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Groei en Krimp
De tendens in Vlaanderen is niet gelijk verspreid.
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Ine Renson, “We zijn onze dorpen in ijltempo aan het verknoeien”, De Standaard, 23 November 2019
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De Diagnose
Dorpen worstelen met kwalitatieve kernversterking en - verdichting.
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Overal zien we de verdichting opduiken, soms in de vorm van de jumbofermette en 
meergezinswoningen, maar die kernverdichting is niet altijd een kernversterking. 
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Op bouwblokkenniveau 
treffen we in dorpen 
densiteiten aan van 
5-10 w/ha.
(leefbare dorpen studie 
Getestreek, plusoffice 2019)
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multidimensional, complicated and regional specific rural diversity. 
Although the autonomous village, the traditional closed rural com-

munity or Gemeinschaft (Tönnies, 1963), with residents rooted there for 
generations (Keur and Keur, 1955) no longer exists, most rural regions 
still comprise of some villages with relatively many residents born and 
raised locally with a strong local attachment or general village bond 
(Gieling et al., 2017). These villages, which maintain a certain level of 
closedness (Vermeij and Mollenhorst, 2008), are still referred to as 
communities because they are seen as discrete geographical entities 
characterised by high-quality social interaction between inhabitants, 
strong social networks and a shared sense of identity (Woods, 2005). 
However, just like ‘rurality’, ‘community’ is elusive and not restricted to 
a certain type of settlement. The majority of villages is first of all rele-
vant for their inhabitants as a local residential environment that matches 
with their preferences and that develops according to their social profile. 

3. The autonomous versus the residential village 

3.1. Representations of changes in villages 

Although autonomous villages have largely disappeared in North- 
Western Europe they are still present in the representations and dis-
courses of rural and urban people. A part of the villagers, but also some 
professionals and politicians, as well as the media (see also the role of 
cultural imaginations of the rural in film, television and literature 
(Duggan and Peeren, 2020)), continue to portray rurality and rural af-
fairs from the perspective of the autonomous village. The autonomous 
village, although a vanishing reality, remains a powerful frame of 
reference (Amcoff et al., 2011; De Vries et al., 2016; Christiaanse and 
Haartsen, 2017; Gieling et al., 2019a). An important aspect of this frame 
of reference is a set of presupposed causal relationships at the local level 
(Fig. 2) which relates the development of the number of inhabitants to 
the development of the number of locally available facilities and con-
siders this indispensable for the development of the local quality of life 
or liveability and will, finally, be decisive for the (population) devel-
opment, the viability and progress of the village. 

However, the relations presupposed in this frame of reference are 
losing validity (Borchert and De Kruyf, 1991; Van Dam, 1995). Although 
an obvious static relation between the number of inhabitants and the 
number of local facilities of settlements in a region does exist at one 
moment in time, a dynamic relation between the development of in-
habitants and the development of local facilities at settlement level is 
more complicated (Parr and Denike, 1970). While even villages with an 
increasing population are confronted with a decline in the number of 
local facilities, the reflex of local authorities that are confronted with a 

loss of local facilities is still often directed to new housing construction 
as a policy goal (Provincie Zeeland, 2009). The development of the 
number of inhabitants and the development of the number of local fa-
cilities of villages are nowadays strongly connected to general de-
mographic developments, such as the declining number of people per 
household, and the general upscaling of the service sector. Simulta-
neously, the local availability of (basic) services has long been consid-
ered important for the local quality of life because of mobility reasons. 
However, as Moseley already emphasized in 1979, it remains necessary 
to contend, counter to popular and policy discourse, that because of the 
increased mobility of the rural population, the focus shifted towards the 
accessibility of rural service centres and the access of facilities and 
services for less mobile villagers (Moseley, 1979). At the same time other 
village characteristics, became more important in how villagers evaluate 
the quality of the residential environment and the local quality of life 
(Ostendorf and Thissen, 2001). 

