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Dat open ruimte belangrijk is, zal niemand 
vandaag nog ontkennen. De praktijk wijst 
echter uit dat het behouden, laat staan het 
uitbreiden ervan, geen evidentie is. In ons 
drukbevolkte en overbevraagde Vlaanderen 
zijn open ruimte en bebouwing immers twee 
communicerende vaten: wil je meer van het 
ene, dan heb je minder over van het andere. 
Maar het kan ook anders.

Het Meerjarenprogramma 2017-2020 van 
de Vlaamse Bouwmeester1 blokletterde als 
eerste strategisch doel: ‘Anders ontwerpen 
en bouwen voor meer levenskwaliteit en 
open ruimte.’ Die aandacht van een Vlaamse 
Bouwmeester voor open ruimte is niet nieuw. 
Ook voor b0b Van Reeth, Marcel Smets en 
Peter Swinnen was het helder: goede archi
tectuur weeg je  holistisch af ten opzichte 
van alle omgevings waarden en bouw je in 
een bredere ruimtelijke, landschappelijke 
en sociale context. Meer nog dan zijn voor
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Elk project is een openruimte
project. Pleidooi voor een 
landschapsecologische aanpak

gangers zet Vlaams Bouwmeester Leo Van 
Broeck open ruimte en ecologie expliciet op 
de eerste plaats. Met ‘ruimtelijke nederigheid’ 
als grondhouding, en gaandeweg ook steeds 
meer aandacht voor de klimaatopgave, 
ijvert hij voor open ruimte als een duurzaam 
en publiek goed. Aandachtspunten in het 
Meerjarenprogramma zijn – in die volg
orde – het inzetten op samenwerking voor 
meer aaneengesloten open ruimte en het 
projectmatig bevorderen van verdichting en 
 kernversterking.
 Met de slagzin ‘Verdichten voor meer 
openheid’ verwijst Leo Van Broeck naar de 
ecologische en economische nadelen van 
de gefragmenteerde bebouwing in Vlaan
deren. De film Plannen voor plaats. Of hoe de 
Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor 
mens en natuur2 toont aan hoe we door de 
juiste inzet van architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur een nieuw ruimte
lijk model kunnen ontwikkelen. De film voert 
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een pleidooi voor gebalde, verdichte steden 
en dorpen, waardoor er plaats vrijkomt voor 
bos, landbouw en natuur in de buurt. Aan de 
hand van een veelbesproken illustratie tracht 
Van Broeck deze complementariteit in een 
dorpse situatie te duiden: ‘Rijwoningen met 
tuinen, een paar woontorentjes, opnieuw een 
school, een crèche, een café, een restaurant 
– compacte dorpen die groot genoeg zijn om 
met het openbaar vervoer te bedienen en 
die dichtbij velden en bossen liggen.’3 In het 
publieke debat werd dit echter gaandeweg 
begrepen als een  pleidooi voor hoogbouw in 
dorpen, voorbijgaand aan de context en iden
titeit van elk dorp op zich. Het illustreert hoe 
de goedbedoelde en ambitieuze keuze voor 
‘verdichting voor meer openheid’ al jarenlang 
gepaard gaat met tendentieuze interpreta
ties. Er is meer dan ooit nood aan een eerlijk 
en genuanceerd evidence-based debat, en 
aan verder onderzoek en goede praktijkvoor
beelden om deze ambities waar te maken. 
 Ook de context van Vlaanderen noopt 
tot de nodige realiteitszin. Ondanks grote 
woorden over de betonstop – of nu de 
bouwshift – verkwanselen we elke dag nog 
open ruimte. Recente peilingen leren dat de 
krimp van de open ruimte met zes hectare per 
dag sinds de aankondiging van de betonstop 
zelfs nog oploopt. Het genuanceerde pleidooi 
voor verdichting wordt door  ontwikkelaars 
en bouwfederaties met veel plezier eenzijdig 
geïnterpreteerd. ‘Verappartementisering’ 
en dichter bouwen zijn populair, maar de 
winst voor open ruimte, ecologie en bio diver
siteit is meestal klein. Te vaak krijgt de open 
ruimte een symbolisch (rest)plekje in de vorm 
van een kort gemaaid grastapijt of een mono
tone beplanting boven een ondergrondse 
parking. Het bereiken van de gewenste – lees: 
economisch interessantste – dichtheid van 
het bouwproject primeert. 
 De uitdagingen zijn niet min. Open ruimte 
en stedelijkheid zijn in Vlaanderen extreem 
verweven en dus complementair. Meer open 
ruimte betekent minder ruimte voor wonen, 
werken, infrastructuur – en vice versa. 
 Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat 
de urban sprawl onze samenleving heel wat 
kost en zal blijven kosten.4 Vandaar de nood 
aan innovatieve oplossingen en het uittesten 
van nieuwe modellen via voorbeeldprojecten 
die zo veel mogelijk winsten opleveren voor 
iedereen, zowel voor de open ruimte als voor 
de verstedelijking. Het zijn trajecten waarin 

