagepoorten en parkeerplaatsen, die 

momenteel het gebruik van het publiek 
domein fixeren, is er kans om het 

 openbaar domein op die plekken aan te 
pakken. 

Hoe deze uitdaging uiteindelijk aangepakt 
wordt, hangt sterk af van de mate waarin 
de kustgemeente afhankelijk is van de   

 seizoensdynamiek. In enkele 
badplaatsen zal er een duidelijk verschil 
zijn tussen hoog- en laagseizoen, terwijl 
bij andere die twee uitersten al iets 
dichter bij elkaar liggen. Een weekendje 
uitwaaien aan zee wint aan belang, 
terwijl lange, zonnige zomervakanties 
met de familie minder vaak voorkomen. 
Al naargelang de seizoensdynamiek 
kan ondernemerschap gestimuleerd 
worden dat schommelingen in 
levendigheid opvangt, door bijvoorbeeld 
de horecazaken als toegankelijke 
werkplekken of co-working spaces 
buiten de hoogdagen te voorzien. De 
aantrekkingskracht van deze nieuwe, 
doordeweekse initiatieven kan dan 
weer interessante kruisbestuivingen 
doen ontstaan met het huidige 
handelsapparaat. 

De bestaande  concentratie van vaste 
inwoners en voorzieningen in een 
kustgemeente is ook een bepalende 
factor voor de levendigheid en de 
mate waarin die kan toenemen. Is er 
al sprake van een duidelijke kern? Of 
kenmerkt de gemeente zich eerder als 
een diffuus lappendeken van wonen en 
voorzieningen? Kan je daar keuzes in 
maken en een sterker handelscentrum 
organiseren?

E X T R A  B R O N N E N

Case Blankenberge
Case Westende-Bad
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De publieke ruimte, of het openbaar 
domein, heeft een belangrijke, maar 
vaak onzichtbare verbindingsfunctie. 
Succesvolle publieke ruimte vormt een 
ontmoetingsplaats. In tegenstelling tot 
wat voor private eigendom geldt, wordt 
niet gefilterd op wie er gebruik van maakt: 
ze is er in principe voor iedereen, en zorgt 
zo voor contact, botsing, herkenning en 
samenhang.

Naast de ontmoetingsfunctie speelt de 
publieke ruimte ook een belangrijke rol 
in het creëren van de sfeer of het imago 
van een plek. Voor een bezoeker is het 
de straat die de eerste indruk geeft. 
Zonder uitspraak te doen over wat de 
ideale verblijfsruimte is, valt wel op dat 
een drukke verkeersas, of een straat die 
voornamelijk als parking wordt gebruikt, 
minder aantrekkelijk is dan een groene 
wandelstraat met veel  beeldkwaliteit: 
levendige plinten, terrasjes en banken om 
even uit te rusten. 

Dit geldt allemaal voor “succesvolle” 
publieke ruimte. In de praktijk wordt een 
groot deel van het openbaar domein 
ingenomen door (weg)infrastructuur, 
inclusief parkeerplaatsen langs de rand 
van de weg. Ook dit is publieke ruimte, 
maar zal niet vaak als ontmoetingsplaats 
bestempeld worden. Wat als een gebrek 
aan publieke ruimte benoemd wordt, is 
meestal te begrijpen als een gebrek aan 
beschikbare of kwaliteitsvolle publieke 
ruimte. De eerste vraag die we ons 
moeten stellen is dan hoe we de publieke 
ruimte beter beschikbaar kunnen stellen 
voor een rol als ontmoetingsruimte, 
zowel voor alledaagse als bijzondere 
momenten; de tweede is hoe we die 
ontmoetingsruimte kwaliteitsvol vorm 
kunnen geven.

O P G E L E T ! 

Een aandachtspunt bij wat hiernaast volgt 
is dat de stijging van vastgoedwaarde 
door het aanpakken van openbaar 
domein geen eenzijdig positief verhaal is. 
Gentrificatie (opwaardering van een wijk 
die de verstoting van bewoners uit lagere 
inkomensklassen meebrengt) kan een 
reëel probleem worden, en er hoort dan 
ook voldoende aandacht te zijn voor de 
sociale gevolgen van stadsvernieuwing. 
Leidt de aanpak tot meer inclusiviteit, 
omdat er een mengeling ontstaat van 
hogere en lagere inkomens? Of zorgt hij 
juist voor de uitsluiting van wie de grond- 
en vastgoedprijzen in het gebied niet 
meer kan betalen? Een flankerend  

 woonbeleid zal hierbij van belang zijn.

1.4 
Publieke ruimte
Ontmoeting, verbinding, uitstraling

A A N P A K 

Om publieke ruimte vrij te maken, 
is om te beginnen een goed beeld 
nodig op on(der)benutte ruimte. 
De parkeerbezetting is net zoals 
de verblijfsbezetting bijvoorbeeld 
onderhevig aan  seizoensdynamiek, 
en kent pieken en dalen. Ruim indekken 
voor “springtij” door zeer veel parking 
te voorzien is hier niet de oplossing – 
niet alleen werkt dat een systemische 
modal shift tegen, het zorgt ook voor 
verspilling van publieke ruimte, die zo 
permanent onaantrekkelijk ingericht 
blijft. Wel moet er gekeken worden 
naar mogelijkheden voor bundeling en 
intelligent ruimtegebruik, die vastgelegd 
worden in een  parkeerplan als deel van 
een mobiliteitsvisie.

Verder potentieel kan gezocht worden in 
 erfgoed als openbaar domein. Oudere 

panden zijn vaak structureel ongeschikt 
voor bewoning, maar bieden wel weer 
kansen om als ontmoetingsruimte 
ingericht te worden. In overheidshanden 
kunnen zowel de binnenkant van een 
sprekend gebouw, als het perceel 
waarop het gebouwd is, een publieke 
functie krijgen. Historisch gezien, en 
met name tijdens de wederopbouw, 
werden publieke functies ook bewust 
in opvallende gebouwen en op centrale 
plaatsen gevestigd – het kan geen kwaad 
om de lessen die dat verleden leert, ter 
harte te nemen.

Als het knelpunt zich eerder op 
het niveau van een aantrekkelijke 
inrichting situeert, spelen weer andere 
overwegingen. Het  aanpakken van 
openbaar domein op toonaangevende 
plekken geeft snel een ander beeld aan 
de publieke ruimte, en bij uitbreiding de 
gemeente, en is dan ook nuttig om als 
pilootproject voor meer waardering voor 
de publieke ruimte te zorgen. Algemener, 
en best aanvullend, kan gedacht worden 
aan het versterken van de  leesbaarheid 
van de publieke ruimte, om voor een 
consequente en aantrekkelijke inrichting 
van de gemeente te zorgen.

Deze ingrepen op het openbaar domein 
hebben via de  vastgoeddynamiek ook 
invloed op de private eigendommen in 
de omgeving. De indruk die de publieke 
ruimte aan een bezoeker geeft, geeft 
ze ook aan een toekomstig bewoner. 
Een aangename omgeving wordt zo 
al snel een gegeerde woonomgeving, 
en geeft daarom een boost aan de 
grond- en vastgoedwaarde. Omdat een 
bouwheer of ontwikkelaar (financieel) 
mee kan genieten van de uitgaven die 
de gemeente doet ter opwaardering van 
het openbaar domein, kan daar ook een 
bepaalde bijdrage voor gevraagd worden. 

 Projectlasten kunnen helpen om deze 
operatie te financieren.

En ook in de omgekeerde richting 
oefenen publiek en privaat domein 
wederzijds invloed uit. Zoals de korte 
opsomming in de schets duidelijk maakt, 
gaat het bij deze uitdaging niet enkel om 
het openbaar domein in strikte zin (grond 
in eigendom van een overheid), maar ook 
om aangrenzende private eigendommen. 
Gevels, uitbouwen, plinten en de  

 levendigheid van dat alles oefenen een 
grote invloed uit op de beeldkwaliteit 
van de publieke ruimte, en op de manier 
waarop die ervaren wordt. De  plinten 
activeren kan daarom een belangrijke 
strategie zijn om meer leven in de 
publieke ruimte te krijgen, en ook door 
het  realiseren van doorsteken door/
over private eigendom (bijvoorbeeld via 

 projectlasten) ontstaat meer passage 
en bijgevolg meer levendigheid.

E X T R A  B R O N N E N

Case Koksijde Dorp
Case Westende-Bad

Weinig kwaliteitsvolle 
publieke ruimte, Koksijde
© Eindpresentatie Koksijde 
Dorp
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van het openbaar domein speelt een 
rol, maar ook de plaatsing, de vorm en 
het uitzicht van (private) gebouwen, het 
landschap, en zelfs de  levendigheid 
of juist de stilte... Om de uitdaging nog 
groter te maken wordt beeldkwaliteit, 
onder het motto “over smaken en kleuren 
valt niet te twisten”, nog vaak als iets zeer 
subjectief gezien, waardoor er een grote 
terughoudendheid bestaat om er (vooral 
op privaat domein) eisen aan te stellen.

Dat alles maakt het zeer moelijk in te 
grijpen op deze uitdaging. Hoe kan het 
totaalbeeld van een gemeente in een 
beleid rond beeldkwaliteit gevat worden?

O P G E L E T ! 

In de meeste cases waarop deze nota zich 
baseert komt “beeldkwaliteit” als zodanig 
niet (prominent) aan bod. Wel is er vaak 
sprake van de “identiteit” van een gebied, 
deelgemeente of gemeente. Daarin 
speelt beeldkwaliteit een belangrijke 
rol: de implicatie is dan dat de bewoner 
of bezoeker zich niet kan identificeren 
met een verrommeld gebied, en liever 
een meer uniforme inrichting ziet. 
Tegelijk bevat het begrip “identiteit” 
echter ook allerlei andere aspecten, niet 
allemaal ruimtelijk: van city branding 
en intergemeentelijke concurrentie tot 
conservatisme en stereotypering op basis 
van afkomst. In deze nota zal daarom 
verder geen sprake zijn van identiteit. 
Wel vatten we beeldkwaliteit op als 
een combinatie van visuele aspecten 
en identiteitsdragers die kwaliteit in de 
ruimte kunnen genereren.

S C H E T S 

 Vastgoed is aan de Kust een 
dynamische sector. Sneller dan op 
andere plekken zorgt dat voor een snel 
wisselend stads- of straatbeeld. Dat 
is een kans én een uitdaging. Je kan 
fouten uit het verleden relatief snel 
weer herstellen, maar tezelfdertijd moet 
er telkens opnieuw nagedacht worden 
over wat voor beeld er wordt neergezet. 
Stijlen die vandaag in trek zijn, zijn dat 
morgen niet meer — gebouwen worden 
dan afgebroken en vervangen door een 
nieuwe versie, of ze verglijden naar een 
segment van de vastgoedmarkt dat 
minder eisen heeft te stellen aan (beeld-)
kwaliteit en verloederen daar verder. 
Naast de problemen die dat oplevert naar 
duurzaamheid en  woonkwaliteit 
toe, zorgt het ook voor een chaotisch 
uitzicht. Achter de zeedijk en ‘Atlantikwall’ 
lopen achtersteegjes langs high-end 
nieuwbouw, langs smalle Belle Epoque-
restanten, duinvilla’s en de hoogbouw 
van vijftig jaar geleden.  

Ook buiten de kernen is beeldkwaliteit 
een uitdaging. In de haven en richting 
hinterland vallen de onafgewerkte 
achterkanten van industrie, 
infrastructuur, bedrijfsgebouwen en 
recreatie op. Het landschap probeert zich 
te manifesteren tussen allerlei bouwsels 
in de open ruimte. De bezoeker ziet de 
Kust misschien in een roze waas van 
zonnige dagen en mooie stranden, maar 
wie er een langere periode doorbrengt of 
woont weet dat ook de kustgemeenten 
niet ontsnappen aan de verrommeling 
waar ons land voor bekendstaat. 

Beeldkwaliteit is te onderscheiden van 
wat op de fiche over  publieke ruimte 
geschreven staat, doordat het gaat om 
een totaalbeeld. Niet alleen de inrichting 

A A N P A K 

Een eerste vraag: waarin schuilt de 
beeldkwaliteit in de wijk of (deel-)
gemeente? Vaak wordt die vraag 
historiserend beantwoord, in de vorm 
van ontwikkelingen die bepaalde 
karakteristieken van het bestaande 
  erfgoed in de gemeente overnemen.
De Kust heeft een opvallend eigen 
esthetiek, en referenties daaraan zijn 
zelfs zichtbaar in de immo-catalogi: 
witte jumbo-fermettes met felle oranje 
mansardedaken zijn in De Haan of 
Nieuwpoort bijvoorbeeld een klassieker, 
net als gele baksteenarchitectuur in 
wederopbouwstijl of moderne beton-
glas-hout-appartementsgebouwen elders 
aan de Kust. Tegelijk stijgen hier en daar 
ook meer futuristische bouwprojecten de 

 hoogte in, vaak expliciet zonder enige 
referentie aan het bestaande weefsel.

Er is geen duidelijk juist of fout antwoord 
op de vraag waarin de beeldkwaliteit 
bestaat, maar dat betekent niet dat het 
een zinloos gesprek is om aan te gaan. 
Integendeel, het is een discussie die in 
het kader van een  cultuurtransitie 
in het ruimtelijk beleid permanent 
gevoerd moet worden. De vastgoedsector 
is ook bezig met esthetiek, stijlen en 
beeldkwaliteit van gebouwen —die 
worden in steeds meer projecten als 
een troef uitgespeeld bij de verkoop 
(residentie Eileen Gray, of scandinavisch 
design…). Beeldkwaliteit is een begrip dat 
je samen moet definiëren aan de hand 
van voorbeelden, lopende projecten 
en gemiste kansen. Voorbij een flou 
buikgevoel, is het benoemen van precieze 
kwaliteiten en aspecten het begin van 
een gedeelde visie. Daarin kunnen 
visuele, functionele en programmatische 
aspecten opgenomen worden. Pas dan 
wordt de discussie volwassen, en pas dan 
is echte beeldkwaliteit te bereiken.

In de filosofie van de cultuurtransitie is 
een duidelijke  communicatie over wat 
als kwaliteit wordt aanzien belangrijker 
dan “harde” instrumenten om die af te 
dwingen. Hoewel het in theorie mogelijk 
is om in een  RUP of  verordening 
esthetische eisen op te nemen (“alle 
huizen moeten wit zijn”), is de kans 
klein dat dit kwaliteit oplevert. Door in 
eerder communicatieve instrumenten 
als een  beeldkwaliteitsplan,  
afwegingskader of  masterplan 
aspecten van beeldkwaliteit te benoemen 
en daarover in gesprek te gaan, zijn veel 
interessantere resultaten te behalen 
(“wat past er mooi bij witte huizen?”) 

Natuurlijk is het niet enkel nieuwe 
woonontwikkeling die de beeldkwaliteit 
vandaag naar beneden haalt, en dat 
levert een logische tweede vraag op: 
wat is de oorzaak van een gebrek aan 
beeldkwaliteit? Afhankelijk van ‘de 
schuldige’ zal een andere oplossing nodig 
zijn. Te veel geparkeerde auto’s vragen 
om een  parkeer- en mobiliteitsbeleid; 
weinig aantrekkelijke handelsfuncties 
en diensten (bel- en nachtwinkels, 
automaten, bordelen, ...) kan via een 
beter  locatiebeleid de juiste plaats 
gewezen worden. Als het om verloederde 
gebouwen gaat moet de  woonkwaliteit 
aangepakt worden, en in doodse 
omgevingen kan de  publieke ruimte 
aangepakt worden, gewerkt worden 
aan het  activeren van plinten of meer 
aandacht besteed worden aan de  

 achterkanten.

E X T R A  B R O N N E N

Case Blankenberge
Case Knokke-Heist
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S C H E T S

Verbinding kan zowel op fysiek-ruimtelijk 
als op gevoelsmatig vlak opgevat worden, 
waarbij het fysieke aspect in grote 
mate het gevoelsmatige beïnvloedt. 
Zo voelt de hoogbouw langs de zeedijk 
in combinatie met het hoogteverschil 
van het dijklichaam, ook al is ze fysiek 
goed te overbruggen, aan als barrière 
voor de achterliggende functies. Het 
Kustfront vormt een figuurlijke muur, 
de “Atlantikwall”, die daarboven nog 
eens de blik op zee richt en haar weinig 
kwaliteitsvolle achterkant toont aan het 
binnenland.

Tegelijk situeert de woonkern zich (vaak) 
aan het kustfront, of tussen badplaats 
en hinterland, maar maakt ze daar 
weinig verbinding mee. Soms splitst 
infrastructuur deze omgevingen duidelijk 
op, bijvoorbeeld de Koninklijke Baan 
of de kusttram, waardoor gevoelsmatig 
eilanden ontstaan. Soms zijn het functies 
op de rand die te weinig de link maken, 
bijvoorbeeld een jachthaven of camping 
die slechts toegankelijk is vanaf de 
‘voorkant’. Omwille van verschillen of 
gebreken in de kwaliteit van de 
  publieke ruimte, worden woonkern, 
badplaats en hinterland drie werelden 
die op zichzelf leven en waartussen de 
verbinding beter kan - hetzij ruimtelijk, 
hetzij gevoelsmatig. Hoe kunnen 
badplaats, woonkern en hinterland meer 
verbinding met elkaar maken? 

1.6 
Verbinding
Eilanden aan de kust

Wijk verbinden met ruimere 
omgeving, Knokke-Heist
© Eindpresentatie Oostwinkel

A A N P A K 

De ruimtelijke of gevoelsmatige 
scheiding tussen badplaats, woonkern en 
hinterland vormt vandaag een drempel 
voor de ontmoeting tussen bezoekers 
en bewoners van de verschillende 
“werelden”. Nochtans kunnen ze elkaar 
op verschillende vlakken aanvullen. 
Zo biedt het kustfront stedelijke en/
of bovenlokale programma’s waar 
ook de bewoner van de woonkern 
van kan genieten, terwijl de publieke 
voorzieningen in de woonkern ook voor 
de dijkflaneur toegankelijk zijn. En het 
hinterland bezit een schat aan recreatief 
potentieel, dat ook in het  laagseizoen 
een nieuw publiek kan aantrekken.

Daarvoor is natuurlijk wel belang dat de 
werelden onderling verbonden zijn, een 
samenhangend geheel en een  leesbaar 
netwerk vormen. De landschappelijke 
context biedt hierbij een eerste 
opportuniteit. De recreant aan de Kust 
zoekt, net als de bewoners, steeds meer 
diverse ervaringen op, waar zowel strand, 
duinen, polders, historische dorpen, 
watersystemen als grote natuurdomeinen 
deel van kunnen uitmaken. Initiatieven 
om die territoriale verbinding naar 
boven te halen, kunnen tot veel inzicht 
leiden in hoe het territorium van de Kust 
gestructureerd is. Bovendien worden de 
uitdagingen van de toekomst ook op deze 
schaal voelbaar (overstromingsbeheer, 
kustverdediging, transformatie van 
de landbouw…). Voorbeelden als het 
Groene Lint in Oostende tonen hoe je 
met landschap ook aan kwaliteitsvolle 
ruimtelijke verbindingen kan werken. 

Bij ontwikkelingen op de rand van 
kustfront en woonweefsel is het 
zoeken naar een tussenschaal tussen 
grootschalige bouwblokken en kleine 
kavels. De  plinten en  publieke 
ruimte op de grens spelen een 
belangrijke rol als verbinding tussen 
bewoner en bezoeker. Het openbreken 
en  doorwaadbaar maken van 

de grote bouwblokken aan het 
kustfront, met adressen en collectieve 
ontmoetingsruimten richting het 
woonweefsel, biedt mogelijkheden. 
Tegelijk kan een breder doelpubliek 
aangesproken worden door in te zetten 
op een diversiteit aan typologieën. De 

 vastgoeddynamiek kan hierin een 
bepalende rol spelen.

De verbinding met het het hinterland 
transformeert de  achterkant van de 
kustgemeente tot een poort naar de open 
ruimte, of zelfs een “tweede voorkant” 
die zich richt op de polders. Een 
transformatie in twee richtingen, zowel 
kwaliteitsvolle en leesbare toegangen 
vanuit de bebouwing naar de open ruimte 
alsook landschappelijk-ecologisch de 
open ruimte meer binnenbrengen in het 
bebouwde weefsel. Functies aan de rand, 
bijvoorbeeld de campings, doorprikken 
met zachte netwerken en ecologische 
verbindingen kan woonweefsel en 
hinterland verweven.

Ten slotte is in een  locatiebeleid voor 
voorzieningen een afweging noodzakelijk 
tussen, enerzijds, het spreiden van 
functies om de toegankelijkheid per 
doelgroep te verbeteren, en anderzijds 
het concentreren van functies in een 
duidelijke kern om de  levendigheid 
te bevorderen. De keuze hangt sterk 
af van het type voorziening, waarbij 
handelszaken beter geconcentreerd 
worden in een duidelijke kern, maar 
voorzieningen voor kinderen en senioren 
zich beter zo dicht mogelijk bij de 
gebruiker bevinden. 

E X T R A  B R O N N E N

Case Koksijde
Case Westende-Bad

O P G E L E T ! 

Een gebrek aan verbinding wordt 
soms ook als een te versterken troef 
opgevat. Het gaat dan om het eiland als 
utopie, een wereld op zich die duidelijk 
afgescheiden is van de buitenwereld. 
De overwegingen om verder in te zetten 
op dit eilandkarakter zijn doorgaans 
niet ruimtelijk, maar ontstaan eerder 
uit doelstellingen van city marketing of 
branding.
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S C H E T S 

Klimaatmitigatie en -adaptatie zijn overal 
grote thema’s, maar des te meer aan de 
Kust. Het is hier dat de zeespiegelstijging 
zich het snelst zal laten voelen, waardoor 
het adaptatievraagstuk zich dringend 
stelt. Deze nota gaat niet over infrastruc-
tuurwerken: ze richt zich tot gemeenten, 
die over het algemeen niet bevoegd zijn 
om dat soort werken te plannen of uit te 
voeren. Wat een gemeente wel kan doen, 

E X T R A  B R O N N E N

Tractebel, FABRICations, & H+N+S.  
(2017) Stedelijk Systeem Kust? Labo 
Ruimte.
Interreg-project SARCC: https://www.
sarcc.eu/

A A N P A K 1.7 
Klimaatverandering
Adaptatie als koppelkans voor reconversie

is meegaan in de transities waartoe de 
klimaatverandering ons verplicht, en er 
naar best vermogen gebruik van maken 
als een hefboom voor mentaliteits- en 
gedragswijzigingen op andere vlakken.

Hoe kunnen de nodige infrastructuurwer-
ken voor klimaatadaptatie aangegrepen 
worden om meteen ook andere uitdagin-
gen aan de Kust aan te pakken?

Groeiende  
taakstelling  
rond zeewering
© Eindrapport  
Blankenberge
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Wat is 
context?

Uitdagingen spelen niet 
geïsoleerd, maar zijn 
steeds geworteld in een 
bepaalde context. Een 
goed begrip van die 
context is essentieel, zowel 
om een helder beeld te 
krijgen van (de oorzaken 
van) een bepaalde 
uitdaging, als om in te 
schatten welke aanpak er 
het beste antwoord op zal 
geven. Op de fiches binnen 
deze katern worden de 
belangrijkste lessen die 
de cases ons leren over 
een aantal contextfactoren 
opgenomen.

