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Waar staan we met het
openruimtebeleid in Vlaanderen?
Heel wat beleidsdocumenten wekken de indruk dat er een
grote eensgezindheid bestaat over de ontwikkeling van het
Vlaamse platteland als een duurzame open ruimte en over het
tegengaan van verdere versnippering. Maar het contrast met
de realiteit op het terrein is groot.
De invulling van eisen van afzonderlijke individuen en
sectoren, gekoppeld aan een toenemende versoepeling van
de generieke regelgeving, leidt tot chaotische autonome
ontwikkelingen en een toenemende ruimtelijke complexiteit.

Het landschap van Averbode Bos en Heide
na uitvoering van de natuurinrichtingswerken [© VLM]

project. Dankzij de participatieve aanpak worden inwoners en
gebruikers van het gebied actief bij het project betrokken en voelen
ze zich ook trots op hun streek. Nieuwe initiatieven zoals een
fotowedstrijd en de jaarlijkse de Merode-happening dragen hiertoe
bij. Essentieel in dit kader zijn de quick wins: kleinere projecten,
uitgevoerd door lokale actoren en met een tastbaar resultaat op
korte termijn. Dat kan de uitgave van een dialectenwoordenboek
zijn, maar ook de ontwikkeling van een streekbier, het samenstellen van educatieve pakketten voor lokale scholen, het herstel van
een kapel of het aanplanten van geboortedreven.
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In 2011 startte het partnerschap met de ontwikkeling van een
langetermijnvisie op het project en op de rolverdeling van de
verschillende partners. De stuurgroep stelde ook een geactualiseerd integraal plan ‘2012’ op, waarin een vierde pijler werd
toegevoegd – ‘de Merode, zelfstandig platteland’ – gericht op
het verankeren van het samenwerkingsverband in functie van
het duurzaam beheer voor toekomstige generaties. Het plan
omvat de projectmissie en een perspectief voor de periode

2012-2017. Het focust in de eerste plaats op het erfgoed in het
de Merodegebied maar besteedt daarnaast ook veel aandacht
aan het versterken van de lokale belevingseconomie met de
nadruk op toegankelijkheid, gastvrijheid en de overdracht van
verhalen aan lokale bewoners, toeristen en recreanten. Het projectgebied werd uitgebreid en vier nieuwe partners traden toe
tot het samenwerkingsverband: de gemeenten Diest, Aarschot
en Hulshout en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.
Vanaf 2018 zullen de provincies de regisseursrol overnemen
van de VLM. Dit proces verloopt langs lijnen van geleidelijkheid, waarbij de provincies, de partners en de lokale actoren
een steeds grotere rol zullen gaan spelen in het gebied. Er zal
ingezet worden op tal van lokale ambassadeurs om het verhaal
van domein de Merode uit te dragen – het verhaal van een stukje
zelfstandig, prinsheerlijk platteland.
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Verankerde groei naar zelfstandigheid

Het heringerichte voorplein van de abdij van Averbode [Foto: Theo Meulemans]

Ruimtelijke planning en beleid slagen er nog
altijd niet in doeltreffend om te gaan met de
nieuwe ontwikkelingen. Het gefragmenteerde
sectorbeleid en de daaraan gekoppelde wetgeving kunnen vaak onvoldoende antwoord
bieden op de talrijke ruimtelijke claims en de
snelheid van de ruimtelijke dynamieken. Pogingen om door middel van generieke regelgeving
een aantal zaken aan te sturen of binnen de
perken te houden, houden te weinig rekening
met lokale situaties, waardoor kansen voor
een kwalitatieve sturing door het creëren van
win-winsituaties worden gemist.
Onder invloed van nieuwe opgaven zoals waterbeheer, energievoorziening, voedselproductie, klimaatverandering en de behoefte
aan gebruiks- en ontspanningsruimte lijkt de
potentiële maatschappelijke relevantie van
het landelijk gebied echter stilaan tot onderzoekers en beleidsmakers door te dringen. Zo
zijn er naast landinrichting, natuurinrichting
en ruilverkaveling ook gebiedsgerichte plattelandsprojecten, strategische projecten in
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen in het buitengebied, plattelandsontwikkelingsprojecten ondersteund door Europese programma’s en hefboominitiatieven van
het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO).
Initiatieven als het Platform voor Plattelandsonderzoek en studies bij het Steunpunt Ruimte
en Wonen, het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek en het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg, het Plattelandsbeleidsplan en
de recent gelanceerde pilootprojecten Productief Landschap van de Vlaams Bouwmeester
illustreren daarenboven de groeiende aandacht
binnen onderzoek, planning en beleid.
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Het de Merode-project is een geslaagd voorbeeld van geïntegreerde gebiedsontwikkeling,
met aandacht voor natuur, landschap, recreatie,
cultuur, lokale economie en participatie van
lokale actoren. Uitgaand van een vrij ongerept traditioneel landschap – een streek met

| 47

