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Waar gaat het over?

opgaven voor de open ruimte in Vlaanderen in kaart
en ontwikkelen hiervoor een geïntegreerde aanpak.
We smeden nieuwe coalities tussen de belangrijkste
gebruikers van de open ruimte en vertalen die in
vijf kansrijke transformatieprogramma’s. Hiervoor
reserveren we de nodige financiële middelen.

Meer

Een programmawerking laat ons toe om de problemen
van de open ruimte niet op één plek, maar op vele
plekken tegelijk in Vlaanderen aan te pakken. We
bundelen capaciteit, we delen expertise en bouwen
kennis op. We winnen slagkracht en snelheid. Al
doende leren we. De Vlaamse overheid reorganiseert
haar sectorale werking en herschikt haar middelen.
Een eerste programma, Water+Land+Schap, is reeds
gelanceerd en gaat dit jaar nog in realisatie.

Open Ruimte Beweging ontwikkelt concrete acties om
de open ruimte te versterken. De terugkerende opgaven
en ambities van boeren, water- en natuurbeheerders,
en overheden op het terrein worden de focus van
strategische beleids- en actieprogramma’s.
Open ruimte is van levensbelang. Voor landbouw,
natuur, recreatie, energie, water, klimaat en nog veel
meer. In de Open Ruimte Beweging werkt iedereen
samen die belang heeft bij de open ruimte. Door samen
te werken aan concrete verbeteringen bereiken we
méér dan door elkaar te beconcurreren. Landbouw,
recreatie, natuur en verstedelijking hoeven elkaar niet
uit te sluiten, ze kunnen elkaar ook versterken.
In april en mei van dit jaar brachten we lokale en
regionale actoren en belangenorganisaties samen
rond ‘provinciale werktafels’. We verzamelden lokale
kennis en identificeerden de urgente opgaven in
de verschillende regio’s. Vandaag zetten we een
volgende stap. We organiseren een reeks van werken ontwerpsessies met lokale actoren en Vlaamse
beleidsmakers. We brengen de meest voorkomende
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De Open Ruimte Beweging is een initiatief van de
Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving,
de VVP, de VVSG, de Regionale Landschappen, de VRP,
Architecture Workroom Brussels, Voorland, 1010au en
KU Leuven-PLEN.

WORKSHOP:
Het Open Ruimte Platform
Di 19.06.18
16.00 – 20.00
WTC 1, 23 Floor
Waar gaat het over?

Open ruimte is van levensbelang. Voor landbouw,
natuur, recreatie, energie, water, klimaat en nog veel
meer. In het Open Ruimte Platform werkt iedereen
samen die belang heeft bij de open ruimte. Door
samenwerking aan concrete verbeteringen bereiken
we méér. Landbouw, recreatie, natuur en verstedelijking
hoeven elkaar niet uit te sluiten, ze kunnen elkaar ook
net versterken.

Deel 1

Presentatie van de stand van zaken van het programma
‘Water+Land+Schap’ en de workshopreeks ‘de
Open Ruimte Beweging’. Deze laatste bracht In
april en mei van dit jaar lokale en regionale actoren
en belangenorganisaties samen rond ‘provinciale
werktafels’. We verzamelden lokale kennis en
identificeerden de grootste urgenties in de
verschillende regio’s.

Deel 2

Workshop over de meest kansrijke
transformatieprogramma’s. Vandaag zetten we
een volgende stap. Samen met de zeer grote groep
partners binnen het Open Ruimte Platform nemen we
de geformuleerde terugkerende opgaven onder de
loep en beoordelen we ze op kansrijkheid en urgentie.
We peilen naar engagement binnen de verschillende
partners en smeden nieuwe coalities rond mogelijke
nieuwe kansrijke programma’s.

Deel 3

Rondleiding door IABR–2018+2020 curator Joachim
Declerck met een aansluitende receptie.

Evenement enkel op uitnodiging.

Open Ruimte Beweging

In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij,
Departement Omgeving, de VVP, de VVSG, de Regionale
Landschappen, de VRP, Architecture Workroom
Brussels, Voorland, 1010au en KU Leuven-PLEN.