The persistence of the autonomous village frame, including the cir-
cular character of the presupposed relations (Fig. 2), contributed in 
many villages to a perspective of decline. In this frame of reference, the 
experience of loss (of facilities and/or inhabitants) emphasizes that the 
village lacks the necessary conditions for a contemporary way of life 
(Cook et al., 2007; Christiaanse and Haartsen, 2017). This contributed to 
the ‘territorial stigmatisation’ (Wacquant, 2007; Mak, 2000) of - espe-
cially peripheral - small villages. 

However, because of the transition towards residential villages, a 
growing number of villagers construct a different frame of reference 
with respect to local causal relationships (Fig. 3). This specifically ap-
plies for those villagers with a wider daily activity space, like young 
villagers, newcomers or retirement (return) migrants. In their frame of 
reference, the development of the local quality of life is primarily based 
on the development of the residential function of the village as a specific 
type of residential environment within a wider regional setting which 
matches their preferences and needs. The quality of their dwelling and 
the physical and social characteristics of the local residential environ-
ment compared with other places in the same housing market area 
contribute to their person-environment fit (Iwarsson, 2005) and are 
important factors for their evaluation of the liveability of the village 
(Thissen and Van Engelsdorp Gastelaars, 2000). 

The local causal relationships belonging to this frame of reference 
can be interpreted as useful hypotheses for rural research and as a more 
realistic and more positive perspective of villages in comparison with 
the perspective of the autonomous village. The residential village frame 
of reference contributes to a more positive judgment about the quality of 
life of villages, irrespective of the development of the number of in-
habitants and the local service level. Housing construction combined 

Fig. 2. Presupposed local causal relations belonging to the frame of reference 
of the autonomous village. 

Fig. 3. Presupposed local causal relations belonging to the frame of reference 
of the residential village. 

F. Thissen et al.                                                                                                                                                                                                                                 

Frans Thissen, Maarten Loopmans, “Changing Vilages: what about people?” Journal of rural Studies, Vol 87, 2021, pp 423-430

Het autonome dorp versus het residentiële dorp.

Veronderstelde lokale causale relaties 
die behoren tot het referentiekader 
van het autonome dorp:
meer inwoners > meer voorzieningen > 
meer levenskwaliteit

Veronderstelde lokale causale relaties 
die behoren tot het referentiekader 
van het residentiële dorp:
versterken residentiële functie 
> meer levenskwaliteit > meer 
bewonersinitiatieven
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	 Figuur 36: transitie van het woondorp naar het verbonden dorp

We introduceren in het onderzoek ‘het verbonden dorp’ als resultaat om het dorp leefbaar te houden. Vanuit 
dergelijk referentiekader wordt niet de aanwezigheid van lokale functies maar de aanwezigheid van amenities, 
aantrekkelijkheden voor zowel bewoners, bezoekers als recreanten in het woondomein, als essentieel gezien voor 
de leefbaarheid van het dorp. De nadruk ligt daarbij niet in het aanwezig zijn van de programma’s zelf die hiervoor 
instaan, maar net in het voorzien van de meerwaarde die ze opleveren.

30

MAAT ontwerpers, “Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen, departement Ruimte Vlaanderen, 2017

The viability of villages is high on the agenda within the field of urbanism in Fladners since the 2010’s. One notable study excecuted by MAAT ontwerpers 
proposes strategies and thematic focus points for the future opportunities of villages. Based on Prof. thissen earlier research the study centers around the 
transition of the concept of autonomuous villages in their productive landscape towards a model of ‘connected villages.
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bewonersgroei brengt ook extra uitgaven met zich mee

plusoffice architects, i.s.m. Voorland, Dialoogcompas Architectuurkwaliteit, Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Getestreek, 2019
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De gerealiseerde densiteiten op perceelsniveau zijn veel hoger, en dat vraagt een andere 
dialoog dan die over cijfers.
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De gerealiseerde densiteiten op perceelsniveau zijn veel hoger, en dat vraagt een andere 
dialoog dan die over cijfers.
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Het toepassen van stedelijke concepten (typologie, densiteit, stedenbouwkundige structuren...) 
in dorpse contexten is een natuurlijke tendens.
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Eng. Arch. Urban Designer, Ward Verbakel practice based phd-research i.c.w. plusoffice architectsKU Leuven, 2019