stedelijke ontwikkelingen expliciet worden 
gekoppeld aan de uitbreiding van duurzame 
en kwalitatieve open ruimtestructuren. 

Vertrekken vanuit open ruimte
Er is nog heel wat te leren. We moeten naar 
een attitude waarbij we elke inname van 
open ruimte zoveel mogelijk vermijden, 
minstens zeer grondig afwegen, en, waar 
die onafwendbaar is, ook compenseren. 
Ook sloop5 moeten we doordacht inzetten 
als een strategie om onze extreme urban 
sprawl te corrigeren en meer open ruimte 
te maken. Er is nood aan stedenbouw
kundige projecten en processen waarin 
open ruimte minstens op eenzelfde echelon 
staat als de zogenaamde ‘harde functies’ 
die het economisch voor het zeggen hebben. 
Uitgaande van het bestaande of wenselijke 
fysischlandschappelijke systeem moeten 
we eerst overwegen waar en hoeveel open 
ruimte we moeten behouden, versterken 
of bijmaken. En we moeten nadenken over 
hoe open ruimte optimaal tijdsbestendig en 
veerkrachtig kan functioneren: als duurzaam 
voedsellandschap, als natuurgebied, als 
energielandschap, enzovoort. Eens dit alles 
helder is, kunnen we waar nodig  verdichting 
op maat overwegen, met aandacht voor 
bereikbaarheid en respect voor de eigenheid 
van de dorpse of stedelijke kernen en het 
omliggende landschap. Zo’n attitude komt 
niet vanzelf. Ze vergt heldere kaders vanuit 
diverse overheden die aangeven waar en 
hoeveel open ruimte we moeten creëren, en 
pas daarna ook waar en hoeveel we mogen 
verdichten, en waar niet. 
 Nu de betonstop op zich laat wachten en 
de Vlaamse overheid de hete aardappel door
schuift, nemen sommige lokale besturen het 
heft in handen. In toonaangevende steden en 
gemeenten ontwikkelen overheden samen 
met middenveldorganisaties en burgers 
voorbeeldstellende projecten die open 
ruimte, infrastructuur en bebouwing op een 
kwaliteitsvolle en evenwichtige manier met 
elkaar verweven. Her en der worden woon
uitbreidingsgebieden geschrapt of wordt 
een bouwpauze ingelast. Ook worden er 
stedenbouwkundige visies of masterplannen 
ontwikkeld met het oog op de identiteit van 
de kernen in relatie tot stadse en dorpse 
open ruimtes, groene netwerken en het 
 omliggende landschap.
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Deze veelbesproken figuur 
beschrijft de voordelen van 
verdichting in een dorpse situatie: 
meer centrum én meer open 
ruimte. Dit is de originele tekening 
uit het Expertenadvies sensibili-
sering bouwcultuur en ruimtelijk 
rendement8 dat Leo Van Broeck 
opmaakte in opdracht van het 
Departement Omgeving, nog voor 
zijn ambtstermijn als Vlaams 
Bouwmeester. Later werd ze 
 herwerkt en zonder begeleidende 
tekst in onder andere de film 
Plannen voor plaats en diverse 
presentaties gebruikt.

