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‘De begroting van de ruimte, die 
in de tweede herziening van het 
RSV (Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen) werd opgenomen, legt 
de kwantitatieve streefcijfers vast 
van de toe en afnamen van de 
oppervlakten van de verschillende 
bestemmingscategorieën. […]  
De ruimteboekhouding RSV (RBH 
RSV) is het monitorings instrument 
waarmee de opvolging van deze 
streefcijfers met betrekking tot 
bestemmings categorieën berekend 
wordt. Het gaat om een monitoring 
van gepland landgebruik. Bijgevolg 
geeft die geen informatie over 
het feitelijke ruimtegebruik weer.’ 
Zie: omgeving.vlaanderen.be/
ruimteboekhoudingrsv
 2
Geciteerd uit: Frits Palmboom, 
IJsselmeergebied, een ruimtelijk 
perspectief, Nijmegen, 2018,  
p. 28.

De Bouwmeester Scan is een nieuw 
 instrument van het Team Vlaams Bouw-
meester. Het heeft de voorbije jaren zijn 
plaats gekregen in de toolbox van het bouw-
meesterschap, naast andere methodes 
om het publieke opdrachtgeverschap te 
ondersteunen en de architectuurcultuur te 
versterken. De kracht van de Bouwmeester 
Scan bestaat erin dat zij op een onbevangen 
en integrale wijze aan de ruimtelijke vraag-
stukken van een gemeente werkt. Vijf teams 
van stedenbouwkundige ontwerpers en 
landschapsexperten, aangevuld met onder 
meer mobiliteitsdeskundigen en energie- 
experten, zijn in januari 2018 aangesteld en 
nemen elk een reeks van zes gemeenten per 
jaar onder de loep. Wijzelf maken deel uit 
van een van de teams. In wat volgt willen we 
een beeld geven van hoe de Bouwmeester 
Scan werkt, wat er precies op het spel 
staat en hoe we het nog prille instrument 
in de toekomst zouden kunnen verfijnen 
of  verbeteren. 

De ogen openen
We analyseren, observeren, stellen een diag
nose en geven advies. De Bouwmeester Scan 
verplicht tot niets, maar opent de ogen voor 
mogelijkheden voor een betere ruimtelijke 
ordening. We gebruiken data en statistieken 
om de ontwikkeldynamiek te achterhalen 
en opgaven in te schatten. Daarnaast kijken 
we ter plaatse. Wat treffen we aan? Leveren 
de dagelijkse praktijk en de opeenvolgende 
projecten een kwalitatief ruimtelijk beeld 
op? Is er zoiets als ‘schoonheid’ te vinden? 
Welke kwaliteiten staan onder druk? Tot slot 
informeren we ons over toekomstige ontwik
kelingen en projecten. Na zes afgewerkte 
Scans stellen we een aantal opvallende 

zaken vast. Een van de hoofdvragen bij 
elke Scan is hoe het met de open ruimte is 
gesteld. Het Vlaamse ruimtelijk beleid is er 
immers – op papier althans – op gericht om 
de open ruimte in de toekomst te vrijwaren 
van verdere bebouwing en de verspreide 
verstedelijking in Vlaanderen een halt toe te 
roepen. We analyseren zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit van de onbebouwde ruimte. 
De Scan is dus als het ware een aanvulling 
op de veel toegepaste ‘ ruimteboekhouding’.1 
Open ruimte is immers niet alleen een 
kwestie van juridische bestemming, 
 kwantiteit of ecologie, maar vooral ook van 
visuele ervaring. In het kijken naar de ruimte 
komen diverse opgaven samen, maar door 
de sterk sectoraal aangestuurde ruimtelijke 
plan vorming ontbreekt de ervaring van de 
ruimte steevast in onze beleidsvorming. Zelfs 
al is het aandeel open ruimte of onbebouwde 
ruimte in sommige gebieden ogenschijn
lijk groot, de ervaring van die open ruimte is 
toch vaak heel anders. Frits Palmboom zegt 
hierover: ‘De opgaven in de stedenbouw 
komen voort uit een waaier van sociale, 
 economische, commerciële en ecologische 
verlangens, die op zichzelf lang niet altijd 
ruimtelijk geformuleerd zijn. Ze worden 
geformuleerd in woorden en cijfers, in doel
stellingen, aantallen, opbrengsten, enzovoort. 
Van de ontwerper wordt verwacht deze in 
ruimte te vertalen. De ruimte zelf is echter 
geen “leegte zonder eigenschappen”.’2