W E L K E 
F I C H E S ? 

Een aantal contextfactoren is zeer 
kustspecifiek. Er valt bijvoorbeeld te 
denken aan de  vastgoeddynamiek. 
De Kust kent een unieke 
ontwikkelingsdynamiek en -druk, die 
nog het best te vergelijken is met de 
dynamiek in een grootstad, maar dan 
met het specifieke accent van een 
groot onderscheid tussen eerste- en 
tweedeverblijfsmarkt. Daaraan gerelateerd 
is ook de  seizoensdynamiek een 
bijzondere contextfactor aan de Kust. 
Het “hoog- en laagtij” aan bezoekers, 
dat volgens seizoen, week – weekend 
of zelfs weersvoorspelling fluctueert, is 
bepalend voor een aantal uitdagingen in 
de regio. Verder kunnen ook  erfgoed 
en geschiedenis, in de vorm van zowel 
het gebouwde als het immateriële 
patrimonium in de kustregio, impact 
hebben op bepaalde keuzes. 

Andere contextfiches zijn makkelijker te 
veralgemenen naar een bredere omgeving, 
en zijn niet specifiek voor de Kust – al 
kunnen ze daar op een licht andere manier 
gelden, een andere focus hebben. De 

 ligging en omgevingsfactoren van 
een gebied zijn steeds van belang. Een 
voorbeeld in lijn met de thematieken van 
reconversie en verdichting – verdichting 
is natuurlijk enkel een optie in “goed 
gelegen” gebieden. Om die “goede ligging” 
te beoordelen is een goed begrip van deze 
contextfactor noodzakelijk. 

En ten slotte zijn er twee fiches die minder 
“gegeven” zijn dan de vorige, en eerder in 
handen liggen van de gemeente.  

 Grondpositie is de eerste – eigendom is 
macht, en afhankelijk van de gronden die 
de gemeente in eigendom of op een andere 
manier onder controle heeft, ontstaan 
andere mogelijkheden om een uitdaging 
aan te pakken. De tweede is het  juridisch 
kader, dat de gemeente zelf vastlegt, 
en dat een grote impact heeft op de 
ontwikkelingsmogelijkheden en dynamiek 
op het eigen grondgebied.

02
CONTEXT
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Ligging en  
omgevingsfactoren

S C H E T S

Binnen de stedenbouw en ruimtelijke planning is een goede voeling met ligging 
en omgevingsfactoren essentieel – het zijn bijvoorbeeld elementen van een 
‘goede ruimtelijke ordening’ zoals verankerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Tegelijk zijn het zeer ruime, floue begrippen, die zich niet lenen tot 
vaste definities of beschrijvingen, zeker niet binnen het bestek van één fiche. 
Uit de cases komen enkele aandachtspunten naar voor, maar in feite houdt een 
goed begrip van de begrippen een combinatie in van alle vorige en volgende 
contextfiches met trends, dynamieken, omstandigheden, opvattingen … waarin 
de expertise en deskundigheid van de betrokkenen een grote rol speelt. 

LES I  Omgevingsfactoren 

In essentie gaat het over het plaatsen 
van een ontwikkeling (gebouw, bouwblok, 
publieke ruimte, wijk, …) in een bredere 
lezing van de omgeving. Welke rol heeft de 
ontwikkeling in het groter geheel? Welke 
rol krijgt de publieke (groene) ruimte en 
hoe speelt deze in op de samenhang van 
de bestaande groenstructuren? Vormt de 
ontwikkeling een bedreiging voor het huidige 
voorzieningenaanbod, of net een aanvulling? 
Biedt de locatie van de ontwikkeling 
mogelijkheden om in te zetten op een 
duurzame mobiliteitstransitie, of wordt 
koning auto als dominant vervoersmiddel 
aangehouden? Het zijn allemaal vragen 
die gesteld kunnen worden en die in grote 
mate het programma van de ontwikkeling 
zullen bepalen. Niet alleen naar wonen of 
voorzieningen, ook naar programmatie van de 
niet-bebouwde ruimte.

LES II  Densiteit 

Daarnaast zal de huidige densiteit van het woonweefsel 
en het voorzieningenaanbod een bepalende factor 
zijn in het al dan niet toelaten van verdichting. 
Het is dus niet alleen de vraag of de ligging van de 
ontwikkeling aangewezen is om te verdichten. In 
weefsel dat op de limiet van verzadiging zit, moet ook 
aan vervangbouw én “verluchting” gedacht worden. 
Als er wel nog verdichtingspotentieel is, kan die extra 
bouwopgave gekoppeld worden aan het verhogen van de 
woonkwaliteit. 

Maar hoe in te schatten of de densiteit al dan niet te 
hoog is? Instrumenten als de mobi-score of de knoop- en 
plaatswaarde van een plek kunnen handvaten bieden in 
de zoektocht, maar er is meer nodig om dit grondig aan 
te pakken. De discussie over gerichte verdichting hoort 
thuis in de ruimtelijke beleidsplannen op gemeentelijk 
niveau en heeft baat bij de precieze data die een 
bouwmeesterscan of andere studie kan leveren. In de 
tussentijd kan je de verdichting die zich nu al aandient 
wel inzetten om minstens lokale kwaliteiten te bekomen 
en het collectief samenwonen te ondersteunen. 

V O O R B E E L D 

Knoop-plaatsmodel
Stationsomgeving Veurne

Voor de stationsomgeving van Veurne 
werd gebruik gemaakt van een interes-
sante analysetechniek: het knoop-plaats-
model of “vlindermodel”, ontwikkeld door 
Bertolini. Daarin wordt niet alleen geke-
ken naar het station als knooppunt in een 
openbaarvervoernetwerk, maar wordt die 
rol ook vergeleken met de rol die ze ver-
vult als plaats in de stad.

Voor Veurne komt uit deze omgevingsa-
nalyse naar voor dat er een onevenwicht 
bestaat tussen de rollen van “knoop” en 
“plaats”, waardoor gericht gekozen kan 
worden welke acties nodig zijn om het 
evenwicht te herstellen.
 

Knoop-plaatsmodel, ingevuld voor 
de stationsomgeving
© Eindpresentatie Stationsomgeving 
Veurne
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Vastgoeddynamiek
S C H E T S

Vastgoedontwikkelaars streven in de eerste plaats winst na. De gemeente 
streeft in de eerste plaats het algemeen belang na. Dat verschil in doelen 
zou kunnen leiden tot een conflictmodel, waarbij niemand wint. Of er 
kan gezocht worden naar synergie, waarbij privaat initiatief aangevat 
wordt om, naast een financiële, ook een maatschappelijke meerwaarde 
te genereren. Maar alvorens dat te overwegen, is het belangrijk om als 
gemeente een zicht te hebben op hoe de vastgoedlogica werkt aan de 
Kust. 

LES I  Ligging 

De waardering van vastgoed daalt bijna 
logaritmisch van het kustfront richting 
het binnenland, met de duurste gronden 
uiteraard in de eerste lijn (resulterend 
in de bekende “Atlantikwall” van flat-
gebouwen). Daarnaast bestaat er een 
sterke relatie tussen de kwaliteit van het 
openbaar domein rondom een project-
grond, en de vastgoedwaarde. Een pro-
ject in een levendige, groene omgeving 
zal meer opleveren dan een project in 
een gebetonneerde spookwijk.  

 Ligging en omgevingsfactoren

LES II  Kavelgrootte en versnipperde eigendom 

In de jaren ‘30 bestond de bebouwing aan het kustfront 
grotendeels uit villa’s. Vanaf eind jaren ‘70 werd de praktijk 
om deze villa’s te vervangen door appartementsblokken 
van ongeveer tien bouwlagen. Omdat de oorspronkelijke 
kavelgrenzen vaak behouden bleven, zijn er in het Kustfront 
zeer smalle appartementsgebouwen terug te vinden. 
Over het algemeen bestaat een bouwblok er uit enkele 
tientallen gebouwen, elk met een eigen eigenaar, of nog 
complexer: elk met tientallen of honderden afzonderlijke 
appartementseigenaren.

Beide vormen van versnippering bemoeilijken de reconversie 
in het kustgebied. Ze maken het moeilijker en duurder voor 
een ontwikkelaar om tot herontwikkeling over te gaan. Uit 
eigen beweging zal de gemiddelde ontwikkelaar dus eerder 
kiezen voor een eenvoudiger, beperkt renovatieproject of, 
indien mogelijk, voor nieuwbouw.

 Grondpositie
 Transformatie faciliteren
 Financiële haalbaarheidsanalyse

LES IV  Duidelijkheid 

Zoals gesteld in de intro, is de 
vastgoedsector geen boeman. Een 
goed contact en onderhandeling 
met een gemeente is aantrekkelijker 
dan een conflictmodel, om de 
eenvoudige reden dat een weigering 
tot vergunningverlening voor niemand 
iets oplevert. En zoals in elke relatie 
is duidelijke communicatie de sleutel 
tot succes. Rechtszekerheid, gelijke 
behandeling en transparantie zijn niet 
enkel juridische aandachtspunten, ze 
moeten een basishouding zijn. Hoe 
duidelijker de doelstellingen van een 
gemeente zijn, hoe groter de kans dat een 
voorstel van project daaraan zal voldoen. 

 Cultuurtransitie

 Communicatiestrategie

E X T R A 
B R O N N E N 

Vastgoedreflecties 
Blankenberge

LES III  Bouwrechten en financiering

Het juridisch kader vormt een belangrijke begrenzing 
op de vastgoeddynamiek, die zonder dat kader zuiver 
marktgestuurd zou zijn. De “macht” van een gemeente 
om het juridisch kader vast te leggen en aan te passen 
is de sleutel voor sturing van de vastgoedmarkt. Ze kan 
transacties die financieel aantrekkelijk, maar maatschappelijk 
ongewenst zijn, tegenhouden, of maatschappelijk wenselijke 
ontwikkelingen ook financieel rendabel maken.

Beslissingen en beleid op vlak van ruimtelijke planning 
kunnen invloed hebben op elk van de bovenstaande factoren, 
en zo een grote min- of meerwaarde betekenen voor de 
vastgoedwaarde van een project. Een gemeente die haar 
openbaar domein aantrekkelijker maakt, verhoogt de waarde 
voor toekomstige projecten in de omgeving. Het verhogen 
van bouwrechten op goed gelegen locaties creëert een groter 
winstpotentieel. Het is niet onredelijk om een gedeelte van 
die meerwinst af te romen om ingrepen in het algemeen 
belang te verwezenlijken of mee te (pre-)financieren. 

 Juridisch kader
 Transformatie faciliteren

22III. MECHANISMEN
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grondprijs i
s 244 % gestegen  

vastgoedprijs is 130 % gestegen 

woonkwaliteit daalt

AFSCHEIDING VAN

 TWEE MARKTEN

HOE 

OVERBRUGGEN?

OPGAVE	-	DE	KLOOF	TUSSEN	TWEE	WOONMARKTEN	INVULLEN

A. de opgaves van morgen zitten in 
de vervangbouw van het verouderde 
patrimonium. 

B. gericht inzetten op een tweede 
verblijfsmarkt in het kustfront creëert 
kansen voor een betaalbare eerste ver-
blijfsmarkt elders en in de kern. 

C. kwalitatief wonen betekent een 
gedifferentieerd aanbod met een 
mix aan woontypes, voor verschil-
lende budgetten en verschillende 
leeftijdscategorieën. 

1. ONTWRICHTE MARKTWERKING

(1) Het aantal types op de vastgoed-
markt beperkt zich tot een aanbod van 
eerste en tweede verblijven. 

(2) Ruim 50% van de bewoners is  
ouder dan 50 jaar. Zowel eerste als 
tweede verblijfseigendommen blijven in 
deze groep circuleren. 

(3) De grondprijzen in Blankenberge zijn 
gestegen met een factor = 2,4  
(dezelfde factor in Vlaanderen = 1,3).

(4) De vastgoedprijzen in 
Blankenberge zijn gestegen met een 
factor 1,3 (Vlaanderen factor 1,6). 
Verkoopwaarden vastgoed  
variëren tussen € 45.000 - € 500.000. 

(5) High end: nieuwbouw op toplocaties 
voor tweede verblijvers

(6) Afgeschreven (2e verblijfs-)vastgoed 
belandt op een ‘andere’ woonmarkt, wat 
kansarmoede in de hand werkt. 

(7) Low end: kleine, verouderde afge-
schreven units met een ondergemiddel-
de woonkwaliteit. 

(8) De kloof tussen vastgoedprijzen en 
inkomens groeit sterker dan in andere 
steden en gemeenten.

BEVINDINGEN

Ontwrichte marktwerking
© Eindrapport Blankenberge
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Grondpositie

S C H E T S

Reconversie kan je “van op afstand” sturen, maar een krachtige 
manier om het rad aan het draaien te krijgen, is om er als over-
heid zelf actief aan deel te nemen. Eigendom betekent controle: 
een strategische grondpositie zorgt voor een sterkere onderhan-
delingspositie, en biedt de kans om met eigen realisaties het goe-
de voorbeeld te geven.  

LES I  Manieren van verwerving 

Een grondpositie kan op verschillende 
manieren verworven worden: actief 
aankoopbeleid van strategische percelen, 
onteigenen en uitoefenen van een 
voorkooprecht, afspraken met huidige 
eigenaren voor vermarkten, herbestemming 
van gebouwen, …

LES II  Aankoopbeleid

Als de woon- en omgevingskwaliteit in een wijk of 
stadsdeel een bepaald dieptepunt bereiken, zal vastgoed 
er als “onverkoopbaar” bestempeld worden. Vanuit het 
standpunt van een vastgoedprofessional is het geen 
interessante investering om hier als eerste te gaan 
ontwikkelen. Voor een overheid, die immers verder kijkt 
dan de zuiver financiële winst die ze uit een project kan 
halen, kan het wel interessant zijn om hier grond aan te 
kopen. Omwille van de lage kwaliteit zijn gronden er aan 
lagere prijzen te verwerven, en met een grondpositie in 
dit soort onaantrekkelijke gebieden kan de reconversie 
actief opgestart worden.

  Zelf transformatie realiseren
  Financiële haalbaarheidsanalyse

E X T R A 
B R O N N E N 

Vastgoedreflecties  
Blankenberge

Grondposities Kijkdorp, 
Knokke-Heist
© Voorontwerprapport 
stedenbouwkundige visie 
Oostwinkel
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Seizoensdynamiek

S C H E T S

Het verschil in dynamiek en bezettingsgraad speelt zich af op meerdere 
niveaus. Gezien op een heel jaar is er een duidelijk verschil tussen hoog- en 
laagseizoen, waarbij het hoogseizoen grofweg van paas- tot herfstvakantie 
loopt. Deze dynamiek is zeer duidelijk en het meest van al voelbaar. Gezien 
op een week kunnen zich ook al verschillen in bezettingsgraad voordoen. 
Enerzijds tussen weekdagen en het weekend, anderzijds op piekmomenten: 
bij mooi weer of tijdens specifieke evenementen voor sport, recreatie of 
ontspanning.  

LES I  Horeca 

Horeca (en werkgelegenheid in de horeca) is zeer 
afhankelijk van de dynamieken en piekmomenten. 
Het handelsapparaat van de badplaats richt zich op 
toeristen, met in het hoogseizoen een uitgebreid 
programma om op in te spelen. Vooral de terrassen 
zijn belangrijk en nemen hierdoor een aanzienlijk 
deel van de  publieke ruimte in. In de winter sluiten 
de handelszaken meestal omdat het niet rendabel is, 
waardoor de badplaats een verlaten indruk nalaat. 

Er doet zich de laatste jaren wel een shift voor van 
lange (familie)vakanties in het hoogseizoen naar 
korte en meer verspreide verblijven, ook tijdens 
weekenden buiten het hoogseizoen. Ook spreiden de 
piekmomenten zich meer en meer over het hele jaar. 
Dat kan het voor handelszaken toch de moeite maken 
om de winter te overbruggen. 
   

  Locatiebeleid voorzieningen en diensten

LES III  Mobiliteit

De seizoensdynamiek en piekmomenten hebben een grote 
invloed op de mobiliteit en het parkeren. Grote randparkings 
of veel bezoekersparkeren in de badplaats moeten de 
grote parkeervraag tijdens de zomermaanden opvangen, 
maar worden tijdens het laagseizoen nauwelijks gebruikt. 
Ook parkeerplaatsen voor (sport)verenigingen moeten op 
momenten van bijeenkomsten of wedstrijden grote aantallen 
kunnen opvangen, waar zich vervolgens bij dalmomenten 
hetzelfde probleem voordoet.

  Publieke ruimte

  Parkeerbeleid als deel van mobiliteitsvisie

LES IV  Periodieke leegstand

De dynamiek in seizoenen en piekmomenten 
heeft, in het bijzonder door de aanwezigheid 
van tweedeverblijvers, een grote invloed 
op de bezettingsgraad van woningen 
en appartementen, of anders gezegd de 
leegstand ervan. Deze periodieke leegstand 
is niet direct zichtbaar in de leegstandcijfers, 
waardoor het lijkt alsof gemeenten op de 
limieten van hun woonaanbod zitten, en 
binnen het bestaande ruimtebeslag geen 
antwoord kunnen vinden op een nieuwe  

 woonbehoefte. De dens bebouwde, maar 
periodiek leegstaande badplaats biedt kansen 
voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een betaalbare huurmarkt 
en tegelijk een marge houden voor een 
circulatie in tweede verblijven. De verwachte 
bevolkingsgroei kan zo opgevangen worden in 
het huidige ruimtebeslag, zonder te moeten 
uitbreiden of per se te moeten verdichten. 

LES II  Verenigingsleven

Wanneer de meeste handelszaken gesloten 
zijn in het laagseizoen, is er nog steeds 
het verenigingsleven. Dat richt zich echter 
voornamelijk op sport en senioren (bvb. 
kaartershuisjes), waardoor maar een 
beperkt publiek zich aansluit. Doordat het 
verenigingsleven zich ook voornamelijk 
afspeelt in de week, is het moeilijk om er als 
tweedeverblijver aan deel te nemen en een 
sociaal netwerk op te bouwen. Zo blijft de  

 levendigheid van de kustzone selectief, 
enkel voor bepaalde doelgroepen.

De rust in het laagseizoen biedt ook net 
een kwaliteit en een reden voor vaste 
bewoners om te blijven. Anderen vertrekken 
dan weer richting de Spaanse zon om er 
te overwinteren. Daarnaast zijn er ook 
vaste bewoners die tijdens het laagseizoen 
nauwelijks sociaal contact hebben, waardoor 
de winterperiode vooral een eenzame periode 
is. 

Portiekenplein in de winter, 
Middelkerke
© Eindrapport Westende-Bad
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Erfgoed en
geschiedenis
S C H E T S

Als het over erfgoed gaat, wordt al snel gedacht aan beschermde monumenten, Unesco, inventarissen 
en vooral het gebouwd patrimonium. Aan de Kust zijn in dat genre nog een aantal fraaie gebouwen uit 
andere tijden te vinden: de mondaine villa’s en hotels uit de bloeiperiode van het toerisme voor de hogere 
klassen, de wederopbouwarchitectuur die herinnert aan de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Maar 
erfgoed is ook ruimer te interpreteren: de tradities, (ruimtelijke) principes en prioriteiten uit het verleden 
die de huidige omgeving mee vorm gaven, kunnen even goed als een vorm van immaterieel erfgoed gezien 
worden. Of het nu om het zichtbare of het minder evidente erfgoed gaat, ermee omgaan houdt steeds een 
afwegingsoefening in, en vraagt vaak om fluwelen handschoentjes. Hieronder enkele aandachtspunten. 
 

LES I  Onzichtbaar erfgoed 

Naast het “officiële” is er ook het minder zichtbare, vaak 
immateriële erfgoed. Westende-Bad werd opgericht 
naar een ontwerp van Octave van Rysselberghe, 
begin 20ste eeuw. Hoewel dit niet zichtbaar is in 
het straatbeeld, is dat ontwerp bepalend voor hoe 
Westende-Bad er vandaag uitziet, en had het een 
veel grotere impact op het straatbeeld dan om het 
even welk individueel bouwwerk. Net zo schuilt 
er achter de zichtbare wederopbouwarchitectuur 
steeds een subtieler stuk planningsgeschiedenis: 
de rooilijnplannen die de publieke ruimte hebben 
afgebakend, en zo stads- en dorpszichten ensceneren.

In tegenstelling tot wat het geval is voor erfgoed dat 
“van buitenaf” beschermd wordt, heeft een gemeente 
een quasi ongelimiteerde vrijheid in het kiezen hoe 
wordt omgegaan met dit immateriële erfgoed. De lessen 
van de wederopbouw ter harte nemen, en de publieke 
ruimte koesteren als ruggengraat van de bebouwde 
ruimte? Belle-Epoque-erfgoed in de verf zetten om 
de gemeente te profileren, toerisme aan te trekken? 
Vasthouden aan tuinwijkprincipes bij de transformatie 
van een verkavelingswijk, of ze juist helemaal loslaten? 
De keuze is vrij, maar uit dit immaterieel “erfgoed” 
vallen lessen te trekken. Of het nu over beleid gaat of 
over een ontwerp, het wordt alleen maar sterker door 
kennis van hoe (en waarom) de ruimte vorm kreeg.   

LES III  Erfgoed en overheidseigendom

Onroerend erfgoed is beeldbepalend voor een omgeving. 
Gecombineerd met de lagere vastgoedwaarde van 
niet-gerenoveerd erfgoed, kan dat kansen opleveren 
om publieke functies meer zichtbaarheid te geven. 
In private handen kan een landmark, omwille van 
structurele ongeschiktheid voor een woonfunctie, 
misschien waardeloos zijn; in overheidshanden kan het 
de ideale locatie worden voor een ontmoetingsruimte, 
verenigingslokaal, …

 Publieke ruimte
 Grondpositie

E X T R A 
B R O N N E N 

Vanblaere, S., De Schaepmeester, B., Fret, M., Meganck, L., & Vernimme, N. 
(2015). Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid. Onroerend Erfgoed. 

Labo S & Maat-ontwerpers. (2013). Bouwen met gevoel. Omgaan met 
(wederopbouw)erfgoed in een veranderende maatschappelijke context. 
Provincie West-Vlaanderen. 

LES IV  Toekomst-erfgoed

 Een laatste opmerking, die strikt genomen niet 
met erfgoed te maken heeft: de moeilijkheden die 
de reconversie van erfgoed oplevert, kan leiden 
tot een belangrijke les voor het bouwen vandaag. 
In welke mate wordt rekening gehouden met 
de flexibiliteit van het gebouw in een volgende 
levenscyclus? Het feit dat erfgoedpanden 
al honderd, tweehonderd, driehonderd jaar 
meegaan is indrukwekkend, zeker voor wie 
bedenkt dat ze opgericht werden in een tijd 
zonder duurzaamheidseisen. Nu de aandacht voor 
duurzaamheid groeit, wordt het des te belangrijker 
om te letten op de toekomstige erfgoed- en 
gebruikswaarde van wat vandaag vergund wordt. 
Wie bouwt het erfgoed van de toekomst?