Siemen Clerckx, Aurélie Van Calenbergh, Oskar Vanhulst. Promotor Ward Verbakel, Master thesis studio “Lelijk Dorp Rebooth”, Kempenlab 2019-2020

Siemen Clerckx, Aurélie Van Calenbergh, Oskar Vanhulst. Promotor Ward Verbakel, Master thesis studio “Lelijk Dorp Rebooth”, Kempenlab 2019-2020

In de overdrijving van dit model worden de uitdagingen scherper: mobiliteit, verharding, 
collectiviteit, klimaatadaptatie ...
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Summerschool, Taferelen van Dorpelijkheid, Vlaams bouwmeester, 2022

RELATIE MET HET LANDSCHAP
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Summerschool, Taferelen van Dorpelijkheid, Vlaams bouwmeester, 2022

VERKAVELINGSBUREN
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Summerschool, Taferelen van Dorpelijkheid, Vlaams bouwmeester, 2022

VERVOERSKNOPEN VERSTERKEN
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Het Motief
Individuele architectuurprojecten, individuen en een visie kunnen het verschil maken.
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Concrete projecten kunnen kwaliteiten introduceren en voorbeelden stellen, zoals het voorzien 
van een deeltuin in het project Spoortuin in Puurs.

plusoffice architects, collective housing, 2017-2019, images by P. Rabijns
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plusoffice architects, collective housing, 2017-2019, images by P. Rabijns
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plusoffice architects, collective housing, 2017-2019, images by P. Rabijns
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plusoffice architects, collective housing, 2017-2019, images by P. Rabijns
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1. Visie opbouwen
Het samen werken aan een visie, bottom-up en cocreatief kan een andere (bouw)cultuur 
teweeg brengen.

plusoffice architects, i.s.m. Omgeving, Anyways, Voorland, DNA van het dorp masterplan St-Lodewijk, 2020-2021
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Participatief en zelfs co-creatief werken zit in het DNA van dorpen en hun bewoners. 

plusoffice architects, i.s.m. Omgeving, Anyways, Voorland, DNA van het dorp masterplan St-Lodewijk, 2020-2021
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plusoffice architects, i.s.m. Omgeving, Anyways, Voorland, DNA van het dorp masterplan St-Lodewijk, 2020-2021
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2. Klimaatrobuuste Dorpen
De grote opgaven van vandaag spelen ook op de kleine plekken. Dorpen zijn in staat een 
bijdrage te leveren aan de nood om waterbuffering, ontharding en ecologische netwerken te 
organiseren.

plusoffice architects, i.s.m. DELVA landscape architects, Spiere, Winvorm 2015.
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plusoffice architects, i.s.m. DELVA landscape architects, Spiere, Winvorm 2015.

De verbinding met open ruimte, landschapsinfrastructuur en ecosysteemdiensten is in de 
dorpen een evidentie, maar niet altijd een courante praktijk. 



Ir. Arch stedenbouwkundige, Ward Verbakel plusoffice architects, KU Leuven

plusoffice architects, i.s.m. DELVA landscape architects, Vlaspark Kuurne, Winvorm 2013.

De opgave voor de Leiemeersen en de Heulebeek langs het centrum Kuurne, is een 
vraag naar landschappelijke publieke ruimte waarbij erfgoedbeleving, waterzuivering als 
landschappelijke kwaliteit samen komen.
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plusoffice architects, i.s.m. DELVA landscape architects, Vlaspark Kuurne, Winvorm 2013.

Het Vlaspark Kuurne is ook een manier om de verdichtingstrend zo te sturen dat er 
kernversterking ontstaat: toegangen naar het landschap vrijmaken, randen afwerken, 
beperkte functionele invullingen...
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3. Toolbox Dorpse Architectuur

Ar-Tur en KU Leuven maakten binnen het 
Kempenlab en samen met diverse actoren 
een handboek om te werken aan dorpse 
architectuur.