Boven een Vlaams dorp vandaag: 
een dorpsplein omringd door 
een zee van verkavelingen, een 
eenzame cultuurwoestijn waarin 
je voor alles afhankelijk bent van 
de auto. Het platteland is veraf. 
Onder hoe een verdicht dorp er in 
de toekomst zou kunnen uitzien. 
Een levendig dorpsplein met alle 
voorzieningen (school, winkels, 
kinderdagverblijf, horeca, enzo
voort), een treinstation, enkele 
woontorens en veel rijwoningen 
met tuin. Het dorp ligt als een 
compacte MontSaintMichel in 
een zee van groen: natuur en land
bouwgebieden zijn vlakbij. 

© Bogdan & Van Broeck

allemaal initiatieven van de Vlaamse 
 Landmaatschappij.9 Opvallend is trouwens 
dat de frequente samenwerking tussen het 
Team Vlaams Bouwmeester en meer archi
tecturale of stedenbouwkundige partners 
zoals het Vlaams Architectuur instituut of 
het Departement Omgeving uitgebreid is 
met een aantal belangrijke spelers op het 
vlak van open ruimte zoals het Agentschap 
voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaat
schappij of het Instituut voor Landbouw, 
Visserij en Voedingsonderzoek. Het weer
spiegelt de groeiende aandacht voor open 
ruimte, ecologie en landschapsarchitectuur 
in Vlaanderen. Ook binnen de projecten 
van de Open Oproep is de aandacht voor 
open ruimte nooit weg. Gezien de focus 
op  architectuur en het bebouwde weefsel, 
vertrekken deze projecten echter meestal 
niet vanzelfsprekend vanuit een openruimte
perspectief en een uitdrukkelijke lezing van 
het landschap.

Open ruimte versus landschap
Open ruimte en landschap worden nogal 
eens over dezelfde kam geschoren. Tijdens 
overleg en in de projectpraktijk leidt dit tot 
begripsverwarring, met moeizame processen 
tot gevolg. Open ruimte betekent in de 
volksmond meestal grofweg het comple
ment van de bebouwde ruimte. Volgens het 
Ruimterapport10 omvat het enerzijds de 
gebieden die buiten de kernen liggen en niet 