  Woonkwaliteit
  Beeldkwaliteit

 Cultuurtransitie

LES II  Erfgoed en gebruik

Erfgoed hoeft geen museumstuk te zijn dat de 
vitrinekast enkel verlaat om eens opgepoetst 
te worden. Het principe van behoud is 
uiteraard een belangrijk uitgangspunt als 
het over erfgoed gaat, maar dat hoeft niet te 
betekenen dat een oud gebouw geen nieuwe 
in- of aanvullingen kan krijgen. Sterker nog, 
reconversie kan een noodzaak zijn voor een 
(financieel haalbaar) behoud. 

In theorie klinkt dit eenvoudig genoeg, maar 
in de praktijk blijkt erfgoed niet altijd een 
aantrekkelijke investering. Het principe van 
behoud zorgt dat de gebouwen niet zomaar 
gesloopt kunnen worden, terwijl reconversie 
omwille van een onaangepastheid aan 
modern gebruik vaak een moeilijke zaak is. 
Omwille van het strikte juridisch kader waarin 
het vaak gesnoerd zit, heeft een erfgoedpand 
doorgaans een lagere verkoopwaarde dan een 
“gewoon” gebouw, en vereist het net daarom 
bijkomende stimuli om de reconversie op 
gang te brengen.
   
   Vastgoeddynamiek

Station van Veurne in de jaren ‘90.
© Eindpresentatie Stationsomgeving Veurne

Station van Veurne in 2021
© Het Nieuwsblad (smk)
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Juridisch kader
S C H E T S

Het juridisch kader van de ruimtelijke ordening is in zowat elke 
gemeente van een enorme complexiteit. Het samenspel van 
verkavelingsvergunningen, beleidsplannen, RUP’s, verordeningen en 
sectorale wetgeving is voor een professional al een doolhof, voor de 
gemiddelde burger is er vaak geen beginnen aan. Niemand wint bij die 
situatie. Niet de omgevingsambtenaar, die steeds de zoektocht moet 
ondernemen naar de juiste regels en tegelijk steeds de visie van de 
ruimtelijk gewenste ontwikkeling voor ogen moet houden; niet de burger, 
voor wie het verband tussen die twee opdrachten zelden duidelijk is.

 

LES II  Hard / zacht 

Het opkuisen van hindernissen uit het 
verleden is één ding; het blijft ook belangrijk 
om eruit te leren, om je in de toekomst niet 
aan dezelfde steen blijven stoten. Er zijn nog 
een aantal belangrijke lessen te leren uit de 
overlast die oudere planningsinstrumenten 
ons vandaag opleveren. Een eerste heeft 
te maken met de keuze voor een bepaald 
instrument. Een waardevol uitgangspunt is 
hier dat wat je met een flexibeler instrument 
kan oplossen, beter niet onnodig in een 
“hard” instrument geregeld wordt. Met 
slimme combinaties tussen verschillende 
instrumenten kan je ook ver komen - de 
kern “hard” vastleggen, koppelen met een 
flexibelere invulling in een  masterplan,  

 beeldkwaliteitsplan of  afwegingskader, 
en vooral duidelijk communiceren hoe 
deze radertjes in elkaar grijpen, hoe de 
besluitvorming in zijn werk zal gaan.

 Cultuurtransitie

 Communicatiestrategie

LES I  Vergrijzing 

Het planningskader kampt ook met vergrijzing. In 
Vlaanderen staat er geen echte vervaldatum op 
planningsinstrumenten, waardoor RUP’s, BPA’s en 
verkavelingsvergunningen geacht worden de “goede 
ruimtelijke ordening” weer te geven tot op het moment 
dat ze opgeheven worden. In de praktijk klopt die 
veronderstelling zelden: oude planningsinstrumenten 
vormen vaak juist een hindernis, en verhinderen 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen met achterhaalde 
detailregelgeving rond inplanting, bouwhoogte, …

De vaststelling dat een aanvraag ruimtelijk 
gewenst is, maar onmogelijk omwille van oudere 
planningsinstrumenten, is altijd een jammere zaak: in 
de haast moet dan een procedure voor afschaffing van 
de verkaveling of voor opmaak van een RUP opgestart 
worden, en dat kost tijd. De afwijkingsmogelijkheid 
voor verkavelingsvoorschriften en BPA’s die ouder zijn 
dan 15 jaar biedt ook niet voor alles een uitweg, en 
kan moeilijk als duurzaam of coherent beleid gezien 
worden.  Er valt grote tijdswinst te boeken met een 
meer proactieve benadering: de opmaak van een 
gebiedsdekkend  RUP “zand erover” bijvoorbeeld, 
waarmee het juridisch kader van de gemeente in één 
klap toekomstbestendig gemaakt wordt.

LES III  Duurzaamheid 

Ook binnen een bepaald instrument of 
een bepaald stuk regelgeving is het goed 
om na te denken over de flexibiliteit en 
toekomstbestendigheid ervan, en die af 
te wegen tegen de tijd die een aanpassing 
zal kosten. Geef altijd de voorkeur 
aan een voorschrift dat dynamisch 
geïnterpreteerd kan worden, en op die 
manier kan meegroeien met nieuwe 
inzichten, boven een voorschrift dat een 
gedetailleerde wenstoestand voor het 
komende jaar vastlegt tot het volgend 
decennium. Ook het juridisch kader 
kan als een intelligente ruïne opgevat 
worden: hoe zie je dit voorschrift of dit 
instrument evolueren?

Eenvoudiger, meer robuust juridisch kader 
voor een beter ruimtelijk beleid 
© WS Woonkwaliteit
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Wat zijn 
ruimtelijke
principes?
Een eerste stap na het 
analyseren van een 
bepaalde uitdaging 
binnen de juiste context, 
is vaak de zoektocht 
naar een inhoudelijk 
antwoord op die uitdaging. 
Die zoektocht neemt 
doorgaans de vorm aan 
van een ontwerpend 
onderzoek, dat ruimtelijke 
principes of doelstellingen 
formuleert waar naartoe 
gewerkt kan worden. 
De fiches hieronder 
bespreken telkens 
een (verzameling van) 
ruimtelijke principe(s), 
die richting geven aan 
de zoektocht naar 
antwoorden op één of 
meerdere uitdagingen.

W E L K E 
F I C H E S ? 

De eerste fiches focussen op het gebouwd 
patrimonium, en dan voornamelijk op 
woningen. Het  activeren van plinten 
gaat over het vervangen van “dode 
functies” (m.n. garagepoorten) aan de 
straatkant door functies die meer leven 
brengen in de (kern van de) gemeente.  

 Verdichting spreekt voor zich – de fiche 
biedt enkele aandachtspunten om op een 
kwaliteitsvolle manier te verdichten. En 
waar die verdichting een toename in de 
hoogte inhoudt, wordt het belangrijk een 
zicht te hebben op welke effecten die 

 hoogte gevoelsmatig en ruimtelijk met 
zich meebrengt.

De fiches  aandacht voor de achterkant 
en  doorwaadbaar maken vormen een 
overgang van privaat naar publiek domein. 
Beide spelen ze op alle schalen van micro 
tot macro: de (vaak weinig kwaliteitsvolle) 
achterkant van een gebouw, een doorsteek 
door een bouwblok, de achterkant van het 
bebouwd weefsel en de (trage) verbinding 
met het achterliggende landschap …

En ten slotte zijn er nog de fiches die 
het publiek domein behandelen. Op een 
overkoepelend niveau is er de fiche  

 openbaar domein leesbaar maken, 
die zich met een focus op uniforme 
beeldtaal en principes van beeldkwaliteit 
richt op het openbaar domein als geheel. 
Liefst aanvullend kan de publieke ruimte 
ook eerder puntsgewijs  aangepakt 
worden op toonaangevende plekken, 
om aantrekkelijke ontmoetingsplekken te 
creëren die even goed een boost geven 
aan de beeld- en verblijfskwaliteit in de 
gemeente.

03
RUIMTELIJKE
PRINCIPES
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S C H E T S 

Plinten, “voortuinen” en (in mindere 
mate) gevels vormen de overgang tussen 
publiek en privaat domein. Vanuit het 
perspectief van hun eigenaar of huurder 
maken ze deel uit van de private woning 
of handelszaak, maar voor elke passant 
beïnvloeden ze ook de  levendigheid, 
de  verbinding tussen kustfront en 
woonweefsel en, via de belevingswaarde, 
de  beeldkwaliteit. Daarnaast zal de rol 
van de plint in het kustfront aan belang 
winnen in functie van  klimaatadaptatie, 
vooral bij het verder stijgen van de 
zeespiegel. Meerdere redenen dus om na 
te denken over een stadsbrede visie op 
de (her-)inrichting van de plint. 

V O O R B E E L D 

Portiekenplein
Westende-Bad

De gevels van de gebouwen staan terug met de 
voeten op het plein, door het afbreken van de 
(tijdelijke) uitbouwen. Een circulatiezone langs de 
gevels zet ze extra in de verf. Het verlies aan ter-
rasruimte voor de horeca wordt inpandig opgelost, 
met de mogelijkheid om meerdere verdiepen te 
ontwikkelen. Het vrijgekomen plein wordt ver-
groend zonder het gebruik van het plein te belem-
meren. In de zomermaanden voorziet de gemeente 
uniform meubilair centraal op het plein, dat door 
de horecazaken als zomerterras wordt gebruikt. 

3.1 
Plinten activeren A A N P A K

V R I J M A K E N 

De voornaamste reden voor het ‘activeren’ 
blijft wel de huidige ‘inactiviteit’ van de 
plint. Het verdwijnen van kleinhandel is 
een fenomeen dat zich ook aan de kust 
afspeelt, en vormt de grootste oorzaak van 
de inactiviteit. Handelspanden komen leeg 
te staan en raken moeilijk ingevuld. In het 
verleden werden deze door het uitblijven van 
een nieuwe invulling soms getransformeerd 
tot garageboxen. Maar ook collectieve 
invullingen die het wonen ondersteunen 
(fietsenberging, atelierruimte, …) vinden hun 
weg niet naar de plint. De invulling als garage, 
of het uitblijven van een invulling, heeft een 
grote invloed op de beleving van de publieke 
ruimte en het straatbeeld. 

Dergelijke zaken kunnen in de toekomst 
o.a. aangepakt worden door een sterk 

 parkeerbeleid als onderdeel van een 
mobiliteitsvisie. Door bijvoorbeeld een 
maximum aantal garagepoorten voorop 
te stellen, of door parkeervoorzieningen 
verplicht ondergronds te voorzien, worden 
blinde gevels met individuele garagepoorten 
vermeden en nieuwe functies op het 
maaiveld mogelijk gemaakt. Anderzijds is 
aan te raden om in een  locatiebeleid voor 
voorzieningen en diensten plinten aan te 
wijzen die een handelsfunctie dienen op 
te nemen. Het clusteren van handelszaken 
komt de levendigheid ten goede en 
doet kruisbestuivingen ontstaan die de 
bestaanszekerheid van de onderneming 
verhogen.

I N R I C H T E N 

De plint kan ook breder gezien worden dan louter 
als locatie voor handelszaken, maar vooral als een 
manier om de beleving van het openbaar domein 
te versterken, ook in het laagseizoen. De (her)
inrichting van de plint kan gekoppeld worden aan 
diverse stadsvernieuwingsprojecten, zowel op  

 privaat als op  publiek initiatief, waarin 
collectieve voorzieningen in de plint de relatie 
versterken tussen gebouw en publiek domein, 
tussen kustfront en woonweefsel. Hoge 
gelijkvloerse verdiepingen met de lobby of 
collectieve voorzieningen voor de bewoners 
dienen als aanvulling op de woonunits en 
plaatsen om ontmoeting te stimuleren. Naast 
het collectieve wordt ook wonen in de plint met 
een connectie tot straat en binnengebieden 
gestimuleerd. Gelijkvloers wonen in relatie 
met de tuin en slapen op de eerste verdieping 
lijkt een boeiende typologie. In dergelijke 
stadsvernieuwingsprojecten is er ook aandacht 
voor de voorzieningen die van belang zijn voor 
ouderen en integrale toegankelijkheid.

B E E L D K W A L I T E I T

 Zowel de plint als de (tijdelijke) uitbouwen 
gekoppeld aan de plint hebben vandaag een 
chaotische en rommelige uitstraling en doen 
hierdoor afbreuk aan de soms historisch 
waardevolle gevels van de gebouwen. Daarnaast 
maken de uitbouwen de toegang tot het 
hoofdgebouw onleesbaar. Met een  

 beeldkwaliteitsplan worden handvatten 
vastgelegd die de plinten en uitbouwen 
uniformiseren, reclameborden en luifels op een 
integrale manier beheren om de leesbaarheid te 
verhogen. Meer specifiek kan de integratie van 
de plint (of de uitbouw) met het hoofdgebouw 
hierdoor verbeterd worden, waardoor de toegang 
tot het hoofdgebouw duidelijker wordt. Maar ook 
het vastleggen van de dakvorm (eventueel over 
meerdere verdiepen, rekening houdend met de 
45° regel) zorgt voor een uniform straatbeeld 
en biedt uitbreidingsmogelijkheden of extra 
terrasruimte voor horeca.

Portiekenplein  
met centraal terras  
en vrije plinten,  
Middelkerke 
© Eindrapport 
Westende-Bad
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Verdichting zorgt niet alleen voor het 
opvangen van nieuwe  woonbehoefte, 
maar ook voor meer  levendigheid. De 
bezorgdheid is vaak dat verdichting moet 
passen binnen “de maat van de wijk”, 
om het woord appartementisering of 
hoogbouw niet te noemen. De  

 omgevingsfactoren en huidige 
densiteit spelen in dat geval een 
belangrijke rol, maar even goed gaat het 
om een mentaliteitswijziging: verdichting 
heeft vele voordelen. Op bepaalde 
plekken kan de dichtheid zodanig laag 
zijn (door grote tuinen of restruimten), 
dat wanneer  over de perceelsgrenzen 
heen gekeken en slimmer omgegaan 
wordt met die beschikbare ruimte, 
verdichten een echte kwaliteitssprong 
voor de plek betekent. 

V O O R B E E L D 

Kijkdorp
Knokke-Heist

De huidige dichtheid van 12 w/ha wordt 
opgetrokken tot 27w/ha dankzij drie stra-
tegische projecten met meergezinswo-
ningen die ook de sociale mix van de wijk 
verbeteren. De grenzen van de nieuwe 
gebouwen houden ook rekening met de 
bestaande perceelsgrenzen, waardoor de 
gebouwen gefaseerd in de tijd gereali-
seerd kunnen worden.

3.2 
Verdichting

Verdichting in drie fasen, 
Knokke-Heist  
© Eindpresentatie Oostwinkel

A A N P A K

S T R A T E G I S C H E  L O C A T I E S 

Het optrekken van de dichtheid van een 
wijk of stadsdeel kan onder meer door 
op strategische locaties de dichtheid 
te verhogen. In een lappendeken van 
woningen (vb verkavelingen) kan binnen de 
perceelsgrenzen, of door het samennemen 
van meerdere percelen, al een aanzienlijk 
deel woningen of voorzieningen bijgebouwd 
worden, of publieke, groene ruimte aangelegd 
worden, zonder daarmee de draagkracht 
van de wijk te overschrijden. Verdichten 
op maat van de wijk hoeft zelfs niet alleen 
te gaan over het verhogen van het aantal 
woningen per hectare. In essentie gaat het 
verdichtingsvraagstuk over een efficiënter 
gebruik van het huidige ruimtebeslag. Zo 
kan op eenzelfde plaats het aantal woningen 
gelijk blijven en tegelijk voorzien worden in 
kwalitatieve publieke ruimte voor de buurt, 
nieuwe voorzieningen, oplossingen voor 
parkeerproblemen, ruimte voor water of 
biodiversiteit, … Door op doordachte plekken 

 hoger te gaan en op die manier accenten te 
creëren krijgt de wijk een eigen gezicht. 

E X T R A
B R O N N E N

AG Stadsplanning Antwerpen (2014). Slim 
Verdichten. Onderzoeksrapport. KVSG.

C O M M U N I C A T I E

Verdichting heeft niet de beste reputatie, 
en kan zeker in eerder dorpse gebieden 
voor tegenkanting zorgen. Eén van de 
grote drijvers van die tegenkanting is een 
idée fixe waarin verdichting doembeelden 
van hoge appartementstorens of flauwe 
meergezinswoningen oproept. Bezorgdheden 
over het vergaan van de “maat van de 
wijk”, of ook het karakter, de identiteit, 
… komen in dat soort gevallen vaak ter 
sprake. Om te beginnen is het natuurlijk 

inderdaad belangrijk dat in een ontwerp 
rekening gehouden wordt met de context 
van de omgeving. Maar daarnaast is het 
even belangrijk om naar de bewoners 
toe te communiceren over de (redenen 
achter) toekomstplannen voor de wijk. Als 
er nog geen concreet ontwerp is, kunnen 
kwaliteitsvolle, architecturaal hoogstaande 
referenties van meergezinswoningen met 
respect voor de context getoond worden; 
als er al een ontwerp is, kan dat toegelicht 
worden door de ontwerper. Door ook de 
voordelen van de vernieuwing te kaderen op 
een info- of participatiemoment, bijvoorbeeld  
in het kader van een  ontwerpweek, creëer 
je draagvlak.

F A S E R I N G 

Een bijkomende manier om draagvlak te 
creëren is om de verdichting te faseren. 
Zeker bij ingrijpende transformaties kan de 
vernieuwing stukje bij beetje doorgevoerd 
worden, waarbij beeldbepalende projecten 
(bijvoorbeeld met opvallende architectuur, 
of centraal in de wijk) en projecten met een 
maatschappelijke meerwaarde (aanleg van 
een nieuw park, een wijkcentrum, …)
als pionier dienen. Op die manier zijn 
de voordelen van de verdichting meteen 
voelbaar in de wijk.

O P G E L E T ! 

Het verhogen van het aantal wooneenheden 
doet ook de nood aan bepaalde publieke 
functies, voorzieningen en  publieke ruimte in 
het algemeen toenemen. Daarnaast kan ook de 
parkeerdruk toenemen. Leg echter niet zomaar 
een teveel aan parking op, want dat kan juist 
een aanzuigeffect hebben dat een ambitieuze 
modal shift in de weg staat. Zorg daarom zeker 
voor een  koppeling met de mobiliteitsvisie.
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Sinds de jaren ‘70-’80 is het kustfront 
synoniem met een ondoordringbare muur van 
ongeveer tienlagige appartementsgebouwen, 
die schouder aan schouder het zicht van 
het binnenland op de zee domineren. Deze 
‘Atlantikwall’ heeft, zoals de negatieve 
bijklank van die bijnaam al doet vermoeden, 
op vlak van  beeldkwaliteit en  verbinding 
niet de beste reputatie. Ze is eentonig, richt 
zich op de zee en keert daarbij de rug naar 
de overige bebouwing in de kustgemeenten, 
waarmee ze amper een relatie aangaat; de 
plinten zijn zelden kwaliteitsvol afgewerkt, en 
op vlak van doorwaadbaarheid staat de muur 
vooral in de weg.

Vandaag kijken zowel de kustgemeenten als 
de vastgoedsector op een andere manier naar 
hoogte. In de plaats van de typologie van de 
muur is die van de spits gekomen: er wordt 
gezocht naar opvallende hoogteaccenten 
van twintig, dertig bouwlagen, eerder dan 
naar een uniforme bouwhoogte van rond 
de tien. Oudere modellen voor die transitie 
zijn het Europacentrum en De Mast, beide 
in Oostende, maar tegenwoordig zitten er in 
de brievenbus van zowat elke kustgemeente 
plannen voor een nieuwe woontoren.

Dit soort projectvoorstellen is een logisch 
gevolg van de actieve  vastgoeddynamiek 
aan de Kust: zeezicht is sowieso al een 
belangrijke factor in het berekenen van 
vastgoedwaarde, en dat geldt des te meer 
als het gezichtsveld tot 360° kan worden 
uitgebreid. Opvallend is vooral dat deze 
voorstellen doorgaans ook op interesse 
kunnen rekenen vanuit de politiek. Een 
indrukwekkend hoog gebouw is iconisch, 
beeldbepalend, en kan met de skyline ook het 
gezicht van een kustgemeente bepalen.

Maar vanuit het standpunt van de ruimtelijk 
planner moet hoogte een meer genuanceerd 

verhaal zijn, dat naast de gepercipieerde 
voordelen ook de mogelijke nadelen plaatst. 
Dat verhaal kan niet uitgaan van de wens om 
de gemeente meer prestige te geven, maar 
moet ook vertrekken vanuit maatschappelijke 
noden, en die koppelen aan ruimtelijke 
doelstellingen. Welke meerwaarde kan 
hoogbouw betekenen voor de omgeving?

3.3 
Hoogte

Variatie introduceren in de “Atlantikwall”, 
Blankenberge 
© Eindrapport Blankenberge

A A N P A K

L O C A T I E 

Een eerste, evidente bedenking: hoogbouw kan 
enkel toegelaten worden wanneer ze een reële 
nood, bvb. een  woonbehoefte, beantwoordt. 
Daarnaast, en hopelijk even evident, kan 
hoogbouw niet zomaar op elke  locatie 
toegelaten worden. Om te beginnen speelt het 
principe van  verdichten op goed gelegen 
locaties hier een rol - een gebouw van acht, twaalf, 
achttien verdiepingen kan alleen overwogen 
worden waar voldoende opties zijn voor openbaar 
vervoer, voldoende open ruimte is, voldoende 
voorzieningen op wandelafstand liggen, … 
Daarnaast zijn er ook andere redenen om voor een 
bepaalde locatie te kiezen. Een vastgoedproject 
van deze schaal geeft een grote boost aan de 
grondwaarde in de omgeving, waardoor het een 
mogelijkheid kan zijn om het als hefboom te 
gebruiken voor de reconversie op een minder 
aantrekkelijke locatie. En ten slotte zal het gebouw 
beeldbepalend zijn, en staat het dus ook best 
op een locatie waar het goed tot zijn recht komt, 
op een plek waar veel zichtassen samenkomen 
bijvoorbeeld.

M I X

Bij hoogbouw zijn een functionele mix (m.n. in 
de  plint) en het langetermijnbeheer van de 
collectieve voorzieningen en de buitenruimte 
errond van belang. Het feit dat die bezorgdheden 
vroeger al eens vergeten werden, is mee 
verantwoordelijk voor de slechte naam die 
hoogbouw in de tweede helft van de twintigste 
eeuw kreeg. Monofunctionele woonontwikkeling 
levert (financieel gezien) meer op, maar is niet 
houdbaar zonder dat tegelijk ingezet wordt op 
groen, gemeenschapsvoorzieningen, mobiliteit...

L A S T E N 

Aangezien de toelating om hoger te bouwen 
doorgaans een uitzondering zal zijn op een 
algemene, lagere toegestane bouwhoogte, kunnen 
in ruil voor die gunst ook bepaalde bijdragen 
gevraagd worden aan de bouwheer. Gekoppeld 
aan de specifieke uitdagingen die een hoog 
gebouw stelt, valt naar invulling van die lasten toe 

vooral te denken aan de sokkel van het gebouw - 
het installeren van publieke functies, doorzichten 
of zelfs  doorsteken door de gelijkvloerse 
verdieping zijn goede mogelijkheden. Alternatief 
zijn ook financiële lasten (in de vorm van een 
stedenbouwkundige ontwikkelingskost) een 
mogelijkheid, die bijvoorbeeld ingezet kunnen 
worden om meer ontmoetingsruimte aan te leggen 
in de omgeving van het gebouw. Voor dit alles 
verwijzen we door naar de fiche rond  

 transformatie faciliteren.

