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Wie zich door Nevelstad Vlaanderen beweegt, ziet 
overal dezelfde generieke appartementsgebouwen 
verschijnen. De overdaad aan banale projecten ver-
sterkt het alomtegenwoordige gevoel van isotropie. 
Heel af en toe zit in die brij een verrassend project 
dat het meervoudige wonen eleganter oplost, vaak 
vanwege randvoorwaarden als een complexe loca-
tie of een gebouw met erfgoedwaarde. Maar de echt 
goede voorbeelden blijven schaars. De souplesse 
lijkt vaak te ontbreken om te ontwerpen voor een 
dorpse context, terwijl die juist zo kwetsbaar is. Hoe 
kan een taal voor kwalitatieve dorpsarchitectuur 
ontwikkeld worden?

 
Edith Wouters en Evelien Pieters 

Een taal voor 
dorpsarchitectuur

54 a+282

EN Anyone moving through ‘Nebular Flanders’ will 
see the same generic apartment buildings ap-
pear everywhere. The profusion of banal pro-
jects reinforces the ubiquitous feeling of isotro-
py. Once in a very long while a surprising project 
sticks out which provides a more elegant solu-
tion to the question of apartment living, often 
because of preconditions such as a complex lo-
cation or a building with heritage value. But the 
really good examples remain scarce. The flexibil-
ity often seems to be lacking to design for a vil-
lage context, even though they are so vulnerable 
precisely. How can a high-quality rural architec-
tural idiom be developed?

↓
Witherford Watson 
Mann, inner 
courtyard of 13 
social housing 

apartments to 
lifelong standards, 
Gistel, 2015
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Dat het ene dorp het andere niet is, mag dan wel klinken als 
een evidentie, uit gesprekken met ontwerpers en projectont-
wikkelaars blijkt nog al te vaak dat dorpen over dezelfde kam 
worden geschoren. Keer op keer valt de term ‘verdichting’ en 
worden bijna achteloos grootschalige stedelijke figuren op 
het dorpsweefsel geprojecteerd, alsof elk dorp überhaupt aan 
verdichting zou moeten doen. Als we spreken over dorpen, 
dan bedoelen we het hele scala van dorpen: het krimpende 
gehucht of kerkdorp, het dorp met knooppuntwaarde en 
ontwikkelingskansen, het autonome, levendige dorp met 
weinig knooppuntwaarde, en ook het sinds lang verstedelijkte 
dorp. Juist die contextuele gevoeligheid is essentieel. Het 
aansluiten bij het dorpse karakter, het zorgvuldig inpassen 
in de omgeving, herkenbaarheid en vertrouwdheid blijken 
cruciale uitgangspunten voor kwalitatieve dorpsarchitectuur.1 

 Beeldbepalende gebouwen zijn belangrijk om de dorpse 
eigenheid te behouden. Als bouwkundig erfgoed vastgestelde 
maar niet als monument beschermde gebouwen maken in 
snel tempo plaats voor verdichtingsprojecten in de vorm van 
generieke appartementen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
die lokale besturen met alle goede bedoelingen opstelden 
om de verappartementisering elders te beteugelen, hebben 
vaak het ongewenste gevolg dat in de dorpskernen alleen 
nog maar appartementen worden gebouwd. Het behoud van 
erfgoed staat daardoor in de dorpskernen onder nog grotere 
druk. Terwijl erfgoed vaak juist een mogelijkheid biedt om 
tot bijzondere projecten te komen. Helaas is het niet elke 
projectontwikkelaar gegeven om een goede analyse te maken 
voor dergelijke projectlocaties, een begenadigd ontwerper te 
selecteren en dan nog eens geduld aan de dag te leggen voor 
wat al eens durft uit te monden in een langer realisatietraject.
 De betere sociale huisvestingsmaatschappij slaagt daar 
vaak wel in, zoals bij De Blokskens in Zandhoven [zie p. 
50–52]. Het is een van de weinige woonprojecten die staan 
voor een kwalitatieve verdichting op maat van de dorpsrand. 
Niet toevallig is het project het resultaat van een complexe 
ontwerpopgave op de site van een als monument bescherm-
de rij arbeiderswoningen en een schuur uit 1842, en van een 
hedendaagse interpretatie van het traditionele idioom van 
het monument. 