Nood aan ontwerp als instrument voor 
samenhang
Wanneer we de ruimte niet zien als een 
‘leegte zonder eigenschappen’ maar als bron 
van ecosysteemdiensten en zintuigelijke 
ervaringen, kunnen we tot aanbevelingen 
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komen voor het ruimtelijk beleid. We doen 
dat met een ontwerpende blik, waarbij we 
 voorstellen ontwikkelen over hoe we de 
diverse opgaven samen kunnen voegen tot 
een krachtige ruimtelijke structuur. In die 
benadering pleiten we ervoor het klassieke 
onderscheid tussen ‘bebouwde’ en ‘onbe
bouwde ruimte’ als basis voor het beleid los 
te laten, maar juist te focussen op een effec
tieve ruimtelijke samenhang tussen beide. 
 Op die manier kunnen we de discussie 
over het al dan niet schrappen van woon
uitbreidingsgebieden verrijken en  nuanceren. 
Ook de problematiek van onbebouwde 
percelen of zonevreemde woningen kunnen 
we in minder absolute termen bekijken. 
Slecht bereikbare woonuitbreidingsgebieden 
moeten we vanzelfsprekend schrappen, 
maar soms kan met een klein woonproject de 
aansluiting tussen landschap en dorpskern 
net vorm krijgen. Een goede verwevenheid 
tussen kernen en open ruimte biedt dan 
weer condities om eventueel in de kernen 
te verdichten op maat zonder de leefbaar
heid onder druk te zetten. Die benadering 
laat ons toe kernversterkende projecten te 
 formuleren.
 In Ronse, Opwijk, Overijse en Galmaarden 
hebben we bijvoorbeeld voorgesteld om te 
werken aan woonprojecten die een ruimte
lijke schakel kunnen vormen tussen de 
dorpskernen en het omliggende landschap. 
Het gaat dan niet om klassieke verkave
lingen achter linten, maar om projecten die 
bijdragen aan het verweven van plekken en 
routes tussen kern en buitengebied. Achter
kanten worden voorkanten, en de ervaring 
van de open ruimte is onderdeel van het 
ontwerp. SintKatelijneWaver zou daaren
tegen dringend werk moeten maken van het 
herbestemmen van (onbebouwde) bouw
percelen of woonuitbreidingsgebieden en 
het herlokaliseren van zeer slecht gelegen 
woningen, om op die manier samenhang en 
iets van een duurzaam ruimtegebruik terug  
te winnen. 
 Daarnaast stellen we vast dat de nood
zakelijke klimaatadaptatie een sterk onder
belichte opgave is in de vormgeving van de 
ruimte. Het is geen geheim dat Vlaanderen 
achteroploopt met het halen van de klimaat
doelstellingen. Het gebrek aan sense of 
urgency stellen we niet alleen vast in onze 
omgang met de nederzettingenstructuur, 
maar ook in onze waterhuishouding en land

bouw. In het Kempense Peer bijvoorbeeld, 
wordt vandaag voorbijgegaan aan de belang
rijke rol die de gemeente kan vervullen in het 
garanderen van voldoende drinkwater op 
Vlaamse schaal. Herstel van het brongebied 
voor grote delen van de stad door transitie in 
de landbouw en re-naturing is aan de orde. 
In Galmaarden zien we dat de landbouw 
de kwaliteit van het watersysteem ernstig 
belast en de erosiegevoeligheid negeert die 
gaat opspelen bij hevige neerslag. Boven
dien wordt vrij spel gegeven aan ontwik
kelingen die tot verdere verdroging zullen 
leiden. De Scans geven ons de kans om de 
gebrekkige kennis van het watersysteem te 
agenderen en de klimaatdoelstellingen om te 
zetten in ruimtelijke voorstellen die mede de 
inrichting van het landschap in Vlaanderen 
kunnen bepalen.
 Tot slot spelen de planning en vorm geving 
van infrastructuur een nadrukkelijke rol in 
de Scans. Wegen en spoorlijnen bepalen 
immers in belangrijke mate de ervaring en 
het  functioneren van de omgeving. Boven
lokale infrastructuur is doorgaans sterk 
doorsnijdend en heeft grote invloed op de 
van oudsher fijnmazigere lokale structuren 
van paden, landwegen en straten. Daarmee 
is de bovenlokale infrastructuur sterk bepa
lend voor de ruimtelijke kwaliteit van vele 
gemeenten in Vlaanderen. De Scans brengen 
verscheidene grote opgaven aan het licht, 
zoals bijvoorbeeld de herinrichting van 
gewestwegen in dorpskernen. Die zijn vaak 
volledig afgestemd op het autogebruik, ten 
koste van voetgangers en fietsers. In Mazen
zele, maar ook in Overijse (en in vele andere 
gemeenten), staat daardoor de leefbaarheid 
sterk onder druk. Een betere balans tussen 
gebruikers van de ruimte is hier dringend 
gewenst. Ze kan de leefbaarheid en de veer
kracht in de dorpen verbeteren, zodat we 
weer goede dorpen krijgen om in te wandelen 
en elkaar te ontmoeten. Ook valt op hoe 
nieuwe infrastructuur nog vaak benaderd 
wordt als een verkeerstechnische opgave, 
en niet als een integrale, ruimtelijke opgave. 
Een nieuwe N60 in Ronse kan behalve een 
betere verkeersafwikkeling ook een kans 
bieden om in de sterk gefragmenteerde 
westelijke stadskant voor verbinding en 
samenhang te zorgen. 
 Ook de sluiting van overwegen is een 
terugkerende infrastructurele opgave. 
De overwegen worden in vele plannen 