K A T H E D R A L E N

Het feit dat een hoog gebouw langs alle kanten 
zichtbaar is, werpt de vragen op die op de fiche  

 aandacht voor de achterkant aan bod komen. 
Als een gebouw van alle kanten zichtbaar is, is 
er niet zoiets als een “voorkant” of “achterkant” 
– alles is gevel. Omwille van de beeldbepalende, 
iconische functie die een hoog gebouw 
automatisch krijgt, is beeldkwaliteit hier van het 
grootste belang, en daarvoor moeten minstens 
de zichtassen van alle verschillende kanten 
geëvalueerd worden. Hoge ambities en eisen zijn 
een must. Een architectuurwedstrijd waarbij de 
gemeente in de jury zit, of een Open Oproep van 
de Vlaams Bouwmeester, zijn goede manieren om 
de lat hoger te leggen voor de kwaliteit van het 
gebouw. De dialoog over kwaliteit moet grondig en 
met kennis ter zake geörganiseerd worden.

C A N Y O N S

Op de begane grond spelen weer andere 
bezorgdheden. In een smalle straat kunnen 
hogere gebouwen de  publieke ruimte een 
beklemmend effect geven, omdat ze de wandelaar 
aan weerszijden “insluiten” in een tunnel met 
hoge wanden. Ook de slagschaduw speelt daar in 
mee. Een antwoord dat vaak geboden wordt op dit 
probleem is de 45°-regel, waarbij een fictieve lijn 
wordt getrokken tussen de voet van een gebouw 
aan de ene kant van de straat, en de kroonlijst van 
een gepland gebouw aan de overzijde - de hoek 
die deze lijn maakt met de straat, zou dan niet 
groter mogen zijn dan 45°.

E X T R A 
B R O N N E N

In eigen land wordt nog expertise opgebouwd 
in het omgaan met hoogbouw. Enkele steden 
maakten hoogbouwnota’s op in de laatste 
tien jaar (Antwerpen, Brussel, Geel, Gent, 
Knokke-Heist…) In het buitenland staat die 
expertise al iets verder. De praktijk van het 
toekennen van hogere bouwrechten in ruil 
voor het creëren van publieke ruimte is 
bijvoorbeeld een strategie die in de Verenigde 
Staten ontstond en van daar overwaaide naar 
Europa – het kan dus zeker geen kwaad om 
ter inspiratie eens over het muurtje te kijken 
naar wat daar werkt en wat niet:

Lehnerer, A. (2009). Grand Urban Rules.
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De zee is de grote aandrijver van de  vast-
goeddynamiek in de kustzone: het zeezicht en 
de afstand tot de kustlijn zijn determinerend 
voor de ruimtelijke structuur van de kustge-
meenten. Het is op het eerste zicht dan ook 
niet onlogisch dat de bebouwing aan de Kust 
zich duidelijk naar de zee keert. Van de polders 
tot de Atlantikwall bouwt alles op richting de 
kustlijn: de bouwhoogte, de vastgoedprijs, de 
densiteit, de drukte. Maar wie dat traject oplet-
tend volgt, ziet vooral ook veel achterkanten: de 
overgang tussen polder en bebouwing, de delen 
van bouwblokken aan de landzijde, de binnen-
gebieden van bouwblokken.

Omdat de vastgoed- of architecturale blik zich 
bijna exclusief op de zee richt, krijgen deze 
achterkanten vaak een nogal verwaarloosde 
uitstraling. Er wordt weinig tot geen aandacht 
besteed aan de rol die ze spelen als overgangs- 
of tussenruimte, de  verbinding is zoek. De 
achterkanten worden omwille van de lage  

 beeldkwaliteit als weinig waardevol aanzien, 
en trekken zo ook een gebrek aan  

 woonkwaliteit aan, leegstand, parkings, 
garages en andere dode functies die de  

 levendigheid hinderen. Wie er niet per se 
moet zijn, zal je er niet snel terugvinden. Zo 
ontstaat een groot contrast tussen de voorkant, 
aantrekkelijk en dynamisch, en de achterkant, 
rommelig en stil.

Deze problematiek valt het meest op in het 
kustfront, maar is in verschillende vormen terug 
te vinden doorheen de kustgemeenten, en bij 
uitbreiding het land. Typische voorbeelden 
zijn de marges van infrastructuren (koterijen 
of sluikstort-wildernis langs het treinspoor); 
de omgeving van grotere ruimtevragers, die 
soms zelfs enkel uit achterkanten lijken te 
bestaan (bedrijventerreinen, sportterreinen); 
en de overgangen naar het landschap in het 
algemeen.

V O O R B E E L D 

Ruzettelaan
Blankenberge

In een sterk versnipperd bouwblok aan 
het kustfront wordt ontwerpmatig ingezet 
op collectiviteit. Op strategische punten 
ruimen de achteruitbouwen en parkings 
plaats voor (groene) collectieve ruimte, 
waarrond naar binnen gerichte adressen/
gevels kunnen komen. Enkele perforaties in 
het bouwblok betrekken het binnengebied 
op de straat, zorgen voor meer passage, en 
dus ook voor meer dynamiek.

3.4 
Aandacht voor  
de achterkant

A A N P A K

A A N D A C H T 

Het probleem is al grotendeels opgelost door 
er aandacht aan te besteden. In andere fiches 
wordt bijvoorbeeld al richting gegeven aan de 
aanpak van woonkwaliteit via een  

 cultuurtransitie of het  inschakelen van 
private ontwikkelingen om maatschappelijke 
meerwaarde te realiseren via projectlasten. 
Door bij het kritisch beoordelen van een 
ontwerp steeds aandacht te hebben voor 
alle verschillende kanten van de geplande 
ontwikkeling, en de eisen naar  woonkwaliteit 
en  publieke ruimte toe te passen ongeacht 
de kant waarop een gebouw zich richt, kan 
je erover waken dat er geen groezelige 
achterkanten ontstaan.

A LT E R N A T I E V E  D Y N A M I E K 

Dat hoeft nog niet te betekenen dat voor- en 
achterkant er hetzelfde moeten uitzien. Er 
zit juist veel potentieel in het “verborgen” of 
besloten karakter van de achterkant. Zeker 
in een bij momenten erg drukke omgeving 
als het kustfront kan er nood zijn aan dit 
soort luwteplekken, die vanuit hun contrast 
met de omgeving een verademing kunnen 
bieden voor bewoner en bezoeker. Zo kan 
een heel andere dynamiek ontstaan dan aan 
de drukke, onmiddellijk zichtbare voorkant. 
Het is dan natuurlijk wel van belang dat die 
alternatieve dynamiek ook echt aangetrokken 
wordt – de grens tussen luw en doods is 
soms dun. Parkings, garages en andere dode 
functies worden best geweerd. Een (verborgen) 
doorsteek, collectieve tuin, atelier, pleintje, 
terras … werkt dan weer wel goed.

E X T R A 
B R O N N E N

Peymen, G. & Jellema, P. (2017). De Luwteplek.

D I F F E R E N T I A T I E

De ene achterkant is de andere niet, en zoals zo 
vaak is er dan ook geen standaard antwoord op 
de vraag wat je met de bestaande achterkanten 
moet aanvangen. In de case Westende-Bad 
wordt zelfs binnen de vorm “binnengebieden” 
een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
types, elk met hun eigen potenties en 
prioriteiten:

—  De binnenstraat
— Percelen rug aan rug
— Het collectieve binnengebied
— Dichtgeslibd binnengebied
— Binnengebied bestaande uit tuinen

Deze indeling geldt natuurlijk niet voor elke 
gemeente, maar toont wel het belang van 
een verder onderscheid bij een analyse van 
binnengebieden. Een strategie die in een 
“binnenstraat” werkt, is daarom nog niet toe 
te passen op een “binnengebied bestaande uit 
tuinen”.

Weinig kwaliteitsvolle acherkant  
op de Ruzettelaan, Blankenberge
© Eindrapport Blankenberge
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Om badplaats, woonkern en hinterland 
met elkaar te  verbinden is er niet 
alleen nood aan een betere 

 leesbaarheid van het openbaar domein, 
er is vooral ook nood aan méér  

 publieke ruimte. Naast het effectief 
creëren van nieuwe publieke ruimte, 
bijvoorbeeld door ze aan te pakken op 

 toonaangevende plaatsen, kan ook 
het bestaande weefsel een meer publiek 
karakter krijgen door het te ontsluiten. 
Het verhogen van de doorwaadbaarheid 
van het bebouwde weefsel, bijvoorbeeld 
in de vorm van autovrije doorsteken 
of publieke binnenruimten, creëert 
vooral gevoelsmatig meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers. 

In de verbinding met het hinterland 
schuilt een bijzondere opgave in het 
doorprikken van de ‘achterkant’ van de 
stad of het dorp. Kampeerterreinen, 
parkeerhavens, enz. verhinderen 
het zicht en de toegang tot het open 
polderlandschap. 

Daarnaast schuilt ook een grote opgave 
in het perforeren van de “Atlantikwall”, 
de grote en hoge bouwblokken in het 
kustfront, die een fysieke barrière vormen 
tussen de woonkern en de zee. Het 
openbreken en doorwaadbaar maken van 
de grote bouwblokken, met vervolgens 
het creëren van adressen aan collectieve 
ontmoetingsruimten richting het 
woonweefsel, bieden mogelijkheden voor 
het verhogen van de  woonkwaliteit. 
Bijzondere aandacht is hier noodzakelijk 
voor de  achterkanten, deze keer op 
schaal van het gebouw, die nu een grote 
invloed hebben op het uitblijven van de 

 levendigheid van een binnenruimte. 
Het is daarbij wel opletten dat een 
overmaat aan doorsteken niet leidt 
tot meer lucht dan spons, waarbij het 
netwerk zodanig verdunt dat hoofdroutes 
aan kwaliteit gaan inboeten. 

 

3.5 
Doorwaadbaar maken

Binnenstraat in een bouwblok, Westende-Bad
© Eindrapport Westende-Bad

Verbeelding doorwaadbaar binnengebied, 
Blankenberge 
© Eindrapport Blankenberge

A A N P A K

O N D E R H A N D E L I N G 

Het realiseren van een publieke doorsteek 
kan zowel op een eerder passieve als op een 
eerder actieve manier. Door  transformatie 
te faciliteren kan de  vastgoeddynamiek 
in de gemeente ingeschakeld worden om, 
bijvoorbeeld in de vorm van projectlasten, 
eisen te stellen aan de aanvrager in functie 
van het maatschappelijk belang. Als het 
project bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van 
een bouwblok aan het kustfront inneemt, 
kan geëist worden dat een doorsteek in het 
project de publieke doorgang vanuit het 
woonweefsel toelaat. 

Even goed kan je als gemeente  zelf 
inzetten op het realiseren van concrete 
transformatieopgaven, door bijvoorbeeld 
het verwerven van een  grondpositie op 
strategische locaties voor het realiseren van 
een belangrijke doorsteek. Door middel van 
publiek-private samenwerking (PPS) kan de 
gemeente vanaf de start onderhandelen en zo 
haar ambities voor de projectzone duidelijk 
maken. Een nieuwe doorsteek, een publiek 
park of plein kunnen in dat geval ook een 
meerwaarde betekenen voor het project.

H E R K E N B A A R H E I D

In het onderhandelen over een publieke 
doorgang of ontmoetingsruimte bij een 
privaat project, is een  beeldkwaliteitsplan 
(BKP) een handig instrument om de 
publieke doorgangen af te stemmen op 
de ‘huisstijl’ van het openbaar domein 
(materialisatie, meubilair, groenaanleg, …). 
Het is namelijk belangrijk, als de doorgang 
of ontmoetingsruimte er effectief is, dat deze 
ook aanvoelt en gelezen wordt als onderdeel 
van het openbaar domein.

V O O R B E E L D 

Binnenstraten
Westende-Bad

De binnengebieden van bouwblokken 
aan het kustfront hebben in verschillende 
gevallen de vorm van een steegje, maar 
worden op allerlei andere manieren 
privaat of collectief gebruikt: als 
parkeerruimte, afvalopslag, ... Er wordt 
voorgesteld deze steegjes ook echt als 
verbinding te gebruiken, om op die manier 
de “Atlantikwall” te perforeren. Door 
het binnengebied autovrij te maken via 
ondergrondse parkings, het te vergroenen 
en toegankelijk te maken vanuit de 
omliggende gebouwen, wordt een luwe 
binnenstraat gecreëerd.
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Binnen de kustgemeenten zijn 
verschillende ‘ruimtelijke figuren’ te 
definiëren, die vaak kampen met een 
gebrekkige onderlinge  verbinding. 
Denk in de eerste plaats aan de zeedijk, 
maar ook aan de handelskern, de 
historische kern, de boulevards en 
winkelstraten met zichtassen op de 
zee, … De  publieke ruimte speelt een 
belangrijke rol in het verbinden van deze 
ruimtelijke figuren, maar neemt die rol 
aan de Kust niet altijd op  – het gevoel dat 
er te weinig publieke ruimte als echte,  

 levendige verblijfsruimte beschikbaar 
is, komt vaak naar voor in de cases.

Een eerste manier om hiermee om te 
gaan is om publieke ruimte vrij te maken 
en in te richten op toonaangevende 
plekken in de gemeente. Het gaat er dan 
om verblijfskwaliteiten te introduceren 
op plekken die goed (centraal) gelegen 
zijn, maar voordien leden aan een gebrek 
aan verblijfsruimte, aantrekkingskracht of 
esthetiek.

Bij die oefening is er bijzondere aandacht 
nodig voor het samenspel tussen het 
openbaar domein en de buitengrenzen 
van private eigendommen (o.a.  plinten 
of  achterkanten) in het creëren 
van een aangename omgeving. De 
aantrekkingskracht van een verhard 
plein kan compleet veranderen door de 

 beeldkwaliteit van de aangrenzende 
gevels of de activiteiten in de plint. 

O P G E L E T ! 

Het aanpakken of creëren van publieke 
ruimte mag niet los gezien worden van 
het grotere geheel, waarbij de nodige 
aandacht moet zijn voor de algemene 

 leesbaarheid van het openbaar 
domein. Door het individueel benaderen 
van de ‘ruimtelijke figuren’ dreigen 
deze geïsoleerd te raken, waardoor 
de problemen rond de ruimtelijke en 
gevoelsmatige  verbinding alleen maar 
toenemen. 

V O O R B E E L D 

Feestelijk binnenkomen
Westende-Bad

Het ‘Feestelijk binnenkomen’ vormt één 
van de drie strategische projecten binnen 
het Masterplan Reconversie Westende-
Bad. Een nieuwe kijk op het ontvangen 
van de auto, waarbij dagtoeristen naar 
een centrale parkeerplek worden geleid, 
vormt de aanleiding voor een aangepast 
publiek domein. Het kerkplein wordt 
van gevel tot gevel vormgegeven als 
ontvangstruimte, parkeerplaatsen 
maken plaats voor een brede loper voor 
voetgangers en delen van de badplaats 
worden autovrij om er te vergroenen en 
aangenaam te vertoeven.   

3.6 
Publieke ruimte 
aanpakken op toon-
aangevende plekken

Statieplaats Veurne vandaag en herinterpretatie 
als levendige publieke ruimte
© Eindpresentatie Stationsomgeving Veurne

A A N P A K

D I V E R S I T E I T

Het ene plein is het andere niet; en 
hoewel leesbaarheid van het openbaar 
domein een belangrijke bezorgdheid 
is, moet daarom nog niet het volledige 
openbaar domein er hetzelfde uitzien 
of dezelfde functies krijgen. Er valt juist 
veel te zeggen voor een grote variatie aan 
vormen van publieke ruimte (skatepark, 
marktplein, stiltetuin, watervlak, ...) – hoe 
breder het scala, hoe meer mensen er 
gebruik van zullen maken.

Om de inrichting van de publieke ruimte 
af te stemmen op de lokale noden en 
wensen, is (een bepaalde mate van) 
burgerparticipatie nodig. Via een  

 ontwerpweek kunnen op een snelle 
manier ideeën verzameld en omgezet 
worden naar een  masterplan.

W A A R D E V E R M E E R D E R I N G 

Net zoals de beeldwaarde van gevels of 
activiteiten in de plinten een invloed heeft 
op de aantrekkelijkheid van een plein, 
kan de inrichting van een plein ook de 
omliggende percelen aantrekkelijker, en 
dus waardevoller maken. Een gangbare 
praktijk, die beschreven wordt op de fiche 

 transformatie faciliteren, is om een 
deel van de gecreëerde meerwaarde af te 
romen ter compensatie van de uitgaven 
die gedaan werden voor de inrichting van 
de publieke ruimte. 

Ontvangst op de Badenlaan, 
Westende-Bad
© eindrapport Westende-Bad



5352

3
.7

 O
P

E
N

B
A

A
R

 D
O

M
E

IN
 L

E
E

S
B

A
A

R
 M

A
K

E
N

R
U

IM
T

E
L

IJ
K

 P
R

IN
C

IP
E

S C H E T S 

Hoewel goed bedoeld, kunnen punctuele 
ingrepen in de  publieke ruimte leiden 
tot een achteruitgang van de algehele 

 (beeld)kwaliteit ervan. Opvattingen 
en smaken veranderen, en hoewel de 
ingrepen elk op zichzelf kwaliteitsvol 
kunnen zijn, bestaat het risico dat de 
combinatie ervan tot een kakofonie 
van verschillende stijlen leiden als niet 
elke nieuwe ingreep bekeken wordt in 
het ruimere kader van de bestaande 
toestand. Daarbij komt nog eens dat 
ook privaat initiatief op de grens 
tussen privaat en openbaar domein 
een belangrijk effect kan hebben op de 
beeldkwaliteit van een plek. Zo zorgt in 
vele kustgemeenten vooral de variatie 
aan terrassen, tijdelijke uitbouwen en 
afwisselende inrichting van pleinen voor 
een onleesbaar en chaotisch beeld. 

Er kan dan nood zijn aan een meer 
uniforme beeldtaal, die tegelijk de  

 verbinding tussen badplaats, woonkern 
en hinterland ten goede komt en de 
verschillende entiteiten hun eigen 
beeldwaarde laat behouden. Ook de 
ongedefinieerde overgangszones tussen 
de verschillende entiteiten, die niet tot de 
ene of de andere zone behoren, hebben 
een duidelijkere positie ten opzichte van 
het stedelijk weefsel nodig. 

O P G E L E T ! 

Ook wanneer een fysieke verbinding 
wel degelijk mogelijk is, kan een 
chaotisch straatbeeld of een schijnbaar 
ontoegankelijke doorgang zorgen voor 
een gevoelsmatige barrière. Als de 
verbinding echter ook fysiek moeilijk 
of onmogelijk is (infrastructuur, grote 
private percelen, …), zal de opgave er 
eerder in bestaan barrières  

 doorwaadbaar te maken en   de 
publieke ruimte aan te pakken op 
toonaangevende plekken. Het kan gaan 
over het maken van kleine doorsteken 
door de barrière tot het introduceren 
van verblijfskwaliteiten die tegelijk de 

 levendigheid van de plek ten goede 
komen. Dan gaat het zowel over het fysiek 
als gevoelsmatig doorbreken van de 
barrière. 

3.7 
Openbaar domein
leesbaar maken A A N P A K

B K P  E N  I P O D 

Met een  beeldkwaliteitsplan (BKP) of  
 integraal plan openbaar domein (IPOD) 

wordt aan de leesbaarheid gewerkt door 
duidelijke regels op te stellen voor de 
inrichting van het openbaar domein. Daarin 
worden keuzes gemaakt voor éénduidig 
straatmeubilair en uniforme materialen om 
zo de huidige verrommeling in het publiek 
domein tegen te gaan. Daarnaast kunnen 
ook standaardmaten vastgelegd worden 
per gebruiker van het openbaar domein, 
afhankelijk van de zone van de stad of het 
dorp (voetgangersgebied, winkelstraat, 
schoolomgeving, zone 30, zone 50, …) waar het 
over gaat. Hierdoor wordt de vlotte doorgang 
voor trage weggebruikers in het openbaar 
domein bewaakt.

Ook privaat domein op de grens met de 
publieke ruimte kan aangepakt worden in 
een beeldkwaliteitsplan, al kan voor een 
meer rigide kader ook met een  verordening 
gewerkt worden. Mogelijke ingrepen zijn 
bijvoorbeeld het verbieden van (tijdelijke) 
uitbouwen, het afstemmen van bouw(laag)
hoogtes, het behouden van de schaal 
van de kavels, een uniform gebruik van 
reclameborden, enz. Met het verbieden 
van uitbouwen of terrassen in de openbare 
ruimte, of door strengere regels hiervoor,  
worden gevels terug met hun voeten op het 
plein gezet en vormen terrassen en uitbouwen 
geen belemmering voor een vlotte doorgang 
of kwaliteitsvolle zichten. 

A U T O V R I J

Als deel van de  mobiliteitsvisie kan het 
uitbouwen van een autoluw centrum met 
een eigen beeldkwaliteit en een uniforme 
bestrating kaderen in een aanpak om meer 
ruimte te maken in de stad. Meer ruimte 
voor het verblijven, maar ook voor de vlotte 
doorgang van voetgangers en fietsers. Op 
die manier worden drempels gereduceerd, 
letterlijk en figuurlijk, die anders de 
toegankelijkheid van de publieke ruimte 
kunnen belemmeren.

M A S T E R P L A N 

De opmaak van een  masterplan voor 
de stads- of dorpsrand kan potenties in 
kaart brengen voor het verbeteren van de 
link tussen het bebouwde weefsel en het 
hinterland. Het masterplan kan plaatsen 
aanduiden waar kwalitatieve zichten en 
doorsteken versterkt of gecreëerd kunnen 
worden om zo badplaats en hinterland 
zowel fysiek als gevoelsmatig dichter bij 
elkaar te brengen. Op die manier ontstaan 
nieuwe dynamieken die een nieuw publiek 
aantrekken. Naast het visueel benadrukken 
van de verbinding tussen verschillende 
deelruimtes, schuilt een bijzondere opgave 
ook in het  doorwaadbaar maken van 
tussenruimtes zoals kampeerterreinen, en 
het maken van publieke verbindingen tussen 
pleinen in het woonweefsel en de open 
ruimte. Daarnaast kunnen locaties aangeduid 
worden waar het vergroenen van het 
openbaar domein de grotere groenstructuur 
versterkt, om zo ook landschappelijk-
ecologisch de link te versterken.  

De verrommeling van de 
publieke ruimte wordt 
zichtbaar gemaakt door ze 
weg te denken, Graaf Jansdijk 
Blankenberge
© Eindrapport Blankenberge
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Wat is 
houding?