Dorpse generositeit
Ook het sociale woonproject van Witherford Watson Mann 
architects in Gistel vouwt zich ingenieus rond een als mo-
nument beschermde 17de-eeuwse herberg. De patio, die 
de bewoners met de herberg delen, is een met paars-rode 
bakstenen bevloerde buitenkamer, geflankeerd door in aar-
degrijs geschilderde gevels. De muren worden doorbroken 
door twee publieke trappen en door grote houten nissen bij 
de ingangen van elke gelijkvloerse woning. Een overdekte 
galerie die toegang biedt tot de flats op de eerste verdieping 
is een brede horizontale uitsnijding uit het volume met een 
houten balkon dat uitkijkt over het plein. De ontwerpers 
benoemen de kwaliteit van intimiteit in een dergelijke woon-
omgeving, waarbij de halfopen beschutting de bewoners de 
mogelijkheid biedt tot ontmoeting met buren en passanten.
 Juist in die tussenruimtes tussen privaat en publiek kan 
‘het dorpse’ zijn plek vinden. Het gaat om kleine gebaren 
die ontmoeting mogelijk maken of ademruimte creëren. 
Lokaal zien we soms interessante experimenten ontstaan 
in de zoektocht naar een dorps gebouwvocabularium. Zo 
verwezenlijkte aidarchitecten in Malle enkele kwalitatieve 
woonprojecten. Kleine gebaren, zoals het optillen van het 
vloerniveau voor een gelijkvloers appartement, een dansen-
de bouwlijn met een zitbank aan de voorgevel, een portiek 
om binnen te komen, een goed geplaatste boom, een door-
steek, zijn kwaliteitsvolle insteken voor een architectuur op 
maat van het dorp. Ze bieden een dorpse generositeit. 
 Zulke elementen bieden een tegenwicht tegen generieke 
en kwaliteitsloze appartementsarchitectuur. Maar vooral 
ook hebben we nood aan nieuwe typologieën op maat van 
het dorp. Al hoeven die misschien niet zo nieuw te zijn. Wat 
kunnen we toevoegen aan de generieke reeks van huidige ty-
pologieën, zoals de voor de Kempen typische langgevelhoeve, 
de vrijstaande rijwoning met wachtgevels, de fermette, de 
cataloguswoning, de jumbofermette, het appartementsblok? 2 

Onder meer Els Nulens 3 pleit voor de doodgewone rijwoning, 
een vertrouwde typologie waarmee we in vrij hoge dichtheden 
kunnen bouwen. Ook andere gekende typologieën, soms ver-
taald uit een stedelijke context zoals begijnhoven of beluiken, 
kunnen een passend antwoord bieden. 
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←
AIDarchitecten, 
apartments for the 
project ‘villages for 
people’, Westmalle, 
2018

An architectural idiom for villages



Kwaliteitsdialoog voeren
Het zoeken naar een dorps vocabularium is één ding, maar 
hoe kun je aansturen op gepaste en kwalitatieve architec-
tuur? Kleine gemeentes worstelen meer dan steden met de 
kwaliteitsbewaking van hun omgeving. De middelen en 
mensen zijn vaak beperkt en het ingezette instrumentarium 
heeft niet altijd de beoogde – en soms zelfs ongewenste – 
effecten. Toch zijn er heel wat hoopgevende initiatieven. 
 Gemeente Heist-op-den-Berg ontwikkelde dorpskarak-
terschetsen 4 voor de kerkdorpen – dat zijn zowel de officiële 
deeldorpen als andere woonkernen die zich rond een kerk 
ontwikkelden. De documenten vormen een combinatie van 
dorpsspecifieke analyses, gekoppeld aan ontwerpconcep-
ten en -richtlijnen alsook concrete acties. In de ontwerp-
richtlijnen verschijnen termen als ‘dansende kroonlijst’ en 
‘dansende bouwlijn’ door volumes of terrassen. De gemeente 
wordt aangespoord om meer in te zetten op het onder-
handelen van stedenbouwkundige lasten. Zo kan bij de 
ontwikkeling van een meergezinswoning bijvoorbeeld een 
publieke doorsteek worden onderhandeld. Boeiend is dat 
 de dorpskarakterschetsen aanhaakten bij de participatieve 