- een handboek om de dorpen mee in te 
trekken

- een taal om te spreken over ruimtelijke 
kwaliteit

- tools in de vorm van spelregels, figuren en 
tactieken

- een ruime selecetie van inspirerende 
voorbeelden op maat van het dorp
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213212 Projectverhalen

Het woonerf is doorwaadbaar. Passanten gebruiken het als een doorsteek 
tussen de drukke Tempelhofstraat en de smallere De Donckerstraat.

Alle woningen hebben een eigen voordeur aan het erf, ook al zijn het duo-woningen die boven elkaar gebouwd zijn. 

Woonerf Herberg Godelieve, Gistel

We willen dit ...

213212 Projectverhalen
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Kleinstedelijkheid in Vlaanderen
architectuurbeleid en de stedenbouwkundige praktijk voor dorpen.

architecture policy and urban practice for villages.

Siemen Clerckx, Aurélie Van Calenbergh, Oskar Vanhulst. Promotor Ward Verbakel, Master thesis studio “Lelijk Dorp Rebooth”, Kempenlab 2019-2020

... maar we krijgen dit.
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Dorpse figuren voor meervoudig wonen.
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46 Toolbox Dorpse figuren voor meervoudig wonen

F01    Rijwonen

Het grondgebonden, individuele wonen in 
de rij is een eenvoudige, efficiënte en dorps-
vriendelijke manier om compact te bouwen.  
Het rijwonen genereert meteen al heel wat 
kwaliteiten: een hoge dichtheid, een voordeur 
aan de straat, privacy, een eigen tuin. Rij-
woningen bestaan in alle soorten en maten en 
zijn van alle tijden: kleine arbeiderswoningen in 
een collectieve steeg, rijwonen aan een straat of 
een hof, art-nouveauwoningen met indrukwek-
kende trappenhallen of moderne rijwoningen 
met dubbelhoge leefruimtes.

Het rijwonen kan opgaan in het grotere 
geheel, zich subtiel onderscheiden van de 
buren of net een heel eigen karakter uitstralen. 
De rijwoning heeft een voorzijde die de straat 
duidelijk afbakent, al dan niet met een voortuin, 
waar plaats is voor het toekomen, het stallen 
van fietsen of een mooie boom. De gelijkvloerse 
verdieping zorgt voor privacy aan de straatkant 
en strekt zich uit tot aan de achtertuin. De figuur 
van het rijwonen gaat al eeuwen mee en laat zich 
telkens opnieuw aanpassen aan de noden van 
volgende generaties bewoners. 

F01.1

F01.2

F01.3
Rijwonen
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Rijwonen is ook verdichten en bedient een hele groep van mogelijke bewoners.



Ir. Arch stedenbouwkundige, Ward Verbakel plusoffice architects, KU Leuven

Dorpse figuren voor meervoudig wonen52 Toolbox Dorpse figuren voor meervoudig wonen

F04    Rijmaskerade

De rijmaskerade presenteert zich als 
een rij van woningen, maar achter de gevel 
bevinden zich gestapelde wooneenheden 
die een inkomhal, trappenpartij of tuin delen.                     
Het masker dat deze gebouwen dragen, 
laat hen toe zich in het dorpse weefsel in te 
schrijven. Soms zijn het expliciete maskers die 
je niet van de rijwoning kan onderscheiden, dan 
weer subtiele hints: een verticale verspringing, 
een knik in de kroonlijst, verschillende dak-
vormen of een verticale ritmering van ramen, 
deuren of materialen. Het meervoudige 
woongebouw geeft het signaal dat het zich wil 
inpassen in het straatbeeld. Het benadrukt de 
samenhorigheid met de bewoners van het dorp.  

