
Welkom!



Hou het veilig Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar

Draag je 
mondmasker

Ontsmet je 
handen

Houd afstand



Contact Tracing

Stuur een SMS 
met je naam en voornaam in naar

0489 08 71 76



Translab K



De Translab Kaart Meer dan 80 transitie-initiatieven in de Kempen



Denktank



Hans Van Dyck Over biodiversiteit in de Kempen



Expertengroepen www.translabk.be



PROGRAMMA

© Vormingplus Kempen

13u00 Welkom

13u15 Ontharding met oog voor biodiversiteit
Met Liesl Vanautgaerden, Tim Vekemans & 
Stijn Neuteleers

15u00 Pauze

15u30 Steden vol natuur en het schrale platteland 
(livestream) 

Met Paul Demets, Els Vervloesem, Tom Bauler
en Ine Renson

17u00 Slotdebat (livestream)
Met Warda El-Kaddouri, Anuna De Wever, 
Olivier de Schutter en Dirk Holemans



Ontharding met oog voor 
biodiversiteit



Wegenwegwerken
RE-MOVE / Ecopolis / 18.10.2020



HOUSTON - WE HAVE A PROBLEM 

ORKAAN HARVEY 2017
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HOUSTON - WE HAVE A PROBLEM 

ORKAAN HARVEY 2017



HOUSTON - WE HAVE A PROBLEM 

ORKAAN HARVEY 2017



waar een wil is, kan een weg weg



OPINIE DS 21.03.2018

ISM (DE ANDERE) KRIS PEETERS 



VLUGSCHRIFT / 2016 / NIET-BOUWEN / RUIMTENEUTRAAL ONTWIKKELEN

WAT JE NIET HEBT HEB JE NIET, WAT JE HEBT MOET JE KOESTEREN



PUBLICATIE ZWERFRUIMTE -WANDERSPACE / 2020 / UITGEVER NAI010

TEKSTEN : TINE HENS / ROEL DE RIDDER / JEE KAST / LEO VAN BROECK



GEBRUIKSSCAN 

RUIMTEBOEKHOUDING / IN KAART BRENGEN VAN ONDERBENUTTING



GEBRUIKSSCAN 

RUIMTEBOEKHOUDING / IN KAART BRENGEN VAN ONDERBENUTTING



GEBRUIKSSCAN 

ACTIVEREN VAN ONDERBENUTTING



GEBRUIKSCAN

ANALYSE VAN HET GEBRUIK IN TIJD



ANALYSE VAN HET GEBRUIK IN TIJD – 63% GEMIDDELD GEBRUIK

MAXIMAAL 54 LOKALEN VAN DE 74 GELIJKTIJDIG IN GEBRUIK 



PUBLICATIE ZWERFRUIMTE -WANDERSPACE / 2020 / UITGEVER NAI010

TEKSTEN : TINE HENS / ROEL DE RIDDER / JEE KAST / LEO VAN BROECK



VERGELIJKING BELGIË - DUITSLAND

VERHARDINGSCULTUUR - WEGVERSLAVING



PERMANENTE GROEI 

300 x GEMIDDEL 1KM PER JAAR PER GEMEENTE



(FYSIEKE) ONTHARDING ALS KOST 

-



FYSIEKE PARAATHEID - DEGRADEREN

LANG WAS DE WEG NAAR DE VOORUITGANG, EEN WEG



PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III



NEVENEFFECTEN



PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III



“de niet aangelegde weg 
is een gooi-geen-geld-weg”



preventief - curatief 



preventief - curatief 



PREVENTIE – VERMIJDEN VAN EXTRA VERHARDING

ENKELRICHTING



WEG VAN DE VERKAVELING

INFRASTRUCTUURARME STADS/DORPSPROJECTEN



WEG VAN DE VERKAVELING

INFRASTRUCTUURARME STADS/DORPSPROJECTEN



WEG VAN DE VERKAVELING

INFRASTRUCTUURARME STADS/DORPSPROJECTEN



WEG VAN DE VERKAVELING

INFRASTRUCTUURARME STADS/DORPSPROJECTEN



preventief - curatief



METHODIEK

STAPPENPLAN



PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE / SYSTEMISCH ONDERZOEK / 2019-2022