vervangen door een kleiner aantal tunnels 
of viaducten. De ruimtelijke inpassing ervan 
en de gevolgen voor het lokale netwerk 
worden nauwelijks verkend of mee gewogen 
in ontwerpbeslissingen. Hiermee dreigt 
een sluipmoord op het functioneren van de 
kernen.

Het vormgeven van nabijheid
Wil men de open ruimte vrijwaren, dan moet 
men nadenken over de vormgeving van 
compacter wonen. Veel gemeenten worstelen 
met die opgave. Ontwikkelaars komen vaak 
met bouwplannen voor appartementen die 
slecht passen bij het ruimtelijk karakter 
van bestaande kernen. Aan de andere kant 
van het spectrum worden pilootprojecten 
aangereikt die nadrukkelijk op zoek gaan 
naar een grote mate van collectiviteit voor 
de  bewoners. De vraag is dan of er een 
voldoende grote ‘markt’ is om dit als toekomst 
voor landelijk wonend Vlaanderen te zien. 
Volgens ons is er meer nodig en mogelijk 
om compact te bouwen en nabijheid op een 
aantrekkelijke wijze vorm te geven en een 
antwoord te bieden op de woonwensen van 
de Vlaming.
 Nabijheid impliceert meer mogelijkheden 
tot contact. De openbare, gedeelde ruimte is 
daar bij uitstek voor geschikt. Niet iedereen 
zal in gelijke mate behoefte hebben aan 
ontmoetingen, maar een goed ingerichte 
openbare ruimte nodigt daar tenminste 
toe uit. Door bij de verdichting van woon
gebieden aandacht te geven aan de ruimte 
tussen de gebouwen en ervoor te zorgen 
dat vanuit de woningen contact mogelijk 
is met de straat, kunnen we ook met meer 
 traditionele woningtypes op kwalitatieve 
wijze verdichten. De rijwoning zou voor veel 
dorpskernen een volwaardig alternatief 
kunnen zijn, als ook de inrichting van de 
straten op orde is en ruimte biedt aan meer 
dan auto’s alleen. 
 Met een grotere aandacht voor de inrich
ting van het openbaar domein – inclusief 
landschap en infrastructuur – ontstaat een 
kwalitatieve context waarin de veelgeprezen 
Vlaamse architectuurpraktijk levensvatbaar 
wordt. Ze kan dan effectief bijdragen tot het 
ontwikkelen van compactere woonvormen 
die beantwoorden aan diverse gradaties van 
collectiviteit. 