De groeiende ambitie om stedelijke ontwik
keling te laten aansturen door de open ruimte 
– in plaats van omgekeerd – weerspiegelt 
zich ook in de huidige projecten van de 
Vlaamse Bouwmeester. Open ruimte is een 
van de vier thema’s van de Bouwmeester 
Scan. Dat is een nieuw instrument dat de 
gemeenten bijstaat in de transitie naar ‘een 
aangenamere, gezondere, beter uitgeruste 
en meer inclusieve leefomgeving, gekop
peld aan een zorgzamere en duurzamere 
omgang met het leefmilieu en met natuur
lijke hulpbronnen’.6 Ook de Pilootprojecten 
Productief Landschap,7 opgestart tijdens 
het bouwmeesterschap van Peter Swinnen, 
bundelen interessante inzichten over de 
manier waarop we de open ruimte functi
oneel kunnen invullen in symbiose tussen 
boer, landschap en maatschappij. Mogelijk 
krijgen ze een vervolg in een programma 
Voedsellandschappen, geïnitieerd door 
het Open Ruimte Platform. Bij aanvang 
van het mandaat van Leo Van Broeck werd 
het Team Vlaams Bouwmeester uitgebreid 
met een projectverantwoordelijke open 
ruimte. In uiteenlopende projecten waar 
open ruimte een essentiële rol speelt, zijn 
teamleden van de Vlaamse Bouwmeester 
betrokken of zetelen ze in stuurgroepen. 
Ten slotte is de Vlaamse Bouwmeester ook 
expliciet geëngageerd in het Platform voor 
 Plattelandsonderzoek, het Open Ruimte 
Platform en de Open Ruimte Beweging, 
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door ruimtebeslag ingenomen worden en 
anderzijds de onbebouwde delen van parken, 
golfterreinen en overige recreatie. Het begrip 
open ruimte is volgens het Ruimterapport 
niet helemaal identiek aan het ‘nietverharde’ 
deel van Vlaanderen, want ook in de kernen 
komt bijvoorbeeld nietverharde ruimte voor 
die niet tot de open ruimte wordt gerekend. 
Ook binnen de open ruimte bevindt zich 
verharding, hoewel ze heel beperkt is. Naast 
de letterlijk ‘open’ ruimte – waar je onbelem
merd ver kunt zien, zoals akkers, grasland 
of braakland – bestaat het landgebruik uit 
meer gesloten gehelen zoals struikgewas, 
bossen of maïsakkers.11 Naargelang de 
context en de interpretatie zijn er uiteen
lopende  definities. Maar in essentie wordt 
open ruimte  getypeerd door zogenaamde 
‘zachte  functies’ zoals landbouw, bos, natuur 
en groen, in tegenstelling tot ‘harde functies’ 
zoals  bebouwing, infrastructuur of bedrijvig
heid. In die zin worden openruimte structuren 
meestal visueel herkend en getypeerd omdat 
ze relatief meer  biotische componenten 
bevatten in de vorm van natuurlijke of 
cultuurlijke begroeiing zoals plantsoenen of 
landbouwgebruik. 
 Landschappen verwijzen naar de 
 interactie tussen de specifieke natuurlijke 
( abiotische en  biotische) en menselijke 
factoren op een bepaalde plek. Projecten 
die de open ruimte au sérieux nemen, 
baseren zich op landschappelijke structuren. 
Het fysisch systeem en de landschappelijke 
structuren zijn immers de bepalende logica’s 
voor een kwalitatief ontwerp en dito ontwik
keling van de open ruimte. Ze vormen boven
dien de basis voor de belangrijke ecosys
teemdiensten die de open ruimte levert. 
Niet alleen in landelijke maar ook in (binnen)
stedelijke gebieden zijn landschappelijke 
structuren bijzonder relevant. Zo bepaalt 
de samenhang tussen bodem, reliëf en 
watersysteem waar waterbuffering nodig 
en mogelijk is en wat de minimaal nodige 
dimensies zijn om over stromingsbekkens te 
laten werken. Maar vanzelfsprekend moeten 
we ook  rekening houden met relaties met 
aanwezige historische en toekomstige 
bebouwing en landgebruik. En om groen
blauwe dooradering ecologisch effectief 
te laten functioneren, is niet alleen de 
omvang of de functie van de open ruimte in 
 verstedelijkte gebieden belangrijk, maar ook 
de ligging binnen en de samenhang met het 

onderliggende fysisch systeem. Bovendien 
zal ook het gebruik en het beheer ervan door 
de mens – mensvrije ruimte of recreatieve 
infrastructuur – een belangrijke invloed 
hebben. 
 Onder landschappelijke structuur 
begrijpen we zichtbare en betekenisvolle 
vormen van samenhang in het landschap. 
Allerlei patronen en processen in het land
schap – cultuurhistorische,  ecologische, 
bodemkundige, enzovoort – worden 
hiervoor met elkaar in relatie gebracht. 
Het is een holistische benadering die haar 
oorsprong vindt binnen de landschaps
ecologie en focust op het landschap dat als 
een duurzaam en samenhangend systeem 
 functioneert op verschillende schaalniveaus, 
eerder dan op de afzonderlijke landschaps
elementen. Vandaag is deze zienswijze 
vermaard geworden door het systeemdenken. 
Deze wetenschappelijke benadering tracht 
bij complexe problemen overzicht van het 
geheel te behouden, in plaats van zich te 
concentreren op afzonderlijke onderdelen. 
Een systeemdenker kijkt niet enkel naar 
wat zichtbaar is – de resultaten, effecten of 
fenomenen – maar gaat op zoek naar achter 
of dieperliggende structuren en processen. 
Door te zoeken naar relaties en ‘wat als’
vragen te stellen over mogelijke toekomsten 
ervan, probeert hij of zij creatieve en duur
zame oplossingen te zoeken voor systemen 
als geheel. Donella Meadows, een van de 
grondleggers van het systeemdenken, stelt: 
‘Structure is the key to understanding not 
just what is happening, but why.’12