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III



PILOOTSTAD 

MECHELEN



OPPORTUNITEITSSCAN

LAGE ADRESDICHTHEID



LAGE ADRESDICHTHEID

VOORBEELD – LANDBOUWWEGEN 



PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III



OVERMAATSE DIMENSIONERING

VOORBEELD – VERGETEN WEG



PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III



VERBLIJFSFUNCTIE

VOORBEELD – VERKAVELINGSBOULEVARD



PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III
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PROEFTUIN ONTHARDING / RE-MOVE

METHODIEK VOOR ONTHARDING VAN GEMEENTEWEGEN TYPE III



PILOOTSTAD MECHELEN 

VOORBEELD – EENZAME WEG
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PILOOTSTAD MECHELEN 

VOORBEELD – EENZAME WEG



PILOOTCASE – EENZAME WEG

SHOWCASE > 1 KM > 1 JAAR



PILOOTCASE – EENZAME WEG

SHOWCASE > 1 KM > 1 JAAR



waarom wel?



besparingen
waterinfiltratie

hittewarmte stres
ecosysteemdiensten
transitie mobiliteit

open ruimte
…



Waarom niet?



automatisme
gebruiksgemak / flexibiliteit / alles is er mogelijk

onderhoudsluw 
minder wegen meer files 

…omdat we belasting betalen voor ons wegennet
…



-

-



-

-





Vlaanderen 
breekt uit  
Ecopolis Kempen — AGAIN(ST) NATURE — TransLab K

Liesl Vanautgaerden (Departement Omgeving)



Vlaanderen



1/3de ruimtebeslag



15% verhard



meest verharde EU regio?



meest verharde EU regio?

20% verhard 
+- tegen 2050

… Wat als we gewoon door doen?



lage biodiversiteit
lage bodemkwaliteit



lage biodiversiteit
lage bodemkwaliteit

droogte

overstromingen



hittestress

lage biodiversiteit
filevormingCO2

lage bodemkwaliteit

versnippering droogte

overstromingen



‘ruimte maken’



Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen



onlosmakelijk gekoppeld



nieuwe praktijken?



Onthardingsforum 4/9/2018
aantakken op maatschappelijke dynamiek



2 oproepen
44 proeftuinen



grote variatie









Procescoördinatie:  
Architecture Workroom Brussels + Departement Omgeving

Ontwerpbegeleiders:  
PT architecten 
MAARCH + GroenLab 
Fris in het landschap 
51N4E + Plant en Houtgoed 
Stramien 

Communicatie expert:  
Designskills

Juridisch expert:  
Rasschaert advocaten 

Financieel expert:  
Rebelgroup 

Expert biodiversiteit  en groenbeheer:  
Plant en Houtgoed 

Ont harden begeleiden we samen

schema procescoördinatie PO18 - Architecture Workroom Brussels 

begeleidingstraject



ontharding als hefboom



ontharding als hefboom



werkboek praktijklessen



werkboek praktijklessen

















de 
proeftuinen 
vermenigvuldigen



Vorselaar



Vorselaar



Vorselaar



Vorselaar



Antwerpen



… tipje van de ijsberg



verharden >>> ontharden



time to speed up



ontharden als programma



• Verankeren in generiek (vergunningen)beleid? Zowel bijkomende verharding 

vermijden als ontharding bevorderen

• Ontharding verankeren in gebiedsgericht beleid?

• Voorzien structurele middelen voor ontharding? Fondsvorming? Welke 

businessmodellen?

• Ontharden doeltreffender maken door koppeling aan andere doelen?