Analyse van de sterktes en  
zwaktes van de gemeente 
Opwijk in  vergelijking met andere 
gemeenten in Vlaanderen.  
© LAMABlauwdrukPalmbout

De dorpskern van Mazenzele in 
Opwijk. Een grote infrastructuur 
(N47) doorsnijdt het historische 
dorpsweefsel. De overmaat aan 
asfalt, parkeerruimte en het 
gevaarlijke verkeer drukken zwaar 
op de leefbaarheid van het dorp. 
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Verbeelding als communicatiemiddel
De Scans zijn bedoeld om, behalve het 
stellen van een diagnose, ook een ambitie 
te verkennen en een transitieagenda op 
te maken. Hiertoe zetten we ontwerpend 
onderzoek in, en wel op meerdere schaal
niveaus. We integreren vraagstukken 
met betrekking tot landschapsbeheer, 
dorpskernversterking, verduurzaming en 
infrastructuur ontwerp tot samenhangende 
ruimtelijke perspectieven. Door ze te tekenen 
en te verbeelden overstijgen we de twee
dimensionale kaartbeelden die voornamelijk 
bestemmingen laten zien, en proberen we 
vooral de samenhang tussen de verschil
lende opgaven in beeld te krijgen. We werken 
toe naar een aantal concrete strategische 
projecten die op schaal van de gemeente 
hanteerbaar zouden moeten zijn en die 
daadwerkelijk tot meer veerkracht en ruim
telijke kwaliteit leiden. We zetten zo met de 
Scans de stap van het kijken naar het laten 
zien van mogelijkheden. 

Ambitie en onmacht 
De Scans worden uitgevoerd op verzoek van 
gemeenten. De Scans hebben dus een lokale 
impact en geven gemeentebesturen hand
vaten om het ruimtelijk beleid bij te sturen. 
De ontwikkeling en uiteindelijke goed
keuring van de Scans worden begeleid door 
een stuurgroep met vertegenwoordigers van 
Vlaamse agentschappen, maatschappijen, 
verenigingen en een provinciale vertegen
woordiging. Hierdoor kunnen ruimtelijke en 
organisatorische opgaven die lokaal niet 
kunnen worden opgelost, worden geagen
deerd op Vlaams niveau of bij de provincie. 
De Bouwmeester Scan is daarmee een 
instrument dat zowel het lokale,  provinciale 
als gewestelijke niveau een spiegel 
 voorhoudt. 
 Het werken aan de Scans is als een soort 
Ronde van Vlaanderen. We doorkruisen het 
hele gewest en komen op uiteenlopende 
plekken. Als sluitstuk van de Scan formuleren 
we een transitieagenda, een reeks ruimtelijke 
opgaven in de vorm van quick wins, strate
gische projecten en programma’s. Behalve de 
verschillen en parallellen in de problematiek 
van de ruimtelijke ordening (het wat), zien we 
veel overeenkomsten in de zoektocht naar de 
aanpak en de oplossingen (het hoe). 
 De ruimtelijke ontwerpopgaven vragen 
meestal om samenwerking over  disciplines, 

beleidsdomeinen en bevoegdheden heen. 
De organisatorische middelen om die 
opgaven naar werkelijk integrale projecten 
om te zetten, blijken vandaag echter veelal 
te ontbreken. De huidige verkokering van 
de Vlaamse administraties is een probleem 
waar de Scanteams bij zowat elke transitie
opgave op botsen. Dit leidt bij sommige 
gemeenten tot ontgoocheling. Is dit nu wat 
de Scan ons brengt? Ook de stuurgroep kan 
vandaag in organisatorisch opzicht weinig 
oplossingen aanreiken. Dat is een belangrijk 
aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling 
van het instrument. Daarnaast stellen we bij 
diverse besturen en gemeentelijke ambte
naren wel eens weerstand vast in de erken
ning van opgaven, of een zekere gelatenheid. 
Soms beweren ze dat ruimtelijke chaos deel 
is van het lokale DNA, soms lijkt de moed die 

nodig is om beter sturing te geven aan de 
omgeving bijna opgegeven. Een belangrijke 
oorzaak van deze houding is volgens ons dat 
gemeenten die het anders zouden willen 
(en juist díe melden zich vaak aan voor een 
Scan) weinig grip hebben op de ontwikkel
dynamiek en de (al dan niet gemeente 
overstijgende) opgaven. Gemeenten staan 
bijvoorbeeld bij de (her)aanleg van wegen 
vaak machteloos aan de zijlijn en lijken 
afhankelijk van besluiten op provinciaal of 
gewestelijk niveau, ook als het wegen in 
de dorpskernen betreft. Bij de aanpak van 
landschappelijke opgaven stuiten ze steeds 
weer op de verdeeldheid van bevoegdheden 
tussen diverse overheden en agentschappen. 
De bijsturing van private woonprojecten 
is een ander vraagstuk: zeker de kleinere 
gemeenten vinden weinig houvast om weer
werk te bieden tegen ongewenste ontwikke
lingen. Tot slot speelt als bijkomend probleem 
het gebrek aan middelen. Gemeenten die 
duurzame ruimtelijke ambities koesteren, 
zoals het schrappen van woonuitbreidings
gebieden, zien zich vervolgens geconfron
teerd met een veelal onbetaalbare plan
schadekost.
 We brengen met de Scans dus zowel 
een reeks ruimtelijke als organisatorische 
opgaven aan het licht. De nochtans uitge
breide Vlaamse regelgeving blijkt in de 
praktijk niet effectief, staat een integrale 
benadering van projecten vaak in de weg 
en er blijken (te) weinig middelen beschik
baar. De uitvoering van de transitieagenda is 
daarmee geen gemakkelijke opgave.