Op een fundamenteler 
niveau dan thema-
specifieke uitdagingen en 
strategieën, kunnen we 
ons de vraag stellen welke 
houding je als gemeente 
aanneemt om aan 
ruimtelijk beleid te doen. 
Er is een onderscheid 
te maken tussen eerder 
actieve en eerder 
passieve houdingen, 
tussen een houding 
waarin de gemeente aan 
zichzelf genoeg heeft, of 
één waarin ze zich laat 
ondersteunen door externe 
partners, burgers, experts, 
… 

Het spreekt voor zich dat 
de gemeente zich niet 
tot één houding hoeft 
te beperken. Een goed 
ruimtelijk beleid houdt juist 
een combinatie in van de 
verschillende houdingen 
die hier besproken 
worden, en neemt de 
juiste houding(en) aan om 
antwoord te bieden op een 
concrete uitdaging.

W E L K E 
F I C H E S ? 

Als uitgangspunt wordt een  
 cultuurtransitie voorgesteld. Daarbij 

gaat het om het omschakelen van een 
dienst ruimtelijke ordening naar een dienst 
ruimtelijk beleid, het heft in eigen handen 
nemen en hoger mikken: niet (enkel) op 
het voorkomen van slechte projecten, maar 
op het realiseren van echte ruimtelijke 
kwaliteit. De cultuurtransitie vormt een 
overkoepelend verhaal, waarin vrijwel alle 
verdere fiches passen – te beginnen met 
de fiche  communicatiestrategie, die 
wat verder inzoomt op de essentie van een 
geslaagde transitie.

De volgende fiches hebben eerder te maken 
met de vraag wie het initiatief neemt in 
transformatieopgaven. Daarin worden 
twee afzonderlijke, maar complementaire 
houdingen voorgesteld: de eerste is een 
eerder sturende houding, waarin de 
gemeente  transformatie faciliteert. 
De initiatiefnemer is daarin de private 
sector, terwijl de gemeente het initiatief 
faciliteert, stimuleert en inschakelt 
om maatschappelijke meerwaarden te 
realiseren. Op de tweede fiche treedt de 
gemeente zelf als initiatiefnemer op de 
voorgrond, en gaat het om het  zelf 
realiseren van transformatieopgaven. 
Via overheidseigendom of publiek-private 
constructies kan ze zo het goede voorbeeld 
geven.

De laatste set fiches is iets concreter, 
en richt zich op partnerschappen en 
samenwerking buiten de gemeentelijke 
diensten. Een  ontwerpweek toont de 
gemeente als bruggenbouwer tussen 
beleid, expert en burger. Door een breed 
scala aan partners samen te brengen in 
een proces van visievorming, zorg je voor 
een gedragen visie, die het uitgangspunt 
vormt voor verdere uitwerking in een 
gebied. En ook in de  kwaliteitskamer 
worden verbanden gelegd met externe 
experts, hier ter ondersteuning bij de 
vergunningsbeoordeling. Dit biedt het 
voordeel dat complexere projecten vanuit 
verschillende invalshoeken, en met de 
nodige tijd, beoordeeld kunnen worden 
– en dat leidt terug naar de kern van het 
verhaal van de cultuurtransitie. 

04
HOUDING
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Vanaf welke drempel noem je een project 
kwaliteitsvol? In het spectrum van krot 
tot monument kan kwaliteitsbeoordeling 
zich richten op het bewaken van een 
minimumkwaliteit, met het vermijden 
van de ergste excessen als doel. Of ze kan 
mikken op de hogere regionen, en focussen 
op het realiseren van “echte” kwaliteit in 
een gemeente. Voor wie het meent met 
idealen van duurzaam plannen en bouwen 
voor de toekomst, is die laatste houding 
essentieel. Minimumeisen moeten er zijn, 
uiteraard, maar ze horen niet het einddoel 
van de ruimtelijke planning te zijn.

Helaas is maar al te vaak vast te 
stellen dat droomprojecten zelden 
uit zichzelf op het bureau van de 
vergunningverlener belanden. Erger, 
wanneer ze dan toch verschijnen worden 
ze soms ondergesneeuwd door minder 
kwaliteitsvolle dossiers, die even goed om 
behandeling en dus tijd vragen. Iedereen 
beoordeelt liever een fijn, ambitieus 
project dan een ongeïnspireerd voorstel 
voor meergezinswoningen op perifere 
locaties, maar daarin ben je in grote mate 
afhankelijk van de aanvragen die ingediend 
worden.

De vraag wordt dan: hoe zorg je dat 
de juiste dossiers binnenkomen? Het 
antwoord houdt een cultuurtransitie in, 
waarin een eerste belangrijke les is dat 
een aanvraag nooit het beginpunt kan zijn 
van kwaliteitsbeoordeling, maar zelf een 
resultaat is van anticiperend beleid bij de 
gemeente.    

O P G E L E T ! 

Administratieve overbelasting, en de 
daarmee gepaard gaande tijdsdruk op 
de beoordeling van dossiers, is één van 
de grote uitdagingen voor een gemeente 
die zich wil richten op kwaliteit. Een 
kwaliteitsbeoordeling vraagt tijd, dus is 
het zaak om die tijd vrij te maken. Een 
cultuurtransitie zoals beschreven op deze 
fiche zal op termijn meer tijd vrijmaken 
voor kwaliteitsbeoordeling, maar uiteraard 
zijn er nog andere hinderpalen die uit 
de weg geruimd moeten worden: een 
contraproductief  juridisch kader, een 
gebrek aan algemeen  parkeer- en 
mobiliteitsbeleid, ...

4.1 
Cultuurtransitie

WinVorm-realisatie 
“Woonproject Westerkwartier”, 
Oostende
© Tim Van De Velde

A A N P A K

V I S I E 

Kwaliteitsbeoordeling vertrekt altijd vanuit een 
sterke visie bij de gemeente. Om gesprekken aan 
te gaan met burgers/bouwheren/ontwikkelaars 
is het belangrijk dat een gemeente weet wat 
ze wil. Een goede visie is ook intern gedragen, 
dus het is essentieel om de gemeentelijke 
diensten en het politieke niveau mee te 
krijgen in een wervend verhaal. Koppelkansen 
(klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, city 
branding…) kunnen allemaal aanleidingen zijn 
om ook de ruimtelijke visie mee op te krikken: 
een gedragen visie is ook domeinoverschrijdend.

C O M M U N I C A T I E

Vervolgens is ook belangrijk dat over die visie 
gecommuniceerd wordt. Ook hier is tijdswinst 
te boeken: door duidelijk te communiceren over 
wat je wil, en over wat zeker niet kan, zorg je 
dat er minder vergunningsaanvragen ingediend 
worden die absoluut niet stroken met die visie, 
en stuur je het discours in een bepaalde richting. 
Het  communiceren van de visie kan op 
allerlei manieren gebeuren: van info-avonden en 
persmededelingen tot werksessies over, en het 
ontsluiten van, planningsinstrumenten (zoals 
een  beleidsplan,  afwegingskader, 

 verordening,  RUP, …). Het uitgangspunt is 
“hoe meer, hoe beter”, maar waak er vooral over 
dat de boodschap consequent blijft, en zo helder 
mogelijk wordt verteld aan het juiste publiek.

D I A L O O G

Eens deze eerste twee hordes genomen, is 
het van belang om de dialoog aan te gaan 
met de bouwheer. Heen en weer gepingpong 
aanvraag-weigering-aanvraag-weigering 
vraagt veel meer tijd dan samen aan tafel 
te gaan zitten, en leidt bovendien zelden tot 
meer kwaliteit.

  Vastgoeddynamiek

G O E D E  V O O R B E E L D E N 

Geef als gemeente vooral ook zelf het goede voor-
beeld. Ga op zoek naar die projecten waarin je zelf 
de regie kan nemen (als eigenaar, sleutelpartner, 
financierder, …) om te tonen hoe het moet. Dat kan 
met een  verzelfstandigd ontwikkelingsbedrijf, 
maar ook door actievere partnerships met de 
sociale huisvestingsmaatschappijen, andere se-
mi-overheidsorganisaties of private partners (PPS). 
Zeker als het over “moeilijke” percelen gaat, kan 
een eigen realisatie als hefboom dienen om een 
bredere reconversie op gang te brengen.

  Grondpositie

Ook projecten die je niet zelf realiseert, kunnen 
leerrijk zijn. Door goede voorbeelden op de 
website van de gemeente te publiceren, creëer 
je ook een beeld van de gewenste kwaliteit 
in de praktijk. Zie bijvoorbeeld www.vai.be/
gebouwen of www.vlaamsbouwmeester.be/nl/
instrumenten/open-oproep.

L E E R G E S P R E K

Zet de deur open voor overleg met ontwerpers 
en investeerders/eigenaars die actief zijn in 
de gemeente. Ga met hen in gesprek over waar 
het beleid werkt, wat er beter kan, test nieuwe 
instrumenten en stuur bij waar nodig. 

V E R S T E R K I N G

In dit proces hoef je als gemeente niet alleen 
te staan. De nood aan een cultuurtransitie 
laat zich in zowat alle Vlaamse gemeenten 
voelen, en het is overal een zoektocht naar 
hoe die transitie concreet vorm moet krijgen. 
Daarom deel je beter kennis en vragen met 
buren. Naast “informele” kennisdeling zijn 
er nog verschillende andere mogelijkheden: 
de (gratis)  kwaliteitskamer van WINVORM, 
de ondersteuning door het Team Vlaams 
Bouwmeester met allerlei instrumenten, 
lerende netwerken als Atria of de VRP, team 
T.OP Kustzone, de provinciale diensten, actieve 
intercommunales ...

https://www.vai.be/gebouwen
https://www.vai.be/gebouwen
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep
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Net zo belangrijk als het betrekken 
van verschillende actoren, is de 
communicatie die daar bij hoort. 
Beide zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden en zijn van cruciaal belang in 
het creëren van voldoende kwaliteit en 
draagvlak voor een plan of project. Het 
uitblijven van (heldere) communicatie 
zorgt voor onwetendheid, ongenoegen 
of zelfs weerstand bij de betrokkenen. 
Een  cultuurtransitie in de manier 
waarop we communiceren anticipeert 
hierop en voorkomt tijdverlies door 
een resem aan bezwaarschriften of 
vergunningsaanvragen die niet stroken 
met de visie.

V O O R B E E L D 

Transitie in de praktijk
Nijlen

Gemeente Nijlen greep de opmaak 
van een nieuw beeldkwaliteitsplan 
en openruimteperspectief aan om 
ook de organisatie en werking van de 
gemeentelijke diensten grondig aan te 
passen. De instrumenten werden getest 
met ontwikkelaars en architecten actief op 
het grondgebied. Via een online platform, 
een publicatie (“Dorpen na de Betonstop”) 
en presentaties van alle resultaten werd 
voor een duidelijk participatieve aanpak 
gekozen: met aantrekkelijke, interactieve 
en toegankelijke instrumenten gericht op 
de burger wordt een veel breder publiek 
betrokken.

4.2 
Communicatiestrategie

Illustraties van communicatiestrategieën aan de Kust en in 
Nijlen: website lanceren, expo’s, publicatie, wandelingen...
© WS Woonkwaliteit

A A N P A K

D A G E L I J K S E  W E R K I N G 

In de eerste plaats is het aan de gemeente 
om in hun dagelijkse werking duidelijk te 
communiceren naar ontwerpers, bouwheren, 
investeerders en eigenaren waardoor 
deze wegwijs raken in het beleid en de 
instrumenten. Door het ‘geheimhouden’ van 
planningsinstrumenten mis je als gemeente 
de communicatieve en sensibiliserende kracht 
ervan. Ze zijn niet alleen rechtsregels, maar 
tonen ook de visie van de gemeente en hoe 
deze in de praktijk kan toegepast worden. Dat 
goed ontsluiten en communiceren lokt ander 
gedrag en projecten uit, een belangrijk aspect 
waarmee veel tijdwinst te boeken valt.  Als de 
visie duidelijk, aantrekkelijk en toegankelijk 
is, zal er minder snel een aanvraag ingestuurd 
worden die er compleet tegen ingaat. Dit kan 
echter een ander soort document vragen, 
met een compacte, wervende en heldere 
formulering. Of zelfs een totaal ander soort 
medium, zoals een online platform met 
interactieve kaartlagen (bvb. Nijlen). 

Zet daarnaast als gemeente ook steeds de 
deur open voor overleg met ontwerpers, 
bouwheren, investeerders, eigenaren, enz. 
Door als gemeente in gesprek te gaan met 
dergelijke actieve actoren kan je hen de 
weg wijzen, of kom je tot verbeterpunten en 
nieuwe inzichten voor het eigen beleid.

P R O J E C T E N

Onder het motto ‘hoe meer, hoe beter’ is 
communiceren bij projecten een investering 
die zich op het einde van de rit in draagvlak, 
kwaliteit en tijdswinst zal terugbetalen. Een 
belangrijke randvoorwaarde hierbij is een 
goede afstemming tussen het moment, het 
medium en de doelgroep. Een infomoment is 
een goede manier om aan het begin van een 
project de brede bevolking te informeren en 
de verwachtingen duidelijk te stellen. Bij een 

 ontwerpweek kan op een informele manier 
in dialoog gegaan worden met betrokkenen. 
Een afsluitend persmoment kan er dan 
weer voor zorgen dat het onderbouwde 
en gedragen project hoger op de politieke 
agenda komt. 

Lokale actoren (bewoners, verenigingen, …) 
zijn sneller te bereiken via sociale media, 
terwijl professionele actoren eerder op een 
formele uitnodiging zullen reageren. Het is 
naast de communicatie op voorhand ook 
van belang om tijdens infomomenten of 
workshops duidelijk en consequent te blijven, 
en vooral ook het verdere verloop mee te 
geven. Bij het afronden van een project is het 
zaak om de nieuw verworven informatie of 
instrumenten terug op een heldere manier 
binnen de dagelijkse werking te integreren.
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Vastgoedwaarde stijgt en daalt 
niet enkel door het samenspel 
van vraag en aanbod, maar ook 
door overheidsbeslissingen. De 
waarde van een projectgrond 
wordt gedrukt door verschillende 
zaken: de (  publieke ruimte in 
de) wijk is niet aantrekkelijk, een 
streng  juridisch kader zorgt dat 
geen voldoende hoge winstmarge 
gehaald kan worden, er bestaat 
onduidelijkheid over wat wel en 
niet vergund zal worden … Dit zijn 
allemaal zaken waar de gemeente 
zelf op kan ingrijpen. Zo zijn de 
keuze om een  hoger aantal 
bouwlagen toe te laten, de op-
maak van een specifieke visie op 
projectniveau, de groene aanleg 
van een aangrenzend plein of het 
vergunnen van een grootschalig 
project op zich allemaal hande-
lingen waarmee de gemeente 
privaat initiatief kan faciliteren en 
stimuleren. 

Tegelijk betekenen die “cadeau-
tjes” aan de eigenaar van een 
projectgrond vaak een bepaalde 
kost voor de gemeente: investe-
ringen in het openbaar domein 
en voorzieningen zijn bijvoor-
beeld niet gratis. Onderhandelen 
werkt met geven en nemen, en 
als je als gemeente bepaalde 
toegevingen doet aan een private 
initiatiefnemer, mag daar ook iets 
tegenover staan. Het principe van 
de stedenbouwkundige last is een 
(gedeeltelijke) vereffening tussen 
dat voor- en nadeel, door de aan-
vrager financieel of in natura te 
laten bijdragen in de kosten voor 
de overheid. 

O P G E L E T ! 

In tegenstelling tot sommige 
andere ingrepen (aanleg van een 
park, wegeniswerken, bouw van 
gemeenschapsvoorzieningen) kan 
het uitdelen van hogere bouw-
rechten in eerste instantie mis-
schien “gratis” lijken, los van de 
kosten voor aanpassing van het 
juridisch kader dan. Maar zeker 
in een omgeving die al heel dens 
bebouwd is, zoals het Kustfront, 
brengt verdere verdichting een 
hele hoop latente kosten met zich 
mee. Elke bijkomende wooneen-
heid verhoogt ook de vraag naar 
parkeerplaatsen, naar publieke 
ruimte, voorzieningen e.d. De 
vraag of een éénmalig te realise-
ren publiek toegankelijke door-
steek of een stuk publiek groen 
in verhouding staat met die blij-
vende kosten, is niet abstract te 
beantwoorden. Wel is van belang 
om die denk- en rekenoefening 
telkens op voorhand, en goed 
geïnformeerd, te maken - wat zijn 
de voordelen die we hier kunnen 
behalen, hoe graag willen we dit? 
Wat zijn we bereid ervoor op te 
geven of te betalen?

4.3 
Transformatie faciliteren A A N P A K

P R O J E C T Z O N E S 

Een belangrijke factor in de  vastgoeddynamiek 
aan de kust, is de versnipperde eigendom. Een 
bouwblok heeft vaak honderden verschillende 
eigenaars, wat transities op verschillende ma-
nieren bemoeilijkt. Wanneer een vergunnings-
aanvraag voor de bouw van een nieuw apparte-
mentsgebouw binnenkomt, zijn minimumeisen 
voor woonkwaliteit, voorwaarden of lasten relatief 
eenvoudig op te leggen. Maar wanneer de eige-
naar van één appartement binnen een bestaand 
gebouw een aanvraag indient om zijn keuken te 
renoveren, valt moeilijk te verantwoorden dat 
meteen het hele gebouw aan de eisen van een 
nieuwe verordening moet voldoen, of dat de aan-
vrager openbare groenruimte moet realiseren in 
het binnengebied van het bouwblok.

Het is daarom niet eenvoudig om een globale 
visie (op een bouwblok, een wijk, de gemeente) te 
verwezenlijken op de kleine schaal van een kavel. 
Tegelijk zijn het wel al die kleintjes die samen een 
grote maken. Zaak is dus om samenwerking over 
de kavelgrenzen heen aan te moedigen of op gang 
te brengen. Door duidelijk te communiceren over 
de wensen voor een bepaalde locatie, is voor een 
ontwikkelaar of bouwheer-in-spe meteen duidelijk 
wat te verwachten valt. Naast doelstellingen op 
niveau van de gemeente, worden best ook doel-
stellingen op bouwblokniveau of per “projectzone” 
geformuleerd, en vastgelegd in een  

 masterplan of ontwikkelingsvisie.

S C R E E N I N G  E N  H E F B O M E N 

Natuurlijk is het niet doenbaar om voor elk bouw-
blok in de gemeente afzonderlijk ontwerpend 
onderzoek te voeren. Daarom kan een eerste 
screening wonderen doen: welke bouwblokken 
zijn omwille van hun  ligging en omgevingsfac-
toren goed gesitueerd om als hefboom te dienen 
voor stadsvernieuwing? Welke bouwblokken heb-
ben het extra duwtje in de rug het meest nodig, 
omwille van de versnipperde eigendomssituatie? 
Projectzones zijn op zich geen einddoel, maar een 

middel om een andere doelstelling te bereiken. 
Kies dus strategisch welke zones kansen bieden 
om aan die visie bij te dragen.

L A S T E N  E N  V I S I E 

Binnen deze visie kan met stedenbouwkundige 
lasten gewerkt worden om bepaalde maatschap-
pelijke doelstellingen te verwezenlijken. Het is 
niet de bedoeling om een lastenregeling te ge-
bruiken als een algemene bron van inkomsten, 
laat staan om principes van ruimtelijke ordening 
te laten vallen voor de hoogste bieder. Lasten 
moeten altijd gekaderd zijn binnen een sterke, 
voorafgaande visie op de ontwikkeling van een 
gebied. Als de aanleg van een publieke  door-
steek wordt opgelegd, moet duidelijk zijn hoe 
dit helpt bij het realiseren van de visie voor het 
bouwblok, de wijk of de gemeente. Dit zorgt voor 
meer draagvlak voor de lasten, omdat onmiddel-
lijk duidelijk is waarvoor ze gebruikt zullen wor-
den, en ook de voordelen voor het project zelf 
duidelijk worden.

I N Z E T  I N S T R U M E N T E N 

Om bij stedenbouwkundige lasten een goed even-
wicht te houden tussen zekerheid en flexibiliteit, 
is een combinatie van verschillende instrumenten 
nodig. Het algemene kader wordt best vastgelegd 
in een  verordening, met voldoende waakzaam-
heid over het risico jezelf als gemeente te hard 
vast te zetten. Bedragen worden dan weer beter 
in een gemeenteraads- of zelfs collegebesluit 
opgenomen, zodat ze flexibel aangepast kunnen 
worden. En ten slotte kan gebruik gemaakt worden 
van een niet-bindend document (bvb. een  mas-
terplan,  beeldkwaliteitsplan, ...) om de interne 
besluitvorming in concrete gevallen richting te 
geven. Of dat document gepubliceerd wordt of 
intern gehouden wordt, is een keuze voor de ge-
meente. Een publiek toegankelijk document zorgt 
voor meer inzicht en begrip bij de aanvrager, maar 
kan tegelijk bij onenigheid ook als argument tegen 
de gemeente gebruikt worden.

Werken aan maatschappelijke 
doelstellingen in ruil voor  
hogere bouwrechten 
© Eindrapport Blankenberge

V O O R B E E L D

Rivièra
Blankenberge

Voor een gedeelte van een bouw-
blok aan de zeedijk worden een 
aantal doelstellingen geformu-
leerd: “verluchten”, kleinschalige 
publieke ruimte creëren, een divers 
woon- en voorzieningenaanbod 
aantrekken ... In ruil worden enkele 
specifieke locaties aangeduid waar 
hoger gebouwd kan worden indien 
binnen het project aan die maat-
schappelijke doelstellingen wordt 
gewerkt. Om naar realisatie toe te 
werken wordt in de eerste plaats 
contact gelegd met de eigenaren 
van alle kavels die deel uitmaken 
van de projectzone, en wordt sa-
menwerking tussen die stakehol-
ders gestimuleerd.   
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Als gemeente hoef je geen passieve rol 
in te nemen in de  cultuurtransitie naar 
een andere bouwcultuur - een actief 
beleid van eigen realisaties kan de eerste 
stap zijn naar reconversie, en een goed 
voorbeeld van de verandering die je wil 
zien. Vooral in “moeilijke” omgevingen, 
namelijk gebieden waar de vastgoedwaarde 
laag en de investeringen risicovol zijn, is 
die actieve rol soms nodig. Het voordeel 
van die “moeilijkheden” is dat gronden 
en gebouwen er, opnieuw omwille van de 
lage vastgoedwaarde, op te kopen zijn 
zonder daarmee het gemeentebudget te 
torpederen. 

V O O R B E E L D

Rijkswachtkazerne
De Panne

Bij het uitwerken van een 
verdichtingsopgave in het binnengebied 
van de voormalige Rijkswachtkazerne 
in De Panne bleek uit een  financiële 
haalbaarheidsanalyse dat een volledige 
ontwikkeling van de site niet haalbaar zou 
zijn. Om de reconversie toch in gang te 
zetten, werd gekozen om niet te wachten 
tot alle mogelijke partners akkoord waren, 
maar in een eerste fase met een “coalition 
of the willing” enkel op de publieke 
gronden te ontwikkelen. Deze eerste 
realisaties kunnen, samen met het ontwerp 
(dat wel voor het volledige binnengebied 
werd opgemaakt) gelden als voorbeeld om 
een verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling 
aan te wakkeren.