Rijmaskerade

F04.1

F04.2

F04.2
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Woningen  stapelen F04   Rijmaskerade
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De rijmaskerade presenteert zich in het dorp als rijwonen.
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60 Toolbox Dorpse figuren voor meervoudig wonen

F08    Breedgevelflat

De breedgevelflat is, in zijn meest banale 
vorm, een overmaats gebouwtype dat al te 
gemakkelijk wordt ingezet als oplossing voor 
meervoudig wonen in de dorpskern. De betere 
breedgevels voegen kwaliteit toe aan de straat 
door niet alles vol te bouwen of zich zo in te 
passen dat hun grote volume toch ruimte laat 
voor een doorsteek, wat groen of een rustplek. 
De breedgevelflat biedt mogelijkheden tot een 
levendige benedenverdieping en sluit met zijn 
verticale geleding, dansende daken of kroon-
lijsten aan bij het ritme van de straat. 

De graduele overgang tussen publieke en 
private ruimte vraagt bijzondere zorg. Op die 
plek kan je genereuze ruimtes creëren: een 
ontmoetingsruimte, een buitenkamer, een 
voorportaal, een brede hal, een trappenhal met 
veel daglicht, een comfortabele fietsenstalling 
of een gedeelde was- en klusplek. 

Breedgevelflat

F08.1

F08.2
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61F08   BreedgevelflatWoningen  stapelen
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De breedgevelflat heeft een eigen volwaardige ontwerptaal nodig.
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72 Toolbox 73Dorpse figuren voor meervoudig wonen

F13    Dwarsligger

In de stad, met duidelijke perimeterbouw-
blokken en binnengebieden, is het logisch om 
nieuwe gebouwen te laten aansluiten aan de 
straatwand. Dat is in het dorpse bouwblok niet 
altijd de beste oplossing. Om doorzichten naar 
landschappen en toegangen tot binnenge-
bieden te vrijwaren, kan een project ook gaan 
dwarsliggen. Je kan een korte straatgevel bij-
voorbeeld combineren met een brede zijruimte 
waar plaats is voor het toekomen, ontmoeten, 
groepsparkeren, waterberging, spelen of 
tuinieren. Zulke schikking bouwt voort op de 
dorpse losse schikking van gebouwen en open 
ruimte. De dwarsligger kan extra kwaliteiten voor 
collectief wonen opleveren, die heel wat verder 
gaan dan een stoep of een gedeelde achtertuin. 

F13   DwarsliggerWoningen schikken

Dwarsligger

F13.1

F13.1

F13.2

F13.2

F13.3

F13.3

F13.4

F13.7

F13.4
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60 Toolbox 61Dorpse figuren voor meervoudig wonen

F07    Tetriswonen

Het tetriswonen is een complexe combinatie 
van koppelen en stapelen. De complexiteit is 
geen doel op zich, maar de bijzondere woonty-
pes die het oplevert wel. Niet elke woning hoeft 
een klassieke rijwoning of tweeslaapkamerflat 
te zijn. Door woontypes te combineren, kan 
je woongemeenschappen met een diversiteit 
aan bewonersprofielen stimuleren. De hogere 
dichtheid, op maat van allerlei soorten bewo-
ners, vormt de aanleiding voor extra kwaliteiten, 
zoals ruimte voor groen en water, luwteplekken, 
speelruimte of wandel- en fietsverbindingen.

De mogelijkheden zijn eindeloos: een rijtje 
van gelijkvloerse woningen met daarbovenop 
duplexen, een autovrije steeg tussen twee 
hoofdstraten met daarlangs een mix van grond-
gebonden woningen en studio’s op de verdie-
ping, een compacte inplanting van duplexen 
en triplexen in combinatie met gelijkvloerse 
woningen, kangoeroewoningen, torenflats, 
uitkijkhuizen, of dakvilla’s, een stapelhuis met 
zongeoriënteerde woningen.