Hoe kan de Scan toch effectief bijdragen 
aan het ruimtelijk beleid?
Wat de Bouwmeester Scan nu al kan doen, 
is het maatschappelijk debat op gang 
brengen over de wijze waarop we Vlaan
deren inrichten. Het helpt dan dat een 
externe groep experten via de Scan een reeks 
ambities en een agenda formuleert die de 
gemeente bij een bredere groep kan toetsen 
op draagvlak en haalbaarheid. Het formu
leren van concrete ruimtelijke opgaven 
stelt een gemeente anderzijds in staat zelf 
al projecten op te starten en verkennende 
studies te lanceren. Om echt impact te 
hebben, zouden echter alle beleidsniveaus 
zorg moeten dragen voor de uitwerking en 
implementatie van de getekende adviezen uit 
de Scans. Een vervolgtraject, gecoördineerd 

vanuit het Team Vlaams Bouwmeester en 
mede ondersteund door de Scanteams, lijkt 
ons noodzakelijk voor het welslagen van de 
Scan als nieuw instrument. Het Team Vlaams 
Bouwmeester is immers gekend om zijn 
projectmatige en interdisciplinaire aanpak, 
en als bruggenbouwer tussen de verschil
lende administraties en beleidsniveaus.
 Daarnaast lijkt het belangrijk dat over
heden, parallel aan de uitvoering van de 
Scans door de ontwerpteams, werk maken 
van de organisatorische opgave. Er zou 
gewerkt moeten worden aan een flexibeler 
en meer samenhangend instrumentarium 
en aan een werkwijze die op projectniveau 
effectief kan worden ingezet. De noodzaak 
daarvan hebben de Scans duidelijk aan 
het licht gebracht. Vooruitlopend zou er in 
de praktijk al ‘geoefend’ kunnen worden. 
We hopen dat er een spontane reflex ontstaat 
bij de verschillende overheden om zich over 
formele grenzen heen te zetten, en samen te 
werken en te handelen over de grenzen van 
disciplines heen. We ervaren bij heel wat 
gemeenten een grote terughoudendheid om 
initiatief te nemen, aarzeling om het ‘gewoon 
te proberen’ en een actievere, regisserende 
rol op te nemen. We zouden de verschil
lende gemeenten hiertoe van harte willen 
aanmoedigen, met de Scan als  inhoudelijk 
fundament. Op die manier kan er vanuit 
de gemeenten een zelfbewuste, nieuwe 
 praktijk worden geïnitieerd, die bijdraagt aan 
een kwalitatieve duurzame inrichting van 
 Vlaanderen. Zowel de verder te versterken 
architectuurcultuur als de open ruimte zullen 
erbij gebaat zijn.

Els Nulens is partner bij het stedenbouw-
kundige bureau Blauwdruk en lid van 
de Bouwmeester expertengroep. Jeroen 
 Ruitenbeek is partner bij het  Nederlandse 
bureau Palmbout Urban Landscapes. 
Het team bestaande uit LAMA i.s.m. 
TML, Blauwdruk, Palmbout, Zero  emission 
solutions, Driekwartgroen en DLA piper is 
een van de vijf teams die instaan voor de 
 uitvoering van de Bouwmeester Scans. 
Meer over de Bouwmeester Scan op 
pagina 238.

Het huidige dorpsplein van 
Mazenzele heeft weinig 
verblijfskwaliteit. De kerk 
staat op een rondpunt van 
asfalt. De auto domineert. 
De leefbaarheid kan verbeterd 
worden door parkeerplaatsen 
en een rijbaan te verwijderen. 
Er ontstaat een pleintje 
met ruimte voor een terras 
voor het café en meer groen. 
© LAMABlauwdrukPalmbout