4.4 
Zelf transformatie  
realiseren

A A N P A K

V O O R B E E L D F U N C T I E 

Om een bredere dynamiek van 
stadsvernieuwing in gang te zetten, is het 
belangrijk dat de voorbeeldfunctie van de 
eigen realisaties voldoende naar voor komt. 
In de eerste plaats kan dat fysiek-ruimtelijk 
gebeuren, door strategische, zichtbare 
locaties te kiezen voor de realisaties – 
een plek waar verschillende zichtassen 
samenkomen, waar veel passage is – en 
daar voor beeldbepalende gebouwen met 
kwaliteitsvolle architectuur te kiezen. Maar 
verder gaat het ook om communicatie: via 
een goede  communicatiestrategie kunnen 
de eigen projecten nog wat centraler in de 
schijnwerper gezet worden. 

V O O R K O O P R E C H T

Een eigen  grondpositie is uiteraard een 
belangrijke voorwaarde om zelf als bouwheer 
op te treden. Om deze te verwerven is 
onteigening een (zowel symbolisch als 
procedureel) zware stap, en wordt beter 
gekozen voor het inschrijven van een 
voorkooprecht, bijvoorbeeld in een  RUP. 

A O B  /  S O B

Zelf projecten realiseren is geen 
eenvoudige opgave, en zal een leertraject 
en kennisopbouw vragen. Een goede 
mogelijkheid is om een autonoom 
overheidsbedrijf (AOB) op te richten, dat 
zich specialiseert in deze opdracht. Alle 
kennis, het beheer van de nodige fondsen, de 
opvolging van projecten e.d. kunnen binnen 
dit bedrijf geconcentreerd worden, wat 
zowel meer continuïteit als schaalvoordelen 
oplevert. Het autonoom overheidsbedrijf, 
vaak ook autonoom gemeentebedrijf (AG) 
of stadsontwikkelingsbedrijf (SO, SOB) is 

een orgaan dat typisch terug te vinden is 
in grotere steden (Antwerpen en Gent), en 
intussen ook in iets kleinere (Kortrijk, Aalst, 
Ronse, …). In nog kleinere gemeenten is een 
AOB niet altijd even nuttig – het succes ervan 
hangt ook af van de mate waarin de gemeente 
zelf nog betrokken is bij de werking ervan, 
en ook dat vraagt een zekere capaciteit. 
De kustgemeenten zitten in een bijzonder 
schuitje: hoewel ze een  vastgoeddynamiek 
kennen die bijna grootstedelijk te noemen 
is, is de schaal van de verschillende 
gemeenten, en van hun administratie, veel 
kleiner. Een mogelijkheid is daarom om een 
intergemeentelijk AOB op te richten, waardoor 
op grotere schaal gewerkt kan worden. 

P P S

Als een project moeilijk in het gemeentelijk 
budget te passen is, kan je ook overwegen 
om met een private partner in zee te gaan. 
Publiek-private samenwerking vormt de 
ideale constructie om een project financieel 
haalbaar te maken, en de teugels als 
gemeente toch stevig in handen te houden. 

E X T R A  B R O N N E N

RebelGroup (2012). Samen Publiek Privaat. 
Departement Financiën en Begroting.
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Ontwerp voor volledig binnengebied 
en realisatie in eerste fase, De Panne
© Eindpresentatie Rijkswachtkazerne
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Een ontwerpweek is een manier om zeer snel tot een gedragen visie te komen voor een bepaald 
gebied. Gedurende vijf werkdagen wordt intensief samengewerkt tussen de gemeentelijke diensten, 
externe experts (incl. ontwerpers), relevante overheidsdiensten (NMBS, De Lijn, Erfgoed, …) stake-
holders, bewoners en de lokale politiek. Het “eindresultaat” dat dit proces oplevert, markeert vooral 
een beginpunt – de langetermijnvisie die tijdens de ontwerpweek ontwikkeld en afgeklopt wordt 
vormt de basis voor verdere uitwerking en planprocessen.

4.5 
Ontwerpweek

A A N P A K

P R O J E C T D E F I N I T I E 

Het begin van elke succesvolle ontwerpweek is 
een heldere projectdefinitie. Voor de week gepland 
wordt, is het in de eerste plaats van belang om 
een goed zicht te hebben op het gebied waarover 
het zal gaan. Aan de hand van, bijvoorbeeld, een 
SWOT-analyse, worden de eigenschappen, potenties 
en de probleemstelling waar de ontwerpweek een 
antwoord op moet bieden in kaart gebracht. Daarbij 
hoort ook een onderzoek naar de belangrijke 
spelers en stakeholders in het gebied. Ook voor 
deze SWOT-analyse kan al gebruik gemaakt worden 
van burgerparticipatie: bij inwoners zit een schat 
aan expertise en ervaring op het vlak van hun 
eigen leefomgeving. Met de eerste analyse achter 
de rug kan de eigenlijke projectdefinitie opgesteld 
worden. De essentie: een duidelijke focus (zowel 
voor de afbakening van het gebied als voor de 
probleemstelling, stakeholders, …), en een duidelijke 
ambitie. Een projectdefinitie die alle kanten uitgaat 
leidt tot een projectweek die alle kanten uitgaat, en 
zelden tot een waardevol eindproduct. Daarnaast 
is ook verwachtingsmanagement van groot belang, 
met name naar het bestuur en de burger toe. Wat 

die in het project aan bod zullen komen, en betrek 
de stakeholders die in de analyse als essentieel 
werden aangemerkt. En ten slotte is er natuurlijk de 
burgerparticipatie. Hoewel het betrekken van in- of 
omwonenden in de meeste gevallen waarde heeft, 
niet alleen voor hun input maar ook om een inzicht 
over te dragen in de complexiteit en “traagheid” van 
planprocessen, is dit niet in elk geval even nuttig: 
dat hangt o.a. af van de abstractheid van het project. 
Burgerparticipatie levert de beste resultaten op 
wanneer zowel de probleemstelling als de geplande 
acties zeer concreet zijn. In een eerder abstract 
proces leidt het echter vooral tot verwarring, waarbij 
het risico bestaat dat de deelnemers afhaken en een 
negatief beeld van het planproces overhouden.

I N T E N S I E V E  C O - C R E A T I E

Tijdens de ontwerpweek zelf wordt intensief 
samengewerkt aan een visie voor het gebied. Omdat 
terreinbezoeken en voeling met de locatie daar vaak 
essentieel in zijn, is het best om de ontwerpweek 
in het projectgebied zelf te organiseren. Het 
grote voordeel van de timing (nl. één volledige 
week) is dat er een dynamiek ontstaat die niet 
onderbroken wordt door de “afleiding” van andere 
projecten of verplichtingen. Ter plaatse zorgt een 

Ontwerpweek in  
Westende-Bad, Middelkerke
© Eindrapport Westende-Bad

constante interactie tussen bestuur, administratie, 
ontwerpers en burgers voor nieuwe inzichten en 
snelle besluitvorming. De concrete werkwijze (via 
lezingen, debat, spel, …) is opnieuw afhankelijk van 
het concrete project. Een goede tip is wel om zo veel 
mogelijk met visualisaties te werken, in de vorm van 
maquettes, kaartmateriaal, snedes, schetsen … Dit 
maakt de visie meteen tastbaar en concreet.

O U T P U T

Ten slotte is het belangrijk om een bepaalde output 
te hebben van de ontwerpweek, die de genomen 
beslissingen helder en behapbaar weergeeft. In de 
cases waarop deze nota zich baseert werden de 
resultaten steeds vertaald naar een  masterplan. 
Ook andere vormen van output zijn mogelijk, en dat 
is weer afhankelijk van de reden waarvoor de ont-
werpweek georganiseerd wordt, en dus van de pro-
jectdefinitie. Vooral van belang is een bepaalde vorm 
van bekrachtiging van de output door het bestuur. Dit 
biedt een betere garantie op doorwerking en veran-
kering van de resultaten in het gemeentelijk beleid. 
Ook de verwachting van bekrachtiging wordt, met het 
oog op verwachtingsmanagement, best aangekondigd 
in de projectdefinitie.

mogen ze verwachten van de ontwerpweek, wat zal 
ze opleveren? Hoe ziet het vervolg eruit, wat komt 
na de ontwerpweek? Idealiter is het voor iedereen 
duidelijk wanneer ze betrokken worden, en wat 
wanneer van hen verwacht wordt.

U I T N O D I G I N G E N

Wie concreet betrokken wordt bij de ontwerpweek, is 
een vraag die niet in het algemeen te beantwoorden 
is. Alleszins essentieel is de aanwezigheid en 
medewerking van de administratie, best ook 
volgens een samenstelling uit de verschillende 
gemeentelijke diensten. Dit zorgt meteen voor een 
goed zicht op de haalbaarheid van de voorstellen, 
en brengt ook veel terreinkennis en een goede 
inschatting van de lokale (politieke) gevoeligheden 
rond de tafel. Ook het betrekken van mandatarissen 
biedt een grote meerwaarde. Het betrokken zijn bij 
een ontwerpweek leidt vaak tot een groter draagvlak 
bij het bestuur, en tegelijk zorgt hun deelname voor 
een grotere kans op doorwerking in het gemeentelijk 
beleid. Verder hangt het panel in grote mate af van 
(de resultaten van het onderzoek in aanloop naar) 
de projectdefinitie - een ontwerpweek wordt zo veel 
mogelijk op maat van het project gemaakt. Kies voor 
een ontwerpteam met expertise in de thematieken 
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Een kwaliteitskamer is een onafhankelijk 
adviesorgaan, dat de gemeente bijstaat 
in de beoordeling van bepaalde vergun-
ningsaanvragen. Ze bestaat uit experts in, 
of met voeling voor, ruimtelijke planning, 
en verleent niet-bindend advies. Hoewel 
de kwaliteitskamer geen “officieel” or-
gaan is, valt op dat zeer veel gemeenten 
er (al dan niet gezamenlijk) gebruik van 
maken, en dat dit ook echt tot een kwa-
liteitssprong leidt. Tijd nemen voor een 
grondige kwaliteitsbeoordeling van elk 
groter project is niet voor elke gemeen-
telijke administratie haalbaar, en een 
orgaan dat zich daar specifiek op richt 
komt dan ook goed van pas.

 Cultuurtransitie

Wie?

Voor het panel kies je best experts uit 
verschillende vakdomeinen. Ruimtelijke 
planning en architectuur zijn een eviden-
tie, maar ook een erfgoed-, vastgoed-, 
landschaps-, duurzaamheidsexpert zijn 
interessant om aan boord te halen. De 
juiste samenstelling is natuurlijk afhan-
kelijk van de specifieke context en gevoe-
ligheden in de gemeente. In een kleinere 
gemeente kan de kritische massa soms 
te klein zijn om een sterk panel samen te 
stellen: het is dan beter om je te vereni-
gen met buurgemeenten dan om per se 
een eigen kwaliteitskamer op te richten. 
Er zijn verschillende goede voorbeelden 
van intergemeentelijke kwaliteitskamers: 
WinVorm (voor publieke projecten), 
VakWeRK (in feite inter-intercommu-
naal, met Interwaas, Solva en Veneco), 
de Intergemeentelijke Kwaliteitskamer 
Getestreek, … Bijkomend voordeel van 
deze samenwerking is dat ook bijna elke 
projectontwikkelaar over de gemeente-
grenzen heen werkt, en via een interge-
meentelijke kwaliteitskamer vrij gelijk 
behandeld wordt door de verschillende 
gemeenten.

Wat?

Ook het kiezen van de projecten die aan 
de kwaliteitskamer worden voorgelegd 
hangt van de lokale context af. Het kan 
natuurlijk niet de bedoeling zijn dat 
elke aanvraag tot uitbreiding van een 
veranda voor de kwaliteitskamer komt: 
de agenda van de meeste bestaande 
kwaliteitskamers is drukbezet. Vooral 
bij projecten die een beeldbepalende 
rol zullen spelen in de gemeente (een 
grote verkaveling, een appartement, een 
nieuw bedrijfsgebouw, de reconversie 
van een erfgoedpand, …) vormt de kwa-
liteitskamer een toegevoegde waarde. 
Daarnaast wordt soms ook naar de 
opdrachtgever gekeken, waarbij de kwa-
liteitskamer vooral projecten in opdracht 
van een overheid beoordeelt.

4.6 
Kwaliteitskamer

Transparantie

De meeste kwaliteitskamers hebben 
een huishoudelijk reglement, en werken 
volgens een bepaalde methodiek. Voor 
een aantal is die methodiek vastgelegd 
in een richtinggevend document, een 

 afwegingskader bijvoorbeeld. Het is 
aan te raden om dit soort documenten, 
en - in de mate van het mogelijke - zelfs 
de beslissingen van de kwaliteitskamer, 
te publiceren. Het advies van de 
kwaliteitskamer is in principe niet 
bindend, maar heeft in de praktijk wel 
een zeer grote overtuigingskracht. Door 
transparant te communiceren over wat 
daarbinnen gebeurt, zorg je dat er geen 
schijn van achterkamerpolitiek rond 
de besluitvorming hangt. Daarnaast 
maakt het publiceren van adviezen en 
goede voorbeelden ook dat toekomstige 
aanvragers weten waaraan ze zich kunnen 
verwachten, en aan welke kwaliteitseisen 
een voorstel dus zal moeten voldoen.
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Wat zijn 
raakvlakken?

Hoewel deze nota 
focust op ruimtelijke 
vraagstukken en de 
antwoorden daarop, 
zou een groot deel van 
de puzzel missen als ze 
niet tegelijk wijst op de 
raakvlakken met andere 
beleidsdomeinen. De cases 
die aanleiding gaven tot de 
nota bevatten een breed 
scala aan thematieken, 
waardoor ook aspecten 
van een niet-ruimtelijke 
aanpak aan bod kwamen. 
Onder deze noemer wordt 
dan ook vooral de synergie 
tussen het ruimtelijk 
beleid en aangrenzende 
beleidsdomeinen 
besproken – hoe 
kan het ruimtelijk 
beleid meewerken 
aan een antwoord op 
handels-, mobiliteits-, 
klimaatopgaven?

W E L K E 
F I C H E S ? 

Een zeer opvallend vraagstuk aan de Kust is 
hoe het handels- en voorzieningenapparaat 
de scheiding tussen eerste- en 
tweedeverblijvers kan verzachten. Op de 
fiche  locatiebeleid voorzieningen en 
diensten zijn enkele aandachtspunten 
verzameld, die moeten leiden tot een 
goed evenwicht tussen concentratie en 
spreiding. 

Niet minder in het oog springend is de 
parkeerproblematiek. Net als het vorige 
vraagstuk is de specifieke kustcontext van 
“hoog- en laagtij” hier van belang. De fiche 
waarop dit behandeld wordt stelt voor 
om het  parkeerbeleid als deel van een 
mobiliteitsvisie op te vatten, en zo tot een 
geïntegreerd, toekomstbestendig antwoord 
op de problematiek te komen.

En ten slotte zijn er twee fiches die 
na volgende cases of workshops een 
invulling zullen krijgen. De eerste legt de 
link met het  woonbeleid – binnen de 
oorspronkelijke thema’s van reconversie 
en verdichting uiteraard van groot belang. 
De tweede bespreekt het  water- en 
klimaatadaptief bouwen. 

05
RAAKVLAKKEN
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Het wegtrekken van horeca en 
kleinhandel uit dorps- en stadscentra is 
een vrij algemene tendens in Vlaanderen. 
Wat achterblijft zijn slaapdorpen, 
doodse winkelstraten en autogerichte 
groothandel op perifere locaties. In 
deze nota zullen we het niet hebben 
over aspecten van handelsbeleid 
(schaalvergroting en concurrentie, 
online shoppen, tactieken om lokaal 
ondernemerschap te stimuleren …) op 
zichzelf, hoewel die toch deels te zien zijn 
als de wortel van het probleem. Wel gaat 
het over ruimtelijke adaptatiestrategieën: 
de manier waarop we het ruimtelijk 
beleid kunnen aanpassen aan de 
vaststelling dat kleinhandel wegtrekt.

De logica zelf: concentratie zorgt voor 
 levendigheid. Hoe meer woningen, 

voorzieningen en functies op een 
kleine oppervlakte, hoe drukker en 
levendiger het er wordt. En hoe 
levendiger, hoe aantrekkelijker voor 
een handels- of horecazaak: in 
grootsteden zijn kleine handelszaken, 
cafés en restaurants wel levensvatbaar. 
De reden dat een buurtwinkel 
verdwijnt uit een klein centrum, is 
dat in dat centrum niet voldoende 
klanten wonen om de concurrentie 
aan te gaan met een supermarkt die 
(weliswaar autogebonden) bezoekers 
uit verschillende centra kan bedienen. 
Het antwoord op het wegtrekken van 
deze functies is dan ook het inzetten 
op een hogere densiteit, en dat op twee 
verschillende niveaus. 

5.1 
Locatiebeleid 
voorzieningen  
en diensten

Analyse plinten en afbakening 
handelszone, Middelkerke
© Presentatie aan de 
stuurgroep Westende-Bad

A A N P A K

B O U W S H I F T 

Het eerste niveau is dat van de woningen. 
Vlaanderen kan soms doen denken aan een 
grote boterham waarop iemand een veel 
te beperkte hoeveelheid choco gelijkmatig 
heeft proberen uitsmeren - het resultaat is 
dat er amper stukken met voldoende smaak 
zijn. Daarnaast leidt het tot een cultuur 
van auto-afhankelijkheid, die zowat alle 
uitdagingen verergert, van  publieke ruimte 
tot  klimaatverandering. De logica achter 
de bouwshift is om beperkingen op te leggen 
aan de besmeerbare oppervlakte: door het 
aansnijden van open ruimte niet meer toe te 
laten bescherm je niet alleen de open ruimte, 
maar  concentreer je ook de levendigheid, 
en daarmee de interessante locaties voor 
handelszaken, op de plaatsen waar wel 
verdicht kan worden.

H A N D E L S C E N T R U M

Dezelfde strategie kan ingezet worden voor 
handel. Vandaag wordt (actief of onbewust) 
nog vaak gekozen voor een grote spreiding 
van handelszaken over de gemeente, 
waardoor je enerzijds nergens ver weg bent 
van een winkel, maar anderzijds ook geen 
echt actief winkelgebied hebt. Handelszaken 
zijn, deels omwille van hun eigen spreiding, 
deels omwille van het meer algemene gebrek 
aan concentratie uit de eerste paragraaf, 
vaak ook zeer autogericht. Om een levendiger 
centrum te creëren, kan een kernwinkelgebied 
afgebakend en ruimtelijk versterkt worden. 
Voor nog meer concentratie in die zone, kan 
gedacht worden aan het stimuleren van een 
bundeling van verschillende handelszaken, 
en het voorzien van collectieve infrastructuur, 
bijvoorbeeld collectieve (fiets)parkings. Dat 

impliceert ook het afbouwen en niet meer 
vergunnen van handel buiten die zone, of 
toch zeker voor die handelstypes die je wenst 
te bundelen. 

Het afbakenen van een kernwinkelgebied, of 
van deelgebieden waarbinnen bepaalde types 
handelszaken toegelaten zijn, kan via een  

 RUP of een  verordening.

T I M E S H A R I N G 

Daarmee is nog niet geantwoord op de 
uitdaging van seizoensgebonden leegstand. 
Omwille van de  seizoensdynamiek aan de 
Kust kan een omgeving op het ene moment 
overlopen van leven, en op een ander 
moment volledig stilvallen. Een mogelijk 
antwoord hierop is om tijdelijk gebruik 
te faciliteren en te stimuleren. Periodiek 
leegstaande ruimte wordt na de zomer vaak 
als opslag gebruikt: door hier een actievere 
functie in aan te trekken, leeft de toeristische 
zone ook buiten het seizoen. 

2 APRIL 2019  ONTWERPEND ONDERZOEK
STUURGROEPMAAT-ONTWERPERS I.S.M. ENDEAVOURS & VOORLAND

Wonen in de plint

Handelszone - Winkels + horeca

Kustlogica

Aankondiging 

Relatie maken

1)  WONEN IN DE PLINT 

 - wonen in de plint stimuleren in relatie
    met het publiek domein om het wonen
    te betrekken op de omgeving

2)  HANDELSPLINT CONCENTREREN

 - afbakenen van de handelszone 
    aan de dijk om de intesiteit te verhogen
 - kustlogica’s ook doortrekken
    naar het Rauschenbergplein

3)  HANDELSZONE VERSTERKEN

 - het hart van Westende uitbouwen 
    ifv handel, horeca en verblijfskwaliteit

4)  LINKEN LEGGEN

 - de Distellaan als verbindend element 
    tussen het hart en Rauschenbergplein
 - het concentreren van winkels

5) TOEGANGEN EXPLICITEREN

 - aankondigen leesbaar maken 
    vanaf de dijk naar het hart en 
    het Rauschenbergplein, maar ook
    omgekeerd vanaf de Henri-Jasparlaan

4.2 CONCEPT

PROGRAMERING VAN DE PLINT

1

2

3

3

S.*

2 APRIL 2019  ONTWERPEND ONDERZOEK
STUURGROEPMAAT-ONTWERPERS I.S.M. ENDEAVOURS & VOORLAND

4.1 DUIDING

PROGRAMMA IN DE PLINT

De gelijkvloerse verdiepingen 
worden in grote mate bepaald 
door handel, wonen en garage-
poorten. 

Er is nood aan een ordening 
om die programma’s een plaats 
te geven en activiteiten te bun-
delen opdat ze elkaar zouden 
versterken.

Het publiek domein zou op die 
manier beter leesbaar (duidelij-
ker) kunnen worden
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O P G E L E T !

Oplossingen zijn in de eerste plaats het 
sturen van het parkeerbeleid, voorname-
lijk door het bundelen of stapelen van 
de parkeerbehoefte, waardoor kansen 
ontstaan voor de ontwikkeling van het 
publiek domein. Deze oplossingen be-
handelen echter enkel het symptoom 
en niet het systemisch probleem van de 
auto-afhankelijkheid op zich. Een pro-
bleem dat tegelijk ook een belangrijke 
kostenpost vormt voor een gemeente. De 
aanpak moet dus kaderen in een bredere 
visie op waar de mobiliteit naartoe moet. 

5.2 
Parkeerbeleid 
als deel van
mobiliteitsvisie

A A N P A K

M O B I L I T E I T S V I S I E 

Die mobiliteitsvisie, vastgelegd in 
een mobiliteitsplan, gaat verder dan 
uitspraken over het autogebruik en de 
parkeerproblematiek. Ter uitvoering en 
verfijning van dat bredere plan, kunnen een 
circulatie- en parkeerplan uitgewerkt worden. 
Deze instrumenten zijn sterker gefocust op 
de auto en worden best aan elkaar gekoppeld 
(zie Gent). Een circulatie- en parkeerplan 
kunnen volledige zones autovrij maken 
of zich meer richten op het mijden van 
bezoekersverkeer en -parkeren. Het inzetten 
van een circulatieplan ontlast de straten 
van doorgaand- en zoekverkeer. Door het 
inzetten van randparkings, gekoppeld aan 
een parkeerbeleid op maat van bewoners, 
neemt het aantal parkeerplaatsen af op het 
openbaar domein en kunnen de pleinen 
verder ontwikkeld worden. Naast de 
mogelijkheden voor ontharding en vergroenen 
is hierdoor ook de kans om de voetganger en 
fietser voldoende plaats en comfort te bieden 
(zitbanken, fietsenstallingen, …). 