• Vlaanderen breekt uit met nieuwe initiatieven als onderdeel van de Blue Deal 

(droogte)! 

ontharden als programma





Een andere kijk op ontharding

Ecopolis 18 oktober 2020 – Herentals

Stijn Neuteleers

Vakgroep Milieuwetenschappen, OU



Andere perspectieven op ontharding

• Andere perspectieven op ontharding

• Hoe kunnen experten en niet-experten samenwerken?

• Lekenkennis: May the sheep safely graze? (Cumbria, 1989)

• Transdisciplinair onderzoek: Loweswater Care Project (Lake District, 2007-2010)

• Hoe kunnen we ontharding waarderen of motiveren?

• Drie manieren van natuurwaardering (en motivaties)

Andere kijk op ontharding 112



Wat is lekenkennis?

• ‘May the sheep safely graze?’ (Brian Wynne, 1992)

Tsjernobyl ongeluk (26 april 1986)

Intense regen in Cumbria begin mei 1986: 

hoge besmettingniveaus gemeten

Andere kijk op ontharding 113



Cumbria 1986

• Juni 1986: 3 weken verbod schapen transport en verkoop

• Juli 1986: verbod verlengd tot onbekend datum  

• (beperkingen zouden 26 jaar blijven, laatste tot 2012)

• Wantrouwen van lokale boeren tegenover wetenschappers

• Eerste verklaring: economisch verliezen

• Maar ook conflicten in kennis …

Andere kijk op ontharding 114



Cumbria 1986

• Boeren twijfelden aan voorspellingen, door diversiteit lokale gronden (vooral 
zure veenachtige gronden)

• Wetenschappelijk model halveringstijd gebaseerd op één bodemtype 
(alkalische kleigronden, weinig infiltratie) 

• Boeren wezen op praktische onhaalbaarheid voorstellen

• Wetenschappers stelden voor schapen te verplaatsen naar valleien, maar 
onhaalbaar qua voeding

• Boeren wezen op bijzondere ligging hoogste besmettingen

• Gebied van besmetting werd geleidelijk aan kleiner, tot er klein gebied 
overbleef nabij nucleair complex Sellafield (ongeluk in 1957)

• Boeren stelden dat wetenschappers ‘arbitrair’ onderzochten, op basis van 
gestandaardiseerde gebiedseenheden

• Maar grote diversiteit tussen boerderijen en weiden (bodem, milieu, 
klimaat, beheersmethoden)
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Lekenkennis

• Conflict tussen twee kennisculturen

• Wetenschappelijke aanpak: controle, voorspelling, standaardisatie

• Lokale kennis als weerstand en irrationeel

• Rol betere communicatie: zal weerstand wegnemen

• Lokale kennis : rol van lokale condities, kennis lokale praktijken, 
belang flexibiliteit (trial & error), belang identiteit en waarden

• Gaat naast wetenschappelijke claims ook over andere zaken die 
belangrijk zijn voor beleid

• Hoe lekenkennis incorporeren?

• Transdisciplinair onderzoek 

• Case: Loweswater Care Project
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• Loweswater (Lake District, UK)

• Vervuiling lokale meer: 

sinds 2000 blauwalgen 

(cyanobacteriën)

(giftig voor grote zoogdieren, 

ook mensen)

• Wetenschappelijk onderzoek (Environment Agency) en universiteiten: 
verzamelen data en zoeken verklaringen (vooral: impact landbouw)

• Reactie respondent op bevraging:  

‘In three years time, one of three things will happen to the algae, the 
consequences of which are the same: 1) Situation improves: requires further 
monitoring; 2. Situation deteriorates: requires further monitoring; 3) Situation 
stays same: requires further monitoring.’