Woningen  stapelen F07   Tetriswonen

Tetriswoning

F07.1

F07.2

F07.4

F07.3

F07.3

F07.4

F07.2
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F15    Nieuwe dorpse buurt

Grootschalige nieuwe dorpse buurten wor-
den bij voorkeur gebouwd op locaties dichtbij 
een station, op wandelafstand van de dorps-
kern of als buurt met eigen voorzieningen aan 
de rand van bestaande kernen. Een kwaliteits-
volle dorpse buurt combineert een diversiteit 
aan dorpse figuren, met voldoende aandacht 
voor waar je bouwt én voor waar je niet bouwt. 
Nieuwe buurten zijn immers een kans om 
meteen beter te doen dan wat we de laatste 
decennia bouwden, een nieuw concept uit te 
testen en een voorbeeld te stellen voor wat het 
dorp in de toekomst kan zijn: een autoluwe of 
gasloze wijk, met klimaatstraten en ruimte voor 
waterberging, deelsystemen voor hergebruik 
van water en warmte, en genereuze collectieve 
voorzieningen. 

F15   Nieuwe dorpse buurtWoningen schikken

F15.1

F15.1

F15.3

F15.2

F15.3
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T03    Flirten met de rooilijn

Waar de rooilijn en de voorgevel elkaar 
ontmoeten, is veel mogelijk. In de losse 
schikking van dorpse gebouwen aan een 
weg of straat kan de tussenruimte zorgen 
voor spannende momenten. Het spel van 
aantrekken en afstoten zorgt voor een 
levendige overgang tussen het publieke en  
het private domein. Er ontstaat ruimte voor  
een rustplek, wat planten of een boom.

Ook waar twee wegen elkaar kruisen,  
kan iets bijzonders gebeuren. Een hoek 
accentueren betekent niet automatisch hoger 
bouwen. Een hoek die open blijft, biedt adem-
ruimte aan het openbaar domein, verbetert het 
zicht op wie om de hoek komt en nodigt uit tot 
kleine ontmoetingen.

Niet overal bouwen T03   Flirten met de rooilijn

T03.1

T03.2

T03.3

T03.4

T03.5

T03.6

T03.7
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T03    Flirten met de rooilijn

Waar de rooilijn en de voorgevel elkaar 
ontmoeten, is veel mogelijk. In de losse 
schikking van dorpse gebouwen aan een 
weg of straat kan de tussenruimte zorgen 
voor spannende momenten. Het spel van 
aantrekken en afstoten zorgt voor een 
levendige overgang tussen het publieke en  
het private domein. Er ontstaat ruimte voor  
een rustplek, wat planten of een boom.

Ook waar twee wegen elkaar kruisen,  
kan iets bijzonders gebeuren. Een hoek 
accentueren betekent niet automatisch hoger 
bouwen. Een hoek die open blijft, biedt adem-
ruimte aan het openbaar domein, verbetert het 
zicht op wie om de hoek komt en nodigt uit tot 
kleine ontmoetingen.

T03.1

T03.2

T03.3

Finale bestand_toolbox_24/09.indd   86Finale bestand_toolbox_24/09.indd   86 24/09/2021   14:0424/09/2021   14:04

87Niet overal bouwen T03   Flirten met de rooilijn
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T03.5

T03.6

T03.7

Finale bestand_toolbox_24/09.indd   87Finale bestand_toolbox_24/09.indd   87 24/09/2021   14:0424/09/2021   14:04



Ir. Arch stedenbouwkundige, Ward Verbakel plusoffice architects, KU Leuven
Dorpse figuren voor meervoudig wonen 113112 Toolbox Tactieken voor dorpse architectuur

T15    Deelplekken toevoegen

Samenwonen in hogere dichtheden leidt tot 
andere oplossingen dan de individuele woning 
met oprit en tuin. Dat hoeft geen nadeel te 
zijn. Door comfortabele, compacte woningen 
te combineren met deelplekken zit er mis-
schien zelfs méér in. Het schaalvoordeel biedt 
mogelijkheden: een collectieve ruimte voor 
feesten en bijeenkomsten, een extra werkplek, 
een klusruimte, een gastenverblijf of misschien 
zelfs een zwemvijver. 

