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Ontharden als Ontwikkeling 



Waar gaat het over?
Ontharden als Ontwikkeling zet in de meest verharde 
regio van Centraal Europa in op ontsnipperen, ontlinten 
en afbreken. Dankzij een nieuwe ontwikkelingslogica 
kunnen we tegelijkertijd verdichten en ruimte maken 
voor waterbuffering, energie, voedselproductie en 
sociale interactie.

Meer 
Een duurzame leefomgeving consumeert niet nog 
meer open ruimte, maar is gericht op de verdichting 
van de reeds bebouwde ruimte. Daarnaast is er ook 
nood aan ontharding: het schrappen, ontsnipperen, 
ontlinten en afbreken op plekken waar ontwikkeling niet 
gewenst is, maar waar waterbuffering en energie- of 
voedselproductie plaats vragen. Ontharding impliceert 
echter een andere ontwikkelingslogica. Voor verdichting 
bestaat er een helder economisch verdienmodel, maar 
voor het ‘schrappen’ is er nog geen duidelijk financieel 
kader of beleidsvisie. Het vereist nieuwe economische, 
juridische en fiscale logica’s. Die kunnen we enkel 
ontwikkelen door te testen, door al doende te leren. 

We lanceren een oproep naar lokale actoren om samen 
dit nieuwe kader te schetsen en de diversiteit van 

mogelijke winsten in kaart te brengen. Lokale besturen 
– die de uiteindelijke doelgroep zijn – betrekken we van 
bij het begin bij de vraagstelling. Na de zomer lanceren 
we een tweede oproep voor concrete voorstellen, 
gericht aan steden en gemeenten, maar ook aan 
grondeigenaren, verenigingen en burgers. Samen met 
experten en ontwerpers stellen we in het najaar de 
ambities van de geselecteerde voorstellen op scherp, 
zodat de eerste impulsprojecten in 2019 in uitvoering 
kunnen gaan. 

De expertise die we in het traject opbouwen, kan door 
het ‘al doende leren’ ook efficiënt terugvloeien naar het 
beleid, zodat een kader ontstaat voor betekenisvolle 
ontharding op meerdere plekken in Vlaanderen en 
daarbuiten.

Ontharden als Ontwikkeling 

Ontharden als Ontwikkeling (Impulsprojecten 
Ontharding) is een initiatief van Departement Omgeving 
ondersteund door de expertenpoule bestaande uit 
Michiel Dehaene (UGent), Freek Persyn (51N4E) en 
Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels).You Are Here

http://omgevingvlaanderen.be
http://ugent.be
http://51n4e.com
http://architectureworkroom.eu