 Landschapsecologie gaat ervan uit dat 
een landschappelijke structuur een natuur
lijk organisatieprincipe is dat de ruimte vormt 
en richting geeft. Landschappelijke struc
turen zijn het resultaat van een evenwichtige 
samenhang tussen ruimtelijke patronen 
– van lagen zoals de geologie, de bodem en 
begroeiing maar ook de infrastructuur en het 
gebruik zoals landbouw en bebouwing – en 
hun processen. De  structuur toont op een 
hoger abstractieniveau hoe een landschap 
in elkaar zit. Er kan een boom wegvallen uit 
een laan, of een huis uit een rij, maar de laan 
en de rij blijven bestaan. Pas als een groot 
deel van de bomen of huizen verdwenen 
is, verdwijnt ook de lijn. Veel kleinschalige 
veranderingen in een landschap kunnen 
plaatsvinden zonder dat dit de bestaande 
landschapsstructuur aantast. Grootscha

lige en ingrijpende veranderingen, zoals bij 
grote stedelijke groei of grote infrastructurele 
werken, kunnen een landschapsstructuur 
vernietigen.13

 De landschappelijke structuur maakt op 
verschillende schaalniveaus duidelijk hoe 
de ruimte in elkaar zit, hoe bepaalde mense
lijke en natuurlijke elementen met elkaar 
in relatie staan en hoe zij functioneren ten 
opzichte van elkaar. Het uitgangspunt is de 
veronderstelling dat een landschappelijke 
structuur een zekere robuustheid en taai
heid heeft, die een gebied zijn veerkracht 
verleent tegen veranderingen of schokken, 
zoals over stromingen of hittegolven. Hier
door fungeert ze als een samenhangende, 
duurzame en stabiele drager die bij concrete 
projecten op het snijvlak tussen open ruimte 
en  bebouwing de ruimtelijke kwaliteit kan 
waarborgen. De landschapsontwerper of 
planner gaat op zoek naar een aantal grote 
lijnen in het landschap waarop hij zijn 
ontwerp kan baseren, zonder op detailniveau 
verder gebonden te zijn. Door landschappe
lijke structuren te begrijpen en voor te stellen, 
probeert hij sterke concepten van expliciet of 
impliciet aanwezige orde te ontdekken die de 
diverse deelelementen in een landschap en 
hun onderlinge relaties samenhouden.14 De 
landschappelijke structuur vormt het kader 
voor meer dynamische functies waarvoor een 
grotere ruimtelijke flexibiliteit  noodzakelijk is. 
 Binnen het ruimtelijk ontwerp bestaat 
de uitdaging erin om een  landschappelijke 
structuur te bewerkstelligen die een 
 duurzaam ruimtegebruik mogelijk maakt. 
De Amerikaanse professor in de landschaps
architectuur en denker rond ecologisch 
ontwerp John Tillman Lyle,15 noemt dit het 
zoeken naar deep form: naar plekken die 
gevormd zijn door interacties van inner
lijke ecologische processen en menselijke 
visie, die de onderliggende orde zichtbaar 
en betekenisvol kunnen maken. Ze staan 
in scherp contrast met plekken met een 
zogenaamde shallow form, die alleen een 
oppervlakkige, perceptieve orde hebben en 
de stevigheid van coherente, diepgaande 
processen missen. Dit onderscheid maakt 
duidelijk dat landschappelijke – want 
‘diepe’ – structuren veel meer zijn dan op 
het zicht herkenbare openruimtestructuren, 
blauwgroene netwerken of green infrastruc-
tures. Het zouden nature-based solutions16 
moeten zijn die op basis van holistisch 

systeemdenken hun fundamenten vinden in 
de combinatie tussen ons fysisch systeem en 
het menselijk gebruik ervan. Het is  duidelijk 
dat een grondige landschapsanalyse de 
aanleiding en de onontbeerlijke basis vormt 
om deze landschappelijke structuren bloot  
te leggen.
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De Scheldekaaien van SintAmands en het graf van de dichter 
Emile Verhaeren (18551916). © Tim Van de Velde (+ p. 39)