Het vormt een opgave voor de gemeente 
om de parkeermogelijkheden aan de rand 
goed aan te geven, zodat bezoekers op een 
evidente manier naar daar geleid worden 
en zoekverkeer in de kern vermeden 
wordt. Parkeren in de centrumzone is 
dan enkel beschikbaar voor bewoners 
met bewonerskaarten. Dit verhoogt de 
woonkwaliteit voor de vaste verblijvers. Kort 
parkeren blijft evenwel mogelijk om de lokale 
handelszaken bereikbaar te houden, zij het 
met een hoge tarifering als compensatie voor 
het verlies aan inkomsten.

U I T  H E T  Z I C H T 

Een reeks van garagepoorten in de  plint 
geeft het straatbeeld een ‘dode’ uitstraling. 
Door aan de hand van een  verordening 
een maximumlimiet voor opeenvolgende 
garagepoorten voorop te stellen, bijvoorbeeld 
één garagepoort per 12 meter, worden 
blinde gevels met individuele garagepoorten 
vermeden en nieuwe functies op het maaiveld 
mogelijk gemaakt. Ook door collectieve 
parkeervoorzieningen verplicht ondergronds 
te voorzien en garageboxen af te schaffen 
ontstaat een efficiënter ruimtegebruik en 
opnieuw ruimte in de plint waar functies 
georganiseerd kunnen worden in relatie met 
het publiek domein. 

L E V E N  N A  D E  P A R K I N G

Het toekomstgericht denken leidt ook 
tot de vraag wat er over twintig jaar kan 
gebeuren met de parkings die nu gebouwd 
worden. Kunnen ze later andere functies 
opnemen? Is er daglicht aanwezig, hebben ze 
basiskwaliteiten als gebouwde infrastructuur? 
Zijn ze omvormbaar (uitfaseerbaar tot groene 
ruimte, demonteerbaar als constructie, 
omvormbaar tot een andere functie…)? 
Het spreekt voor zich dat deze vragen zich 
sterker stellen wanneer het gaat om een 
ondergrondse parking van twee verdiepingen 
of een groot parkeercomplex, dan wanneer 
het gaat over parkings op een plein.

Parkeerplaatsen in centrum 
Westende, Middelkerke
© Eindrapport Westende-Bad

S C H E T S 

De parkeerproblematiek is een hot topic 
aan de Kust, en is te linken aan allerlei 
uitdagingen. De  publieke ruimte is 
vandaag voornamelijk ingericht in functie 
van autogebruik, zowel voor bewoners als 
bezoekers. Niet enkel de duidelijk afge-
bakende vakken langs straatzijde of op 
pleinen, ook een garagepoort of uitrit in 
de plint fixeert het gebruik ervan. Op die 
manier is er geen plaats voor een bank 
of een boom, of voor een ‘actieve’ functie 
in de plint, wat de  levendigheid van de 
plek niet ten goede komt en kwaliteits-
volle  verbindingen tussen badplaats, 
woonkern en hinterland bemoeilijkt. Als 
daarnaast ook nog eens voldaan wordt 
aan een nieuwe  woonbehoefte, hetzij 
vanuit eerste-, hetzij vanuit tweedever-
blijvers, zal de parkeerdruk nog eens 
gaan toenemen. De inrichting van een 
kwaliteitsvol en levendig publiek domein 
op mensenmaat gaat gepaard met een 
ambitieuze mobiliteitsvisie en een gericht 
parkeerbeleid. 
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Hoewel wonen in de meeste gemeenten 
een afzonderlijk beleidsdomein vormt, 
toont het een grote samenhang met 
het ruimtelijk- of omgevingsbeleid. 
Een goed begrip van uitdagingen als 

 woonkwaliteit of  woonbehoefte 
vereist bijvoorbeeld tegelijk inzicht in, en 
afstemming met het woonbeleid. In de 
cases en workshops waarop deze versie 
van de nota zich baseerde, kwam nog niet 
voldoende info over woonbeleid naar 
voor om er een fiche mee te vullen, maar 
daarin komt met latere initiatieven wellicht 
verandering.

5.3 
Woonbeleid

A A N P A K
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De  klimaatverandering stelt zich overal 
als uitdaging, maar aan de Kust nog net 
iets meer – zeespiegelstijging is natuurlijk 
dreigender wanneer je naast die zeespiegel 
woont. Op deze fiche worden inzichten 
gebundeld over water- en klimaatadaptief 
bouwen, naarmate die in verdere cases of 
workshops boven water komen.

5.4 
Water- en klimaat-
adaptief bouwen

Illustratie water-resilient-
bouwen
© Eindverslag Blankenberge

Anderhalve plint, Blankenberge
© Eindpresentatie Blankenberge
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Wat zijn 
instrumenten?

“Instrument” is nogal een 
containerbegrip, waar 
vaak ook allerlei acties en 
handelingen onder geschikt 
worden. Hier wordt het 
gebruikt in de betekenis 
van een schriftelijke 
neerslag: documenten die 
opgemaakt worden om 
bepaalde doelstellingen 
te onderbouwen, weer te 
geven of op te leggen.

W E L K E 
F I C H E S ? 

In de eerste plaats kan het gaan om de 
neerslag van een ruimtelijke visie. In elk 
van de cases die aanleiding gaf tot deze 
nota, werd een  masterplan opgemaakt, 
als uitkomst van een breed proces van 
visievorming met concrete acties en 
doelstellingen. Op een ruimere schaal is er 
het  beleidsplan, dat een ruimtelijke visie 
vastlegt voor het volledige grondgebied 
van de gemeente, maar tot hiertoe nog niet 
als onderwerp in de cases of workshops 
aan bod kwam.

Concreter worden enkele “klassieke” 
regelgevende instrumenten besproken. 
Zowel het  RUP als de  verordening 
zijn goed bekend – het RUP als uitdrukking 
van gebiedsspecifieke doelstellingen in 
stedenbouwkundige voorschriften, de 
verordening als eerder algemeen geldende 
regelgeving. Hoewel de instrumenten 
zelf bekend zijn, vallen er uit de cases 
verschillende interessante lessen te 
trekken voor een betere inzet ervan, en 
misschien zelfs voor een nieuwe kijk op de 
instrumenten zelf.

Verder zijn er nog enkele niet-bindende 
instrumenten, die kunnen dienen 
als handvat voor de gemeente, en 
als communicatie van een visie of 
besluitvormingskader richting de burger. 
Het  afwegingskader vormt een neerslag 
van de manier waarop een kwaliteitskamer 
aanvragen beoordeelt. Daarnaast zijn er 
het  beeldkwaliteitsplan (BKP), dat op 
niet-bindende wijze een aantal principes 
en richtlijnen bevat voor de beeldkwaliteit 
van (een deel van) de gemeente, en het 

 Integraal Plan Openbaar Domein 
(IPOD), waarin de gemeente een 
beleidsdomeinoverschrijdende strategie 
uitzet voor de inrichting en het beheer 
van het openbaar domein. Er zijn vandaag 
nog geen kustgemeenten die met een 
IPOD werken; deze fiche zal een verdere 
invulling krijgen wanneer de cases of 
workshops nieuwe inzichten bieden rond 
het instrument.

En ten slotte zijn er analyseinstrumenten, 
waaronder voorlopig enkel de  financiële 
haalbaarheidsanalyse valt.

A L G E M E N E  L E S :
D O E L - M I D D E L 

De opmaak van instrumenten 
is nooit een doel op zich, maar 
een middel om een bepaald 
doel te bereiken. Een eerste 
vereiste voor succesvol gebruik 
van instrumenten is dan ook 
dat het doel duidelijk is. Pas 
wanneer dat het geval is, kan 
afgewogen worden welke 
instrumenten het best geschikt 
zijn om dat doel te bereiken. 
   Juridisch kader 

A L G E M E N E  L E S : 
C O M M U N I C A T I E

Een tweede algemene les is dat 
instrumenten, of ze nu een visie 
of regelgeving bevatten, steeds 
ook een communicatiemiddel 
zijn tussen gemeente en burger. 
Verwaarloos dus nooit het 
communicatieve aspect, en 
zorg steeds dat instrumenten 
aantrekkelijk, inzichtelijk 
en toegankelijk zijn. Voor 
bijvoorbeeld een masterplan 
zal dit wellicht evident zijn, 
maar ook bij een “droger” 
instrument als een verordening 
is het belangrijk om in heldere 
mensentaal de link te leggen 
met de doelstellingen waarvoor 
de gemeente het instrument 
opmaakt.
  Cultuurtransitie
  Communicatiestrategie

06
INSTRUMENT
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Een masterplan is de neerslag van een 
bepaalde visie in een niet-bindend 
document. Het vertolkt een bepaald 
eindpunt aan de horizon, een wensbeeld 
voor de lange termijn waar naartoe 
gewerkt wordt. Het uitgangspunt heeft 
meestal een ruimtelijke insteek, maar even 
vaak blijkt het eindresultaat aspecten 
van verschillende beleidsdomeinen te 
combineren. Doorgaans is de visie die 
in een masterplan is opgenomen nog 
niet al te concreet, of alleszins nog niet 
geoperationaliseerd, en moet ze nog 
verder doorvertaald worden naar andere 
instrumenten. Zo is het masterplan te 
bekijken als enerzijds een eindpunt, nl. de 
neerslag van bijvoorbeeld een  

 ontwerpweek, maar anderzijds (en 
vooral) als het beginpunt van het omzetten 
van de visie naar beleid.

Wiens visie?

Masterplannen zijn een instrument van 
ruimtelijk beleid, maar bevatten idealiter 
een visie die op zijn minst gedeeltelijk de 
beleidsdomeinen overstijgt. Problemen 
zijn zelden exclusief ruimtelijk, en dus 
kan een goede oplossing dat ook niet zijn. 
Raakvlakken met milieu, klimaat, wonen, 
erfgoed, recreatie, mobiliteit, handel, 
openbaar domein, toerisme, ... hebben 
dus zeker hun plaats in het masterplan. 
Daarnaast is het, omwille van een goede 
doorwerking in gemeentelijk beleid, 
belangrijk dat het masterplan op één of 
andere manier politiek bekrachtigd is.

Veraf, dichtbij

De planhorizon in het masterplan ligt best 
ver in de toekomst. Het is de bedoeling om 
iets te hebben om naartoe te werken, een 
langetermijnvisie. Tegelijk is het ook essentieel 
dat het masterplan voldoende concrete 
handvatten biedt: mogelijke acties (sommige 
door de gemeente  zelf uit te voeren, andere 
over te laten aan  privaat initiatief), een 
prioriteitenbepaling, te betrekken mensen en 
organisaties, een stappenplan richting realisatie 
(van quick wins tot systemische acties), 
uitvoeringstermijnen … Het masterplan is geen 
abstract document, maar heeft tot doel om 
uitgevoerd te worden. Daarom houdt het een 
evenwicht tussen ambities die veraf liggen, en 
acties die ons in kleine stappen dichterbij de 
realisatie van die ambities brengen.

Inhoud en vorm

Masterplannen bestaan in alle vormen, maten 
en kleuren, van een powerpointpresentatie 
tot een volwaardige studie van honderden 
bladzijden. Omdat het woord “masterplan” niet 
naar een officieel instrument verwijst, is het 
een soort containerbegrip: alles kan masterplan 
genoemd worden. Toch is er één algemeen 
geldig aandachtspunt, welke vorm het plan 
ook krijgt: zorg dat het een aantrekkelijk, 
toegankelijk en helder instrument is. Maak 
met visualisaties (beelden van maquettes, 
simulaties, referentiebeelden, …) en een 
aangename schrijfstijl dat het document ook 
voor leken aantrekkelijk is om te lezen. Om het 
masterplan nog verder onder de aandacht te 
brengen kan gebruik gemaakt worden van een 

 communicatiestrategie.

6.1 
Masterplan

8382IV. VISIE IV. VISIE

DE BINNENSTRAAT OMARMEN

Door een aantal ingrepen trachten we de sterkte van de 
binnenstraat te gebruiken als troef voor de omringende 
gebouwen:

1)  Garageboxen afschaffen en het binnengebied autovrij 
maken door parkeeropgaven ondergronds te voorzien. 
Op de kavels waar ondergronds parkeren wordt voorzien 
wordt gestreefd naar een overcapaciteit om de parkeervraag 
van omringende kavels in te vullen. De binnenstraat dient 
als verbinding tussen de parkeergarages en de omringende 
kavels. 

2) functies voorzien in de plint die een relatie kunnen aan-
gaan met het binnengebied. Het binnengebied wordt toegan-
kelijk gemaakt vanuit de gebouwen. 

3)  De bergingen en afvalcontainers kunnen collectief geor-
ganiseerd worden, zodat de ruimte beter en collectief benut 
wordt.

4)  Duidelijke en kwalitatieve toegangen organiseren
tussen publiek domein en collectief binnengebied.

5)  Vergroenen van het binnengebied met groendaken, 
en het organiseren van terrassen op het zuiden om leven te 
brengen in het binnengebied.

SAMEN WERKEN OVER KAVELGRENZEN 
HEEN

Door het organiseren van collectiviteit op niveau van enkele 
kavels kunnen er gezamenlijk meerwaarde ontstaan. 

1)  Het weghalen van de garageboxen vormt een belangrijk 
aandachtspunt voor een meer kwalitatieve ontwikkeling van 
het binnengebied. Er kunnen op het niveau van enkele kavels 
gemeenschappelijke parkeerplaatsen en fietsenstalling geör-
ganiseerd worden, met één in en uitrit.

2)  minstens 50% van de kavels moet onthard worden. 
Samenwerken met aanliggende kavels wordt aangemoedigd 
om een efficiënter ruimtegebruik te bekomen. Lage bebou-

wing in het binnengebied is mogelijk mits het voorgaande in 
acht wordt genomen.

3)  De ontharde ruimtes worden ingevuld met terrassen en 
tuinen. Dit zorgt voor een kwalitatievere leefomgeving en 
verhoogt de kans om ook vaste bewoners aan te trekken.

4)  Collectieve functies worden georganiseerd aan de straat. 
De lobby, deelkamers de leefkeuken en meer, ... zorgen voor 
een actieve plint die de relatie aangaat met de straat en 
de tuin. Ook wonen kan op het gelijkvloers georganiseerd 
worden en wordt gestimuleerd bij de evaluatie van nieuwe 
bouwaanvragen. 

1. 

2. 3. 4. 

5. 

1. 2. 

3. 

4. 

Detail uit Masterplan 
Westende-Bad
© Eindrapport Westende-Bad
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Het RUP is het meest bekende, maar 
tegelijk ook het minst wendbare 
planningsinstrument. Door de zware 
procedure van opmaak, met een 
verplichte raadpleging, openbaar 
onderzoek, MER-screening, … duurt het 
vaak jaren om een RUP op te maken. Eens 
opgemaakt kan van wijziging ook geen 
sprake meer zijn: daarvoor moet weer een 
nieuwe procedure van opmaak opgestart 
worden. Instinctief zou dit moeten leiden 
tot een grote voorzichtigheid alvorens 
aan een RUP te beginnen - is het wel 
echt nodig? Zijn er geen alternatieven? 
Hoe zorg je dat dit instrument lang 
houdbaar blijft? Een RUP heeft natuurlijk 
zijn nut, maar er zijn toch ook twee grote 
aandachtspunten.

Een eerste is dat het RUP geen 
standaardoplossing kan zijn voor elke 
ruimtelijke doelstelling, en dat in elk 
geval goed overwogen moet worden of 
het het meest geschikte instrument is 
voor een bepaalde uitdaging. Het tweede 
aspect, dat daarmee samenhangt, is dat 
van de toekomstbestendigheid.

RUP of geen RUP?

Er zijn (minstens) twee goede redenen 
om een RUP op te maken. Wanneer een 
bestemmingswijziging noodzakelijk 
is, is er geen alternatief. En ook 
wanneer het gaat om het opheffen 
en vervangen van voorschriften 
uit andere planningsinstrumenten 
(verkavelingsvergunningen, BPA’s, oudere 
RUP’s) is een RUP handiger dan een 
afzonderlijke opheffingsprocedure voor 
elk instrument. In andere gevallen moet 
eerst goed overwogen worden of een 
ander instrument niet beter geschikt is 
voor de doelen die je wil bereiken. Zo 
is een RUP dat enkel bedoeld is om de 
inrichting of het beheer van een gebied 
te regelen, of enkel om randvoorwaarden 
op te leggen binnen een bestaande 
bestemming, vaak onzinnig - het klopt 
dat een RUP een “steviger” kader biedt, 
maar het risico is groot dat je daar vooral 
jezelf mee in de voet schiet. In dit soort 
gevallen is het beter te kiezen voor een 
flexibeler instrument.

 Juridisch kader

RUP Light

Als dan toch voor een RUP gekozen 
wordt, is het beter om ervoor te zorgen 
dat het na vijf of tien jaar niet alweer 
gedateerd is. De Gewestplannen zijn 
vaak de grote zondebok als het over 
ruimtelijke planning gaat, maar uit het 
feit dat ze er na meer dan veertig jaar 
nog in slagen een groot deel van het 
land te ordenen, vallen wel lessen te 
trekken. Het geheim van de eeuwige 
jeugd van Gewestplanvoorschriften is 
dat ze niet meer zeggen dan het strikt 
noodzakelijke. Over de vraag of dat niet 
te vaak omslaat in een te-weinig-zeggen 
kan gediscussieerd worden, maar de 
mentaliteit vormt een goed uitgangspunt 
– al wat niet in een RUP hoeft te staan, 
hoort niet in een RUP te staan.

De opvatting van het RUP als RUP Light 
vraagt om een slimme combinatie met 
andere instrumenten, en met de praktijk 
van vergunningsbeoordeling. Het RUP 
Light bevat bestemmingsvoorschriften, 
want daarvoor is het het geëigende 
(en enig mogelijke) instrument. Het 
kan inrichtingsvoorschriften bevatten, 
als het strikt noodzakelijk is om die 
gebiedsgericht op te leggen. Maar alle 
aspecten van inrichting die algemener 
opgelegd kunnen worden, neem je beter 
op in een (iets) minder logge  

 stedenbouwkundige verordening, 
in een  afwegingskader of  beeld-
kwaliteitsplan, of zelfs gewoon 
in de vergunningsbeoordeling. 
Beheersvoorschriften zijn nog 
sneller verouderd, en horen in een 
beheersovereenkomst. 

6.2 
RUP (light)

Koppeling verordening

Een laatste woordje over de koppeling 
met een stedenbouwkundige verorde-
ning. De verordening kan gelden voor het 
hele grondgebied van een gemeente, of 
voor een bepaald deel ervan. Het Depar-
tement Omgeving bevestigde onlangs 
dat in de verordening met deelgebieden 
gewerkt kan worden (een praktijk waarin 
Middelkerke overigens een voorloper is 
geweest), die ook in een grafisch plan of 
onder verwijzing naar bestemmingszones 
opgenomen kunnen worden. Hoewel de 
verordening zelf geen bestemmingen kan 
vastleggen, opent dit wel de mogelijkheid 
om bepaalde voorschriften per gebieds-
categorie vast te leggen. Zaken die meer 
aan verandering of nieuwe inzichten 
onderhevig zijn, worden dan best in de 
(aanpasbare) verordening opgenomen. 

Het idee van een overkoepelende, 
gebiedsdekkende verordening gekoppeld 
aan meerdere RUP’s, biedt als bijkomend 
voordeel dat één aanpassing van de 
verordening kan volstaan om een 
bepaalde doelstelling te verwezenlijken 
(bijvoorbeeld bij nieuwe inzichten), en 
dus zonder dat elk RUP afzonderlijk 
opnieuw gemaakt moet worden. 

E X T R A  B R O N N E N

RUP Kernversterking Oostrozebeke
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RUP Oostrozebeke
© WS Woonkwaliteit
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De stedenbouwkundige verordening 
is zeker geen onbekend instrument: 
de meeste kustgemeenten werken al 
met één of meerdere verordeningen. 
Tegelijk blijft het wel een onderschat 
instrument. De mogelijkheden van de 
verordening, zowel naar inhoud als naar 
doelstellingen, zijn veel ruimer dan 
waarvoor ze vandaag gebruikt wordt. 
Zonder in detail op die mogelijkheden 
in te gaan (maar zie referenties), volgen 
hieronder een aantal belangrijke 
aandachtspunten.

Beleids- en communicatiefunctie

Het is evident dat een verordening 
verordenende voorschriften bevat, en 
als alles goed zit geven die voorschriften 
ook uitdrukking aan een bepaald 
beleid. Maar hoe logisch het verband 
tussen doelstelling en voorschrift ook 
kan zijn voor de opsteller, voor wie de 
verordening leest is het niet altijd even 
eenvoudig om te begrijpen waarom voor 
een bepaalde regel gekozen wordt. De 
rol die een verordening kan spelen als 

 communicatiemiddel naar de burger 
toe, wordt maar al te vaak verwaarloosd - 
nochtans is het net die rol die voor meer 
draagvlak en een betere naleving van de 
regels zorgt.

Er zijn verschillende manieren om een 
verordening “sprekender” te maken. Een 
eerste stap, die in een aantal gemeenten 
al toegepast wordt, is het gelijktijdig 
publiceren van een memorie van 
toelichting. Naar analogie met “echte” 

wetgeving wordt daarin de motivering 
achter de verordening zelf, en eventueel 
van de artikelen afzonderlijk, uit de 
doeken gedaan. Het nadeel van deze 
aanpak is dat zo’n document nogal 
vrijblijvend is, en wellicht enkel gelezen 
wordt door wie echt geïnteresseerd is. 
Een meer aanklampende aanpak krijgt 
dan ook de voorkeur: het verwerken 
van de toelichting in het instrument 
zelf, bijvoorbeeld door elk artikel een 
bindend en een niet-bindend gedeelte te 
geven. Onderschat daarbij ook het belang 
van een (zowel grafisch als taalkundig) 
aantrekkelijk document niet – een 
verordening die uitnodigt om te lezen 
wordt gelezen; een verordening die wordt 
gelezen, wordt nageleefd. Wie zegt dat 
voorschriften droge materie moeten zijn?

Flexibiliteit

Net zoals met elk planningsinstrument, 
moet bij de verordening gewaakt worden 
over de toekomstbestendigheid. Het 
klopt dat een verordening minder stug 
is dan een RUP, in de zin dat ze steeds 
aangepast kan worden, maar de opmaak 
of wijziging ervan blijft een zware 
procedure. Sinds enkele jaren omvat die 
procedure een openbaar onderzoek, en 
recent werd ook expliciet bevestigd dat 
een verordening MER-plichtig kan zijn. 

Denk daarom steeds in de eerste plaats 
na of de doelstellingen die je voor ogen 
hebt niet beter in een ander instrument 
geregeld kunnen worden. De combinatie 
met een  afwegingskader en 

  kwaliteitskamer (voor 
kwaliteitsbewaking), of met een 
gemeentelijk (belastings)reglement (bvb. 
voor de bedragen van  projectlasten), 
zorgen voor meer flexibiliteit. 
Een eenvoudige verordening die 
basiskwaliteit garandeert, en daar zo 
weinig mogelijk afwijkingen op toelaat, 
verdient de voorkeur boven een 
verordening vol detailvoorschriften die 
niet consequent worden aangehouden, 
en die snel achterhaald zijn. Neem 
ten slotte nooit sectorale wetgeving 
(over isolatienormen of laadpalen, 
bijvoorbeeld) over – door het tempo 
waaraan die wetgeving wijzigt, vormt dit 
een garantie op vroege achterhaaldheid.