Ruimte laten voor wooncultuur T15   Deelplekken toevoegen

T15.1

T15.2

T15.3
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T15    Deelplekken toevoegen

Samenwonen in hogere dichtheden leidt tot 
andere oplossingen dan de individuele woning 
met oprit en tuin. Dat hoeft geen nadeel te 
zijn. Door comfortabele, compacte woningen 
te combineren met deelplekken zit er mis-
schien zelfs méér in. Het schaalvoordeel biedt 
mogelijkheden: een collectieve ruimte voor 
feesten en bijeenkomsten, een extra werkplek, 
een klusruimte, een gastenverblijf of misschien 
zelfs een zwemvijver. 

T15.1
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T15.2

T15.3
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09. De spelregels 
Feedbacklussen voor kwaliteit

De tijd van het wachten op kwalitatieve projecten die van-
zelf opduiken is voorbij. Kwaliteit vraagt zorg en tijd. Helaas is 
het proces dat tot bouwprojecten leidt niet altijd bedacht om op 
het juiste moment zorg of tijd te injecteren. Een klassiek proces 
verloopt lineair. Een bouwheer stelt een architect aan om een 
ontwerp te maken, en dient het dossier in aan het omgevings-
loket. De ambtenaar onderzoekt de vergunbaarheid, het college 
doet een uitspraak en er volgt al dan niet een vergunning om te 
bouwen. Dit lineaire proces werkt voor dossiers waar iedereen 
goed weet wat waar kan en gewenst is. Maar de complexiteit van 
meervoudig wonen in een dorp heeft baat bij een ander, veeleer 
circulair traject. In een circulair proces staat kwaliteit voorop en 
bouw je samen expertise op. Het is een dialoogproces waarin 
gaandeweg steeds meer partijen betrokken zijn. Het kent drie 
types van uitwisseling: praten over projecten, werken aan een 
toekomstbeeld en wijzen naar de toekomst.

1. Praten over projecten
We moeten leren het project zelf in het midden van het 

gesprek te plaatsen. Meer dan regels over bouwhoogtes en 
afstanden tot perceelsgrenzen die je kan controleren, krijgen 
concepten en ideeën al sprekend verder vorm. Dankzij dit 
gesprek kunnen ze extra kwaliteiten in zich opnemen. 

De ervaring leert dat een aantal gesprekken cruciaal zijn. 
Samen vormen ze een keten waarin het dorpse architectuur-
project vorm krijgt en kwaliteit toegevoegd wordt. Een heldere 
toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp vormt 
een onmisbaar kader om in de kwaliteitsdialogen de belangen 
op het niveau van de projectsite te verzoenen met de belangen 
op het niveau van het dorp. 

Dialoog 1: het college van burgemeester en schepenen  
& de omgevingsambtenaar

Dit gesprek legt de basis voor een consistent ruimtelijk beleid voor 
het dorp. De omgevingsambtenaar, de schepen van ruimtelijke ordening 
en het college van burgemeester en schepenen bespreken regelmatig 
de toekomstige bouwprojecten. Vanuit concrete projecten toetsen ze de 
bestaande beleidsplannen aan de realiteit. Ze detecteren blinde vlekken 
en nieuwe uitdagingen en koppelen hier indien nodig actie aan, zoals het 
initiëren van bijkomend onderzoek. 

Van een lineair naar een circulair proces. 

1. Praten over  
projecten

2. Werken aan  
een toekomstbeeld

3. Wijzen naar  
de context

bestaande context 
en kwaliteiten
samen kijken naar 
wat er werkt

concrete projecten 
in het midden van 
het gesprek 
plaatsen
spreken om vorm te 
geven

toekomst van het 
dorp: weten waar je 
naar toe wil

circulair proces

lineair procesDe Spelregels

Praten over projecten
- dialogen en rollen

Werken aan een toekomstbeeld
- werken met regionale partners
- kracht van ontwerpend onderzoek
- burgerinitiatieven