Op zoek naar de landschappelijke 
 structuur van Sint-Amands
Een mooi voorbeeld van een landschaps
ecologische aanpak is het masterplan voor 
de kaai en aanpalende dorpskern van Sint
Amands. Op vraag van het gemeentebestuur 
van PuursSintAmands werd via de Open 
Oproep (OO 3710) een ontwerpteam geselec
teerd: Atelier Horizon en OFFICEU architects 
in samenwerking met Buro MOVE ontwerp. 
SintAmands is een authentieke dorpskern 
langs de Schelde waarin de kaai, de omgeving 
van het kerkplein en de historische dorps
straten – in het bijzonder de karaktervolle 
Dam – beeldbepalend zijn. Het studiegebied 
omvat een ruimere zone waarin enerzijds het 
verdichtings en ontwikkelingspotentieel 
wordt verkend en anderzijds enkele knel
punten, zoals de recreatieve ontsluiting en 
het parkeren, een oplossing moeten krijgen. 
Het project wil ook de Scheldeboorden, 
van de grens met Mariekerke tot aan de 
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Het masterplan voor de kaai en 
de dorpskern van SintAmands 
schrijft een hernieuwde link met 
het landschap en een versterking 
van het ecosysteem van de Schelde 
voor. Dankzij een robuust netwerk 
voor traag verkeer, dat de lokale 
diensten en ontwikkelingen ten 
goede komt, ontstaat een nieuwe 
synergie tussen lokale ontwikke
lingen en toerisme.

Doorsnede van de Scheldemeersen 
met  getijdennatuur, broekbossen 
en volkstuinen.

1. Het Zwijn, natuurgebied
2. Dijk (wandel en fiets) 
3. Uitkijkpunt
4. Natuurzone 
5. Wandelpad met recreatief 
 fietsverkeer (boven) en snel 
 fiets verkeer (onder) 
6. Bosgebied (beheer > 
 biodiversiteit) 
7. Beekpad 
8. Volkstuinen 
9. Wandelroute oude dijk met 
 daarachter de wijk ‘den Dam’

© Atelier Horizon en OFFICEU 
architects i.s.m. Buro MOVE 
ontwerp

Steenovens nabij de grens met  Buggenhout, 
recreatief breder ontsluiten, waarbij de 
 beleving van de Schelde en het rivierenland
schap centraal staat.
 SintAmands kent een rijk cultuur
historisch verleden als geboortedorp van 
Emile Verhaeren, een Belgische, Franstalige 
auteur en een van de markante figuren van 
de symbolistische stroming. In SintAmands 
zijn het geboortehuis en het graf van de 
dichter te vinden, evenals het Provinciaal 
Museum Emile Verhaeren. Opdracht was om 
te onderzoeken hoe deze cultuurhistorische 
herkenningspunten, in dialoog met de unieke 
landschappelijke context, de identiteit van 
SintAmands kunnen versterken. 
 Het geselecteerde ontwerpers collectief 
vertrekt van een grondige lezing van het 
landschap, met de Schelde als leidraad. 
De dynamiek, het rijke ecosysteem, de 
gelaagde vegetatie en de weidsheid van het 
Scheldelandschap staan voorop. De land
schapsstructuren verweven zich met de 
vele dynamieken in het projectgebied, maar 
zijn determinerende uitgangspunten voor 
het masterplan. Dorpsroutes – tracés van 
bestaande stegen of oude tracés van trage 
wegen – verbinden als perpendiculaire 
structuren het achterliggende land met de 
Scheldekaaien. Ze zorgen voor een herstruc
turering van het grondgebied en worden 
soms gekoppeld aan verdichtingsoperaties. 
De verdichting gebeurt strategisch door te 
zoeken naar uitgelezen locaties en dicht
heden op maat, maar vooral ook naar een 
evenwicht tussen bebouwde sites, erfgoed
waarden en (ongerept) landschap. Door van 
de kaai een waardevolle, langgerekte, 
centrale publieke ruimte te maken, ontstaat 
een publiek plein aan het water, waar meteen 
ook het nieuwe Museum voor Water en Woord 
aan gelinkt wordt, alsook een nieuwe groene 
parkruimte in het centrum van SintAmands. 
De kaai mondt uit in een alluviaal park dat 
eerder natuurlijke landschappen en land
schappelijke publieke ruimtes voorziet, in 
nauwe relatie met het Scheldelandschap. 
 De groene Scheldeboorden worden 
geïnterpreteerd als een coherent geheel met 
de natuurgebieden binnen het Sigmaplan 
(het Zwijn, de Kleine en Grote Wal, het Groot 
Schoor), met de Schelde als centrale as. In het 
gebied is ruimte voor wetlands en broek
bossen, maar ook voor een landbouwpark 
en een verfijnde recreatieve paden structuur. 