E X T R A  B R O N N E N 

Bouwcode Mortsel
Tijs, R. (2015). Stedenbouwkundige 
verordeningen. Die Keure.

6.3 
Verordening

Enkele doelstellingen 
om  op te nemen in 
een verordening

Vormgeving en programmatie 
plint

Minimumoppervlakte en -eisen  
voor woonkwaliteit, al dan niet met  
onderscheid meergezinswoningen

Bescherming eengezinswoningen

Verharding en  
groenaanleg

Specifieke randvoorwaarden  
voor historische gebouwen

(Fiets-)parkeernormen

Kader voor projectlasten 
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In tegenstelling tot het  RUP en de 
 stedenbouwkundige verordening is 

het afwegingskader geen verordenend 
instrument. Het is eerder als een 
communicatie-instrument te klasseren: 
het dient in de eerste plaats om 
meer duidelijkheid te geven over 
wat de gemeente verstaat onder een 
“goede ruimtelijke ordening”, en zo 
de vergunningsbeoordeling voor 
grotere projecten transparanter en 
meer gedragen te maken. Omdat 
het geen “officieel” (in de VCRO 
geregeld) instrument is, bestaan er 
ook verschillende namen voor het 
afwegingskader: “dialoogkompas” 
bijvoorbeeld.

Besluitvorming

Het afwegingskader bevat een 
schriftelijke weergave van (een deel 
van) de interne besluitvorming bij de 
gemeentelijke diensten of bij de  

 (inter)gemeentelijke kwaliteitskamer. 
Het toont de manier waarop beoordeeld 
wordt of een voorgesteld project al 
dan niet aanvaardbaar is, met daarbij 
een duidelijke motivering voor elk 
onderdeel van de beoordeling. Zo biedt 
het afwegingskader in twee richtingen 
voordelen: voor de vergunningverlener 
vormt het een houvast bij het beoordelen 
van projecten; voor een (toekomstig) 
aanvrager maakt het meteen duidelijk 
welke projecten (on-)gewenst zijn in de 
gemeente.

Publicatie

Daarvoor is natuurlijk wel belangrijk 
dat het afwegingskader voldoende 
bekendgemaakt wordt. Het gaat om een 
vorm van compliance promotion: acties 
die zich richten op het vergroten van 
het bewustzijn, de kennis van en het 
begrip voor wettelijke verplichtingen bij 
de burger. Dit past in de doelstellingen 
van de  cultuurtransitie. Door zeer 
helder te communiceren over welke 
projecten vergunbaar zijn en welke niet, 
zorg je ook dat enkel die projecten die 
aan de standaarden voldoen, ingediend 
worden. Minstens een publicatie op 
de website voor de gemeente, maar 
om toekomstige aanvragers zeker 
mee te krijgen is het beter om via 
een  communicatiestrategie actief 
meer bekendheid te geven aan het 
afwegingskader.

Illustratie Getestreek

Het “Dialoogkompas“ stroomlijnt de 
besluitvorming bij de Intergemeente-
lijke Kwaliteitskamer Getestreek. Een 
aanvraag doorloopt achtereenvolgens 
vier kwaliteitsbeoordelingen: kwaliteit 
voor het dorp, voor de directe omgeving, 
kwaliteit van het project zelf en ten slot-
te kwaliteit van de woonunit(s). Bij elke 
stap wordt de afweging gemaakt of het 
project voldoet aan de kwaliteitseisen, 
dan wel of er aanpassingen nodig zijn, of 
het project volledig niet voldoet. In dat 
laatste geval stopt de beoordeling, en dat 
maakt de volgorde van de vier stappen zo 
belangrijk: het feit dat de woonunits kwa-
liteitsvol zijn, kan en mag niet compense-
ren dat een project niet in de omgeving 
of zelfs in het dorp past, en zo verder.

6.4 
Afwegingskader

Zoals de naam doet vermoeden dient 
het Dialoogkompas expliciet om in 
onderhandeling te gaan met ontwikke-
laars. Voor een project dat goed scoort 
op de beoordeling kan ook een hogere 
densiteit toegelaten worden. Door ook 
uitgebreid de link te leggen met de waar-
den die de deelnemende gemeenten in 
het vaandel dragen (bvb. draagvlak voor 
een project, relatie met het landschap, 
architecturale beeldkwaliteit, …) is voor 
een aanvrager - en voor andere geïnte-
resseerden, want het Kompas is online 
beschikbaar - niet alleen duidelijk hoe 
een project beoordeeld zal worden, maar 
ook waarom dat zo gebeurt.

Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Getestreek7 plusofficearchitects | Voorland 8

Kwaliteit voor de directe om
geving

kwaliteit van het project
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Ik wil een bouwvergunning aanvragen voor een perceel in woongebied

Is het project gelegen binnen de afbakening van de dorpskern, zoals aangegeven in de dorpsbundelvisie of gelijkaardige planningsdocumenten?

Stelt het project meer dan 1 WE 
voor op een bestaand perceel?

JA

JA

NEE

NEE

NEE

Herontwikkelen i.f.v. 
het behoud van 

erfgoed is mogelijk 
met een programma 
van max. 2 WE en/of 

een bijzondere functie 
i.f.v. het erfgoed 

(productie, 
recreatie,…)

Een bijkomend 
instrument is nodig 
om de waardevolle 

hoeves en gebouwen 
te inventariseren op 

lokaal niveau.

JA NEE

Idealiter verdwijnen 
bouwrechten buiten 

de dorpskern. In 
afwachting van het 
juiste onthardings- 

instrumentarium zijn 
projecten vergunbaar 

met max. 1 
wooneenheid per 

perceel.

De kern is een (hoog)dynamische 
kern of landelijk kerndorp* 

(Zoutleeuw, Landen, Hoegaarden). 
De minimumdichtheid is 25 wo/ha 

op perceelsniveau.

Is het dorp aangeduid als een landelijke woonkern?

Omvat het project 
markante hoeves of 
bijzonder erfgoed?

Omvat het project markante 
hoeves of bijzonder erfgoed?

Omvat het een erfgoed-
project of een hoeve?

NEEJA

JA

Dit vraagt voor een 
gebiedsgericht plan. 

Er moet ingezet 
worden op 
kwalitatieve 

verdichting en min. 
dichtheden moeten 

gespecifieerd worden 
in de projectdefinitie.

Wordt de site in het 
beleidskader als strategisch 

project aangeduid?

De kern is een landelijke 
woonkern. De richtdichtheid is 
15 wo/ha op perceelsniveau.

Wordt de site in het 
beleidskader als strategisch 

project aangeduid?
JA

JA

NEE

BEHANDELING IN DE 
KWALITEITSKAMER

NEE

JA

NEE

Kan worden 
behouden als

landbouwbedrijf met 
1 woning. Voorlopig 
kunnen bestaande 

woningen bewoond 
blijven, maar met

uitdovend karakter, 
zolang er geen juist 

juridisch 
instrumentarium is.

Herontwikkeling wenselijk met 
behoud van erfgoedwaarde. Het 
project kan opgedeeld worden 
in meergezinswoningen en/of 
een bijzondere functie, steeds 
i.f.v. behoud van het erfgoed. 
Een bijkomend instrument is 

nodig om de waardevolle 
hoeves en gebouwen te 

inventariseren op lokaal niveau.

Het project is 
onvergunbaar.

2515

+1 WE?

Kwaliteit voor de directe om
geving
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De werking van de Kwaliteitskamer: van flowchart tot kompas

startdichtheid in 
Landen & Zoutleeuw

startdichtheid in 
Landelijke dorpskernen / 
Landelijke kerndorpen

15

25

Voor een dossier kan worden behandeld in de 
Kwaliteitskamer, moet eerst worden nagegaan of het 
conform het beleidskader kernversterking van de 
Getestreek is. De matrix van het beleidskader is vertaald 
in een flowchart die voor elk dossier wordt doorlopen. 
Bouwaanvragen die een te hoge dichtheid voorstellen 
of die buiten de afbakening van de dorpskernen liggen, 
worden niet behandeld in de kwaliteitskamer. Dossiers 
die wel voldoen aan deze eisen, worden voorgelegd in de 
Kwaliteitskamer. De kwaliteitskamerdialoog bestaat uit vier 
beoordelingshoofdstukken, weergegeven in onderstaand 
kompas. Elk van de vragen wordt gescoord in een dialoog 
tussen aanvrager en aanvraagverlener en tussen elke fase 
wordt een subtotaal opgesteld. Op basis van dit subtotaal 
kan een aanvraag opnieuw worden geweigerd. Voor 
landelijke dorpskernen wordt uitgegaan van 15 wo/ha als 
richtcijfer, voor dossiers uit Landen of Zoutleeuw geldt 
een minimum van 25 wo/ha. Dossiers die goed scoren 
(groen), kunnen in een onderhandeling een hogere densiteit 
voorstellen. Dossiers die matig scoren (oranje), kunnen 
ontwikkelen aan de richtwaarden. Dossiers die slecht scoren 
(rood) moeten herwerkt worden. Los van dit kader moet er bij 
de gemeente voorafgaandelijk ook nagegaan worden welke 
verodeningen (vb. rond parkeren of rond lasten) en eventueel 
voorschriften (uit een RUP) of beleidsmatige gewenste 
ruimtelijke ordening van toepassing zijn.

Dialoogkompas Intergemeentelijke 
Kwaliteitskamer Getestreek
© WS Woonkwaliteit
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Een Beeldkwaliteitsplan (BKP) is een document waarin de  beeldkwaliteit van een bepaalde 
plek (een regio, een gemeente, een wijk, …) wordt weergegeven. Het vertaalt die kwaliteit naar een 
aantal krachtlijnen, en is op die manier ook een uitdrukking van de visie van de opmaker: enkel 
de elementen die belangrijk geacht worden, worden erin opgenomen. Zo geeft het BKP ook een 
bepaalde richting aan de beeldkwaliteit in een gemeente, en wordt het meestal ingezet om meer 
samenhang, uniformiteit of herkenbaarheid in zowel private als  publieke ruimte te krijgen. Het 
Beeldkwaliteitsplan gaat daarin iets breder dan het  Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD), 
dat voor gelijkaardige doelstellingen wordt opgemaakt, en wordt vaak niet alleen gebruikt voor het 
openbaar domein, maar ook als een  afwegingskader voor private ontwikkeling. 

Nuance

De ontwikkeling van een BKP zorgt voor 
een heldere en uniforme beeldtaal, maar 
belet niet om daarin verschillende nuances 
te implementeren. De zoektocht naar meer 

 leesbaarheid hoeft dus niet om te slaan 
in het terugbrengen van de diversiteit van 
de gemeente tot eenheidsworst. Er kan 
binnen het instrument een onderscheid 
worden gemaakt tussen deelgebieden 
met eigen accenten, of de visie uit het 
BKP kan expliciet enkel de basis vormen, 
waarop voor elke concrete locatie 
verbijzonderingen geënt kunnen worden.

6.5 
Beeldkwaliteitsplan 
(BKP)

Illustratie

(...)
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ARCHITECTURALE KENMERKEN

KENSCHETS

GLOBALE BEOORDELING

PERCEELANALYSE :     PRIORIJLAAN
                                    B                                    Nr.:      25
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Origineel Huidig

Klasse :
Pleidooi voor behoud
of niet : 

Architectuur :

Typische kenmerken :

Aantal bouwlagen :
Dakvorm+materiaal :
Schrijnwerk :
Parement :

Kleurgebruik :
Aansluiting : 

Vormen van verstoring    :
Graad van intactheid :

AANBEVELINGEN IN FUNCTIE VAN DE GEVELWAND

Eigenaar :
Architect :
Kadastrale gegevens :
Bouwjaar :
Functie :
Vergunningen :

1a65
1919-1930
Woning

Interbellumvilla met kenmerken van de 
vooroorlogse kustarchitectuur
Erker op 1ste en 2de verd., met balkon 
erboven (houten balustrade) 2 dakkapellen
Erker in vakwerk gesteund op arduin, 
gebogen lintelen op GV
4 + 1
Hellend in rode platte pannen
Hout (bruin en wit)

Bruin en wit
L:  3+1BL (hellend dak)
R: 3+1BL (hellend dak)

Geen onderverdeling meer van de ramen 
op 3de verd. 

Hout (bruin)
Wit geschilderd
Bruin en wit vakwerk in hout

L:  3+1BL (hellend dak)
R: 8BL (plat dak)
Kippengaas voor dakraam
Hoog

2002

1924 1965

Beeld-kwaliteitsanalyse in BPA nr. 
17 “Westende-Bad”, 2002
© Groep Planning

Scenario’s in BKP “Winkelkerngebied 
Middelkerke”, 2015
© CTRL-Z Landschapsarchitectuur + 
Ruimte Publiek

OPMAAK BEELDKWALITEITSPLAN VOOR HET WINKELKERNGEBIED VAN DE GEMEENTE MIDDELKERKE / CTRL-Z LANDSCHAPSARCHITECTUUR + RUIMTE PUBLIEK / GENT 54

DEEL 1 + 2  : VOORONDERZOEK + CONCEPTVERKENNING + PLAN VAN AANPAK                                                                                                                                                                                                                                                 vs 20150413

SCENARIO 3 - ACUPUNCTURELE INGREPEN

GROEN

De inbreng van groene elementen kan ook een belangrijke meerwaarde 
betekenen voor de beleving van het winkelkerngebied. De ruimte is ech-
ter beperkt. In de Kerkstraat kunnen de bestaande steeneiken uitgroeien 
tot volwaardige bomen - vandaag worden ze kort gehouden - en zo een 
daadwerkelijk structurerend element vormen.

In de Leopoldlaan is dit moeilijker, gezien de beperkte ruimte en de beka-
beling van de tramlijnen die niet teveel mag verstoord worden.

Op de hoeken met de aansluitende wegen / pleintjes zou dit echter wel 
kunnen. Door hier op specifieke plekken steeneiken en bodembedekers 
te planten kunnen we groene ‘oases’ creëren.

Onderzocht kan worden of ook de trambedding niet in gras of een bo-
dembedekker kan uitgevoerd worden, maar dit ligt door de zware funde-
ring hiervan wellicht niet voor de hand. Een alternatief in kustgras is ook 
een optie.

4    / SCENARIO’S

^

^
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Een Integraal Plan Openbaar Domein, zoals 
voorlopig enkel de stad Gent er één heeft, 
is een transsectoraal (integraal) document 
dat een bepaalde huisstijl oplegt voor de 
inrichting van het openbaar domein. Het 
bevat zowel inhoudelijke aspecten (bvb. 
ontwerpambities) als methodieken voor die 
opdracht.

A

B

C

E X T R A  B R O N N E N

6.6 
Integraal Plan  
Openbaar Domein 
(IPOD)
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Een beleidsplan (ruimte) vormt de basis 
van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Het 
vervangt het vroegere ruimtelijk structuur-
plan, en vat de visie op de ruimtelijke ont-
wikkeling van de gemeente samen in één 
strategische visie en verschillende beleids-
kaders, die afzonderlijk herzien, verwijderd 
of toegevoegd kunnen worden. Tot hiertoe 
had nog geen van de cases of workshops 
bij T.OP Kustzone het beleidsplan als on-
derwerp.

A

B

C

E X T R A  B R O N N E N

6.7 
Beleidsplan
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Residuele grondwaarde, return on investment: voor vastgoedprofessionals dagelijkse kost, 
maar voor ruimtelijk planners is de interne logica van de vastgoedmarkt nog vrij onbekend 
terrein. Nochtans is een goed begrip ervan essentieel voor elk project waar de private sector 
bij betrokken is: een ontwerp kan dan wel fantastisch zijn op papier, als het geen valabele 
investering is, bestaat de kans dat het ook bij dat papier blijft. Wanneer het welslagen van 
een project afhankelijk is van private partners, is het daarom van belang om ook de financiële 
haalbaarheid van een project te onderzoeken. Dat kan via het instrument van een financiële 
haalbaarheidsanalyse.

Return on investment

De  vastgoeddynamiek wordt 
aangedreven door de zoektocht naar een 
zo hoog mogelijke return on investment 
(ROI): de winst die een project oplevert 
na aftrek van de kosten, uitgedrukt in een 
percentage. Die winst kan afhangen van 
verschillende factoren, die elk variabel 
zijn: de verwachte opbrengst van een 
project, op zijn beurt weer afhankelijk 
van de ontwikkelingsmogelijkheden 
op basis van het geldende  juridisch 
kader; de sloop-, infrastructuur-, bouw- 
en bijkomende kosten; de marge die 
de projectontwikkelaar voor zichzelf 
rekent; en de aankoopwaarde voor de 
grond. Op basis van een voorafgaande 
inschatting van al deze factoren, kan een 
ontwikkelaar beslissen of een project 
het waard is om in te investeren: go of 
no? Een algemene vuistregel – uiteraard 
niet altijd geldig – is dat de grens tussen 
beide doorgaans ergens rond de 15% ROI 
te situeren is.

Waarde

De waarde van een goed is maar 
wat iemand ervoor wil betalen. Het 
samenspel van alle variabele, vaak 
subjectieve factoren maakt dat het zeer 
moeilijk is om in te schatten wat de juiste 
waarde is voor een stuk (project-)grond 
of gebouw. Zeker wanneer het gaat om 
onroerend goed waarvoor niet meteen 
een brede vergelijkingsbasis bestaat 
(bijvoorbeeld industrieel erfgoed, een 
oud casino, … en in tegenstelling tot 
een woning of bouwgrond) is dit iets 
wat beter aan professionals overgelaten 
wordt. Als overheid laat je je bij het 
opmaken van een bestek of het verkopen 
van openbaar domein dan ook best 
bijstaan door de juiste experts: schatters, 
vastgoedadviseurs, ... 

6.8 
Financiële  
haalbaarheidsanalyseIN
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Illustratie Rijkswachtkazerne De Panne

Het binnengebied van de oude 
Rijkswachtkazerne, centraal gelegen in De 
Panne, is vandaag een vrij verrommelde 
ruimte: de achterkanten van rijwoningen 
geven er uit op een complex van 
garageboxen, een basisschool en de 
leegstaande kazerne zelf. De gemeente 
heeft plannen om hier te verdichten, 
en daarbij het binnengebied om te 
vormen tot een autovrije, kwaliteitsvolle 
verblijfsruimte, die tegelijk doorsteken 
bood door het bouwblok. Daarvoor moesten 
de garageboxen plaats ruimen, en parking 
ondergronds gerealiseerd worden.

Al snel werd vastgesteld dat er met de 
oorspronkelijke plannen geen investeerders 
te vinden waren. Een financiële 
haalbaarheidsanalyse toonde aan de hand 
van een aantal ontwikkelingsscenario’s 
aan waar het schoentje knelde. Het 
vervangen van de 188 garageboxen, 

in handen van 132 verschillende mede-
eigenaars, door ondergrondse equivalenten 
deed de prijs sterk stijgen - de hoge kosten 
voor de ondergrondse infrastructuur, die 
over twee verdiepingen georganiseerd zou 
moeten worden, werden niet voldoende 
gecompenseerd door de geldende 
ontwikkelingsmogelijkheden. Dat leverde een 
negatieve ROI op.

Dezelfde analyse wees de richting uit waarin 
het project wel richting realisatie kon gaan: 
uitgaand van een ROI van minstens 15% 
werd aangetoond dat het beter was om het 
project te beperken tot een realisatie op de 
gronden in eigendom van de gemeente, en 
die realisatie als  pilootproject naar voor te 
schuiven. Voor de rest van het gebied blijft het 
oorspronkelijke ontwerp ter inspiratie dienen, 
en in navolging van het pilootproject kan dat 
deel ontwikkeld worden wanneer het wel een 
valabele investering inhoudt.

Scenario’s voor ontwikkeling van de 
“Rijkswachtkazerne”, De Panne
© Financiële doorrekening 
Rijkswachtkazerne

S C E N A R I O  1  —  R O I  - 9 , 4 % S C E N A R I O  2 A  —  R O I  - 5 , 8 %

S C E N A R I O  2 B  —  R O I  - 4 , 7 % S C E N A R I O  3  —  R O I  + 1 5 , 9 %
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Vastgoedreflecties Blankenberge
Orientes
November 2019

Eindrapport Blankenberge
Maat-ontwerpers i.s.m. Voorland en Orientes
April 2020 

D E  P A N N E

Financiële doorrekening Rijkswachtkazerne
Leidsman
November 2020 

Eindpresentatie Rijkswachtkazerne
De Smet Vermeulen architecten
Juni 2021

K N O K K E - H E I S T

Voorontwerprapport stedenbouwkundige  
visie Oostwinkel
MSDN Architecten
September 2017

Eindpresentatie Oostwinkel
W. Vandeghinste, H. Lust, J. Vanneste, F. Dams,  
J. Van Coillie, K. Notte, J. Dalle, E. Demeestere  
en L. Stroobandt
November 2017

K O K S I J D E

Eindpresentatie Koksijde Dorp
W. Vandeghinste, J. Vanneste, T. Van Mieghem, F.  
Dams, S. Stockelynck, L. Declerck, J. Dalle,  
K. Devreese, H. Maelfait, E. Demeestere
Oktober 2019

M I D D E L K E R K E

Eindrapport Westende-Bad
Maat-ontwerpers i.s.m. Endeavour en Voorland
Augustus 2019

V E U R N E

Eindpresentatie Stationsomgeving Veurne
W. Vandeghinste, J. Vanneste, F. Buyse, T. Verhaegen,  
T. Goethals, E. Demeestere, G.-J. Lebrun, H. Maelfait,  
W. de Raes, P. Declerck
December 2017

W O R K S H O P S

W S  W O O N K W A L I T E I T

Presentatie workshop
Voorland en Plusoffice Architects
April 2021 

A N D E R E

L A B O  R U I M T E

Stedelijk Systeem Kust?
Tractebel, FABRICations & H+N+S
Oktober 2017
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T.OP KUSTZONE

Provincie West-Vlaanderen
Streekhuis Kust
Zandvoordeschorredijkstraat 289A
8400 Oostende

contactpersoon 
Hannelore Maelfait
kust@west-vlaanderen.be
+32 59 27 07 20

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning
Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries (Brugge)

contactpersoon 
Els Demeestere
ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
+32 59 27 07 20

Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -projecten
Team T.OP Kustzone
Koning Albert I-laan 1-2, bus 91
8000 Brugge
+32 50 24 79 20

contactpersonen
Julie Dalle
Stijn Vanderheiden 
topkustzone@vlaanderen.be
www.topkustzone.be

opgemaakt door:

VOORLAND
Dok Noord 4 C102 
9000 Gent
www.voorland.be
info@voorland.be

contactpersoon 
Robin De Ridder
robin@voorland.be
+32 477 82 82 47

in samenwerking met:

PLUSOFFICE ARCHITECTS 
Handelskaai 48
1000 Brussel
www.plusoffice.eu
office@plusoffice.eu

contactpersoon 
Ward Verbakel
ward.verbakel@plusoffice.euVO O R L A N D