• Wetenschap: zowel gezien als nodig als vervreemd van lokale praktijken
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Loweswater Care Project (LCP)

• 2001- initiatief van landbouwers rond eutrofiëring water (te voedselrijk 
door overbemesting) water meer

• 2007-2010: publiek gefinancierd project om alle betrokkenen te laten 
samenwerken in ‘nieuw collectief’ rond probleem waterkwaliteit 
Loweswater: Loweswater Care Project (LCP)

• elke 2 maanden bijeenkomst 25-40 deelnemers 

• wetenschappers (3-6),  vertegenwoordigers 

(natuur)organisaties (2-5), lokale bewoners en landbouwers 

• open voor geïnteresseerden, niet enkel geselecteerden 

• Uitgangspunten: 

• Belang participatie (beperkingen wetenschap)

• Kritiek op participatie (enkel instrumenteel, geen echt debat)

• Visie Bruno Latour: actor-network theorie
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• Regels

• Alle participanten gelijk (‘allemaal experts’)

• Bevragen en onderzoeken alle kennisclaims, ook van formele 
wetenschap; alles onderwerp van debat

• Natuur is niet ‘self-evident’; niemand kan rechtstreeks de natuur 
vertegenwoordigen (ook natuurwetenschappers niet)

• Onzekerheid is fundamenteel aspect van menselijke conditie (meer  
dan zekere kennis)

• Dingen en materie zijn cruciaal: mensen zijn er op allerlei manieren 
mee verbonden (en zo ook met elkaar)

Mensen mochten ‘dingen’ meebrengen 
die betekenisvol waren voor hen in relatie 
met Loweswater: krantenknipsels, foto’s, 
eigendomsdocumenten, paardentuig, 
aardewerk, schilderijen, kleine slakken …

• Ook systematisch bevragen allerlei voorstellingen, ideeën en beelden 
die mensen gebruiken

Andere kijk op ontharding 119



Wat gebeurde er? Voorbeeld 

• Meeting: lokale boer over verandering beheer vegetatie rond meer 
(minder onderhoud), en mogelijk effect op water

• Veel redenen om af te wijzen (bv. grotere hoeveelheid mest) maar au 
sérieux genomen (rol lekenkennis); werd onderzocht (bv. sprekers)

• Jaar later: overleg enkele landbouwers en natuurorganisatie, met beter 
wederzijds begrip en maatregelen (bv. verwijderen dode wilgen)

Resultaten (sociaal)

• Levendige, heterogene en antagonistische groep (ook na project); met 
wederzijds vertrouwen door continuïteit, duur en open cultuur

• Geleidelijk groeiende kennis: iedereen nieuwsgierige onderzoekers 
geworden; capabel voelend; veel thema’s

• Openheid om verschillende ‘framings’ te bevragen

• Groter besef complexiteit mens-natuur interacties en bijhorende 
bescheidenheid over snelle oplossingen
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Waarde & natuur

• Centraal in (natuur)conflicten 

staan verschillende waarden

• Waarden van natuur

• Instrumenteel 

• Intrinsiek (moreel)

• Relationeel

• Waarden staan niet los van motivaties

• Motivatiekaders (L. Steg)

• Hedonisch

• Instrumenteel/nut

• Normatief/moreel
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Instrumentele waarde

• Waarde natuur = ze levert nuttige en functionele goederen en diensten

• Concept van ecosysteemdiensten

• Productiediensten: hout, voedsel …

• Regulerende diensten: bestuiving, waterberging …

• Ondersteunende diensten: nutriëntenkringloop, bodemvruchtbaarheid …

• Culturele diensten: recreatie, inspiratie …
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Instrumentele waarde & ontharding

Ontharding door deze blik:

• Direct: wateropslag, waterregulatie …

• Indirect:

• Ruimte voor groen: luchtkwaliteit, CO2-opslag …

• Minder wegen: andere mobiliteit (luchtkwaliteit, beweging, verkeersrisico’s)

• ‘Culturele ES’: ontspanning, esthetisch, contact met natuur (fauna en flora in eigen buurt), 
meer spelelementen (bv. groene speelplaatsen), ontmoetingsplaatsen
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Intrinsieke/morele waarde

• ‘Intrinsieke waarde’: natuur niet enkel waardevol omdat ze nuttig is, maar ook omdat we ze 
waardevol vinden op zichzelf, omdat het natuur is

• Belangrijke drijfveer natuurbeweging, natuurliefhebbers

• Bijvoorbeeld: beschermen iconische diersoorten, ecosystemen
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Intrinsieke/morele waarde & ontharding

Toepassen ontharding?