Tegelijk wordt er specifieke aandacht 
besteed aan de perspectieven doorheen dit 
landschap en de zichtbaarheid – niet nood
zakelijk toegankelijkheid – van verschillende 
waardevolle natuurzones. Verder stellen de 
ontwerpers punctuele interventies aan de 
dijk voor, die toelaten om uitkijkplatformen, 
informatiepunten, vissersplekjes, pontons of 
programmaboten te installeren. Deze mini
male interventies veranderen de dijk van een 
pure infrastructuurlijn in een gebruiks en 
belevingsroute. Ten slotte stellen de ontwer
pers voor om een uitkijktoren te voorzien in 
natuurgebied het Zwijn aan de overzijde van 
de Schelde. Die is vanuit  SintAmands enkel 
bereikbaar via de veerboot en biedt zicht op 
de volledige oever van SintAmands. 
 Het zicht op en de samenhang met de 
Scheldemeersen blijven behouden door het 
nieuwe Museum voor Water en Woord slim 
te lokaliseren tussen het Emile Verhaeren
monument en het historische centrum. 
Het gebouw linkt de Schelde en het dorps
weefsel via een spel van uitzichten, door
zichten en niveauverschillen. Door subtiele 
zichten in het museum wordt de voorbij
ganger van op de kaai geprikkeld tot een 
verdere ontdekking ervan. Er ontstaat een 
nieuw doorzicht dat de verdwenen relatie 
tussen dorp en Schelde herstelt. Een land
schappelijk zicht op de Scheldebocht en het 
grafmonument van Emile Verhaeren wordt 
gekadreerd net boven de kaaimuur, terwijl 
een zicht omhoog naar de kerktorenspits het 
museum verbindt met de geschiedenis van 
het dorp. Een zicht naar de Marthe Massin
tuin maakt daarbij een diverse beleving van 
landschap, dorp en museum mogelijk.
 Het ontwerpvoorstel voor SintAmands 
illustreert hoe een openruimteperspectief en 
een uitdrukkelijke lezing van het landschap 
bepalend kunnen zijn in projecten waarin 
open ruimte, infrastructuur en bebouwing op 
een kwaliteitsvolle manier worden verweven. 
Het masterplan genereert een totaalvisie 
die uitgaat van de identiteit van het kleine 
dorp in relatie tot zijn landschap. Een intense 
samenwerking en een gedeeld auteurschap 
tussen experten op het vlak van open ruimte 
en experten op het vlak van de bebouwde 
ruimte zijn hiervoor essentieel. De in het 
team aanwezige expertise op het vlak van 
landschap en open ruimte reflecteert zich in 
de manier waarop de landschappelijke struc
tuur richting gevend is voor de ontwikkeling 