Wijzen naar de context 
- ruimte, mensen, bouwcultuur
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Toepassing Toolbox

Toolbox Projectverhalen

F04    Rijmaskerade

T05    Buitenruimte delen

T09    Binnenkomen via gedeelde buitenruimte

T10    Beschut binnenkomen

T12    Verlevendigen van dorpsplinten

T14    Fietsinclusief ontwerpen

T16    Diversifiëren van woontypes

Korbeek Winners

Plaats
Oudebaan, Leuven

Opdrachtgever
Particulier

Programma
4 woningen

Ontwerp 
Carton123 architecten

Selectieprocedure ontwerper 
Rechtstreekse gunning

Data
• Start ontwerp: januari 2016
• Stedenbouwkundige vergunning: september 2017
• Start werken: mei 2018
• Oplevering: november 2020

Dichtheid 
4 woningen / 0,089 ha = 44,94 wo/ha 

Fotografie 
Olmo Peeters

Tekst 
Elien Haentjens
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Korbeek Winners, Leuven

Net buiten de ring van Leuven ontwierpen Carton123 architecten een compacte nieuwbouw 
die de toevallige passant op het verkeerde been zet. Het lijken enkele rijwoningen, maar in 
werkelijkheid bestaat het geheel uit vier woonunits voor kangoeroewonen, cohousing en 
levenslang wonen.

Genereuze  
appartementen met 

gemeenschappelijke tuin 
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De juiste verhalen waar iedereen zijn rol vindt.
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Werken aan architectuur kwaliteit is een dialoog, een gesprek dat doorloopt. Bij de toolbox 
hoort een reizende expo als nomadische denkruimte.
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Die kwaliteitsdialoog kan je oefenen
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Werken met Dorpen
15 jaar stedenbouwkundige praktijk voor dorpen in Vlaanderen

1. Bonheiden
2. Lommel
3. Lommel-Werkplaatsen
4. Lutlommel
5. Barrier
6. Lommel-Kolonie
7. Heide-Heuvel
8. Balendijk
9. Blauwe Kei
10. Gelderhorsten
11. Heeserbergen
12. Kattenbos
13. Kerkhoven
14. Stevensvennen
15. Landen

16. Eliksem
17. Ezemaal
18. Wange
19. Laar
20. Neerwinden
21. Neerlanden
22. Overwinden
23. Rumsdorp
24. Attenhoven
25. Waasmont
26. Walsbets
27. Walshoutem
28. Wezeren
29. Eeklo
30. Nijlen

31. Kessel-Dorp
32. Kessel-Statie
33. Bevel
34. Spiere
35. Puurs
36. Rijkel
37. Wommelgem
38. Haasrode
39. Drieslinter
40. Wommersom
41. Neerlinter
42. Orsemaal
43. Hoegaarden
44. Meldert
45. Outgaardem 

46. Hakendover
47. Kumtich
48. Oplinter 
49. Geetbets
50. Rummen
51. Zoutleeuw
52. Buddingen
53. Halle-Boeienhoven
54. Zemst
55. Terbank
56. Bertem
57. Kortenberg
58. Oostkamp
59. Oostakker
60. Moerbeke

61. Viane
62. Ninove
63. Grimbergen
64. Groot-Bijgaarden
66. Overijse
67. Hoeilaart
68. St-Jezus-Eik
69. Tervuren
70. St-Genesius-Rode
71. Oudenaarde
72. St-Ulriks-Kapelle
73. Westerlo   
74. Moerbeke-Waas
75. Duffel
76. Zonhoven

77. Nieuwsmunster
78. Meerle
79. Kuurne
80. Torhout
81. Zegerscappel (FR)
82. Bollezeele (FR)
83. Flêtre (FR)
84. Roesbrugge
85. Westvleteren
85. Merkem
86. Wingene
87. Wijgmaal
88. Merksplas
89. Haasrode
90. Leefdaal

91. St-Joris-Weert
92. Deerlijk
93. St-Lodewijk
95. Jabbeke
96. Ruisbroek
97. Diegem