• Direct: meer ruimte voor groen en biodiversiteit

Natuur eigen stem geven?

• Kijken naar wat dieren doen: animal aided design

• speciale dakbedekking voor gierzwaluw; verwijderen tegels voor regenworm; gaten in 
omheiningen voor egels …

• Natuurinclusief ontwerpen

Verder gaan: water? Rivieren?

• Rivieren een stem geven
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Andere kijk op ontharding

La renaturation de L'Aire door 
Georges Descombe

Tussen:
- Rechte kanaal
- Historische meandering
Invulling door de rivier (?)

126
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Breder: normatieve, morele motivaties

• Verbinding met waarden (zie verder)

• Fairness: ik ben bereid mijn deel te doen als anderen dat ook doen

• Lijkt belangrijke motivator bij veel milieuvriendelijk gedrag

• ‘Sociale druk’, sociale normen
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• OPOWER: elektriciteitsrekening met informatie over verbruik 
gelijkaardige huishoudens 

• gem. daling verbruik met 2%

• Burgemeester Bogota (1995-2003) Antanas Mockus

Symbolische actie: nime spelers, stemmen

voor beste taxi’s voor voetgangers, rode kaarten

voor slechte bestuurders …. 
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Sociale en normatieve dynamieken voor ontharding

• Hoeveel andere plaatsen al onthard, welke baten hebben zij daarbij …

• Sociale dynamiek van het moment:  andere dorpen, steden en buurten doen het wel en wij zijn 
blijkbaar niet mee.

• Zien dat anderen het doen, bevestigen dat het iets goed is (normatieve boodschap bewaren, niet 
moraliseren)
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Relationele waarden

• Soms hebben we een persoonlijke band met de natuur

• Het bos uit onze kindertijd

• De rivier die doorheen onze stad stroomt, de akkers op de stadsrand, …

• De wilde rivier waarnaast de inheemse gemeenschap al eeuwenlang leeft

• ‘De lessen van de populier van Zottegem’ (De Standaard, 17 feb. 2020)
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Relationele waarde en ontharding

• Nadenken of dit iets voor ontharding?

• Vaak focus op visuele en instrumentele (bv. mobiliteit), eventueel ecologische (biodiversiteit)

• Maar ook rol van dergelijke relationele waarde: identiteit, geschiedenis, verhalen

• Verharding als relatief recent fenomeen; link met verleden

• Gemeenschapsvorming, ontmoetingsplaatsen

• ‘Sense of place’ laten ontstaan (in plaats van inwisselbare plaatsen)
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Relationele waarde en ontharding
• Hoe link maken tussen specifieke gemeenschap en (bredere) 

onthardingsproject?

• Vissers/vijver; boeren/landwegen; kinderen/speelwater; verbinding 
lokale rivier; …

• Creëren van verhaal van die gemeenschap waar ontharding een 
plaats in heeft (of net overkoepeling is)

• Link met lekenkennis en transdisciplinaire aanpak snel gemaakt

• Lokale mensen hebben kennis van hun verhalen, identiteit, 
gemeenschap; maken linken met andere thema’s …

Andere kijk op ontharding 134





Ontharding met oog voor 
biodiversiteit



1. Verbind met wi-fi

Wachtwoord:
Herentals2200

Code:
#ECOPOLIS

Na de pauze: interactieve livestream

2. Meld je aan op www.sli.do



Pauze

Wifi: Herentals-Guest
Wachtwoord:Herentals2200

www.sli.do
Event code: #ECOPOLIS



Steden vol natuur en het 
schrale platteland



Slotdebat