De authentieke dorpskern van  
SintAmands en de Scheldekaaien. 
© Tim Van de Velde
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Het team Voorland, Architecture Workroom 
Brussels en Universiteit Hasselt werkte 
een procedure uit met de ambitie om een 
oproep voor dergelijke projecten te lanceren. 
Bedoeling is om een begeleidings traject te 
ontwikkelen voor lokale besturen die een 
concrete bouw opgave willen realiseren maar 
die tegelijkertijd expliciet een substantiële 
verbetering van de kwaliteit van de leef
omgeving en de werking van ecosystemen 
ambiëren.  Dergelijke projecten zetten in op 
ontwerpkracht op het vlak van stedenbouw 
en landschapsarchitectuur. Maar daarnaast 
is juridische en financiële expertise onont
beerlijk om bijvoorbeeld convenanten af te 
sluiten tussen samenwerkende private en 
publieke partners zodat kwaliteitsvolle en 
samenhangende realisaties op het terrein 
versneld kunnen worden gerealiseerd. 
Het nieuwe instrument Landpact is in eerste 
instantie een bijzonder instrument gericht 
op een bijzonder soort van project, maar 
uiteindelijk, op lange termijn, zou het moeten 
leiden tot een attitude waarbij open ruimte 
en landschap in elk project volwaardig 
worden meegenomen. Want elk bouwproject 
is ook een openruimteproject.

Sylvie Van Damme is lector en onderzoeker 
landschapsontwerp aan HoGent – KASK. 
Zij is lid van de Bouwmeester expertengroep.

van het gebied. Ze beïnvloedt bijvoorbeeld 
de keuze voor de locatie van het museum 
en de uitzichttoren. Grondig inzicht in de 
dynamiek van de Schelde en het belang van 
de landschappelijke samenhang bepaalt 
de doordachte visie op de inrichting en het 
beheer van het meersengebied – de groene 
Scheldeboorden – en de constructie van het 
terras aan het water. Het voorstel verenigt 
op een evenwichtige manier ambities op 
het vlak van landschapsarchitectuur met 
 architectuur, stedenbouw en de inrichting 
van de publieke ruimte.  

Naar een openruimteaanpak in 
 Vlaanderen
Zelfs waar besturen overtuigd zijn van 
de meerwaarde van open ruimte, land
schap en groen, is het vaak niet evident om 
projecten ook daadwerkelijk tot een goed 
einde te brengen en uiteindelijk meer open 
ruimte te realiseren. De processen zijn vaak 
onontgonnen terrein en de instrumenten 
en financierings kanalen zijn onvoldoende 
gekend. Bovendien is de koppeling tussen  
de ontwikkeling van bebouwing en open 
ruimte vaak complex, bijvoorbeeld doordat 
elke opgave afzonderlijk wordt opgelost of  
de nodige expertise ontbreekt.
 De Vlaamse Bouwmeester,  het 
 Departement Omgeving en de Vlaamse 
Land maatschappij werken daarom aan 
een traject voor een oproep aan publieke 
opdracht gevers en ontwerpteams voor 
de uitwerking van openruimteprojecten. 
De opzet van dit nieuwe instrument, dat 
‘Landpact’ zal heten, is om aan lokale over
heden proactief een concreet en kwaliteitsvol 
ontwikkelingsperspectief en een uitvoerings
strategie te bieden voor het realiseren van 
een actuele ruimtelijke ontwerpopgave in 
samenhang met openruimteontwikkeling. 
Uitgangspunt is om door systeemdenken 
en een  uitgesproken omgang en binding 
met het natuurlijke substraat, stedelijke 
ontwikkeling te koppelen aan de ontwik
keling van duurzame en kwalitatieve open 
ruimtes. De kenmerken, de kwaliteiten en 
het potentieel van het landschap zijn hierbij 
bepalend. De initiatiefnemers willen via deze 
aanpak specifieke projecten  inhoudelijk, 
procesmatig en financieel ondersteunen. 
Waar nodig kan dit tot gevolg hebben dat 
de bouw of ontwikkelings opdracht moet 
worden geherdefinieerd. 