processen binnen het programma ‘Veerkrachtige dorpen’ 
van de provincie Antwerpen. Op die manier konden de 
ontwerpers en het lokale beleid waardevolle kennis ophalen, 
en tegelijk werken aan het draagvlak bij de bewoners.
 Dat doet ook de gemeente Nijlen met het beeldkwali-
teitskader 5 waarmee ze in 2018 de VRP Planningsprijs in 
de wacht sleepte. De beeldkwaliteitsdoelstelling wordt 
zo ingebed in een integraal beleidstraject, inclusief een 
co-creatieve aanpak en een communicatietraject. Het 
beeldkwaliteitsplan incorporeert ontwerpend onderzoek 
met inrichtingsschetsen, richtlijnen voor architecten en 
projectontwikkelaars, is sectoroverschrijdend en moedigt 
architecten en ontwikkelaars, onder meer via studieda-
gen, aan om projecten te ontwikkelen die aansluiten bij 
de beleidsdoelstellingen. Ook experimenteert Nijlen met 
een tool voor dorpsvriendelijke gevels, waarin elementen 
als ritme, raamcompositie, materiaal en detaillering een 
rol spelen. De gemeente zoekt volop naar manieren om de 
kwaliteitsdialoog te voeren, zodat ze niet langer optreedt 
als controleur, maar eerder als regisseur van een voortdu-
rend proces. 

↓
Plusoffice, Nijlen. 
Impression of a 
‘cycling allotment 
street’: Nijlen has  

opted for sustaina-
ble mobility, where 
cyclists take prece-
dence.
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↓
Plusoffice 
architects, The 
Gardens of Puurs. 
Downtown Puurs is 
being transformed 
into a public garden 
where residents can 
meet informally.

Plusoffice 
architects, Nijlen. 
While waiting for 
an empty house 
to be demolished, 
a new shortcut 
was opened up to 
the interior of the 
block. The future 
development of 
a car park in the 
interior was the 
occasion for an 
exhibition for and by 
the residents. 
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Nood aan masterplan
Terwijl gemeentes zoals Olen of Lommel inzetten op een ge-
meentelijke kwaliteitskamer met externe experts, ontsprui-
ten her en der recent intergemeentelijke kwaliteitskamers, 
vaak ondersteund door een intercommunale. Zoals de ikro, 
de Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Ruimtelijke Orde-
ning die is ingesteld binnen het werkingsgebied van IOK, 
een samenwerkingsverband van 29 Kempense gemeentes. 
ikro ondersteunt de gemeentes voorlopig vooral bij de 
beoordeling van ruimtelijke projecten voorafgaand aan de 
vergunningsprocedure. Hierdoor kan het ontwerp in een 
vroeg stadium worden bijgestuurd. Interessanter nog zijn de 
kwaliteitskamers tussen intercommunales zoals VakWeRK 
en recent ook adhoK, die opereren in samenwerking met 
het Team Vlaams Bouwmeester. Deze kwaliteitskamers 
voorzien naast advies op ontwerpen ook in een begeleidings-
traject om lokale besturen te ondersteunen bij de zoektocht 
naar kwaliteitsvolle ontwerpers, tenminste daar waar het 
gaat om publieke of semi-publieke projecten. Het is steeds 
een evenwichtsoefening tussen voldoende professionele 
expertise en voeling met het terrein. 
 Een instrument dat de kwaliteiten van het dorp fun-
damenteler kan herdenken, is het masterplan. Plusoffice 
architects en Delva Landscape Architects ontwierpen met 
‘De tuinen van Puurs’ een masterplan voor dorpskernver-
nieuwing en een verdichtingsstrategie op maat van het dorp 
met aandacht voor voldoende open ruimte. Het resultaat 
is een aaneenschakeling van collectieve tuinen die haaks 
staan op de stedelijke as. Ze vertaalden kwaliteiten zoals 
de nabijheid van het open landschap, de individuele tuinen 
en de kleinschalige bebouwing naar een reeks principes 
die toelaten het dorp daadwerkelijk te verzoenen met de 
verdichtingsoperatie die is ingezet. 
 Wat de inspirerende initiatieven rond beleidsinstrumenta-
rium gemeen hebben, is de zoektocht naar het voeren van een 

kwaliteitsdialoog in plaats van het betonneren van een kader 
in voorschriften. Waar die ‘voorschriftenarchitectuur’ toe 
leidt, is immers wat we nu in de dorpen zien. In dialoog gaan 
over kwaliteit vergt echter een cultuurverandering bij zowel 
lokale besturen en projectontwikkelaars, als bij ontwerpers, 
en het beschikken over een gezamenlijke taal om het gesprek 
aan te gaan. Zonder die woordenschat en bijbehorende gram-
matica zal het lastig blijven de kwaliteitsdialoog te voeren en 
daadwerkelijk de verappartementisering te keren. 

1 Dat bleek onder meer uit de workshop ‘Dorpsarchitectuur: 
vocabularium en instrumentarium’ die plaatsvond op woensdag 
11 december 2019 in Malle als deel van het Kempenlab Dorpsar-
chitectuur, een initiatief van Ar-tur. In deze werksessie vroegen 
we aan 75 deelnemers – ontwerpers, omgevingsambtenaren, 
erfgoeddeskundigen, Gecoro-leden en andere experts – wat 
architectuur in dorpen geslaagd maakt en verkenden we be-
leidsinstrumenten die aansturen op goede dorpsarchitectuur.

2 Ward Verbakel (Plusoffice architects) doet aan de kuleuven 
onderzoek naar dorpsarchitectuur en werkt met studenten aan 
een inventarisatie van dorpse typologieën en een databank 
van dorpsarchitectuur, ook in samenwerking met Kempenlab 
Dorpsarchitectuur. 

3 Els Nulens werkt als zaakvoerder van Blauwdruk Stedenbouw 
aan vele projecten rond dorpskernversterking, en zetelt in meer-
dere kwaliteitskamers. Tijdens de workshop gaf ze een presen-
tatie over ruimtelijke kwaliteit in dorpen.

4 De dorpskarakterschetsen ‘Booischot’ en ‘Schriek’ zijn gegroeid 
vanuit het project ‘Veerkrachtige dorpen’ van de provincie 
Antwerpen en zijn een ontwerp van PTArchitecten: www.heist-
op-den-berg.be/dorpskarakterschetsen

5 Het beeldkwaliteitsplan en toetsingskader in Nijlen is ontwikkeld 
met Plusoffice architects. www.nijlen.be/beeldkwaliteitsplan

De auteurs Edith Wouters en 
Evelien Pieters werken voor 
ar-tur, het centrum voor 
architectuur, stedelijkheid en 
landschap in de Kempen. Het 
centrum ontwikkelt de komende 
twee jaar in het Kempenlab 
Dorpsarchitectuur een Toolbox 
Dorpsarchitectuur. Het 
dynamische tweelingdorp Oost- 
en Westmalle, Olen met zijn 
meerdere dorpskernen en Wortel 
als nog vrij authentiek deeldorp 
van Stad Hoogstraten, zijn 
daarbij de casuslocaties. Ze 
werken samen met onder meer 
Ward Verbakel van ku Leuven. 
Het project Toolbox Dorpsarchi-
tectuur wordt mede mogelijk 
gemaakt door cofinanciering uit 
Platteland Plus, bestaande uit 
middelen van Vlaanderen en 
provincie Antwerpen.

INFO www.ar-tur.be

↓
The Gardens of 
Puurs (from old to 
new). The sequence 
of garden as a 

north-south  
alternative to the 
centre’s east-west 
growth.
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centraal stelt. Met projecten van onder 
anderen Sergison Bates, Trans, Central 
en Baumans-Deffet, en een interview 
met Carmody Groarke.

  Erratum a+281
p. 48 De kunstinstallatie van Ellen Harvey in de Sint-Amelberga-Kerk in Bossuit werd gerealiseerd in samenwerking met Sileghem & Partners 
  (in plaats van Buyse Seghers Architecten).
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