Al te vaak vallen de dorpskernen in Vlaanderen onder
het mom van het verdichtingsdiscours ten prooi aan
generieke appartementsgebouwen die niet bijdragen
aan de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid of
klimaatrobuustheid van het dorp. Op zoek naar
alternatieven werkte AR-TUR aan een Toolbox Dorpse
Architectuur. De Toolbox Dorpse Architectuur toont
met een scala aan voorbeelden van projectverhalen,
dorpse figuren en tactieken hoe collectief wonen in
dorpen beter kan.
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De Toolbox Dorpse Architectuur reikt een taal aan om
het gesprek over de verblijfskwaliteit in dorpen te
stimuleren. Het boek toont diverse dorpse figuren voor
meervoudig wonen. Denk aan het alledaagse rijhuis, de
kwaliteitsvolle variant van de jumbofermette, erfwonen
of het buurtschap.
Daarnaast inventariseren we dorpse tactieken om
kwaliteitsvolle dorpse architectuur te realiseren, vaak
op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Denk
aan doorzichten, doorsteken, haagjes en open hoeken,
maar ook de omgang met erfgoed. Tenslotte toont het
boek de ontstaansverhalen van negen inspirerende
dorpsprojecten. De Toolbox is een uitnodiging om zelf
aan de slag te gaan, om het gesprek aan te knopen over
wat nu precies goede dorpse architectuur is en om de
ontwerpconcepten uit te testen op het terrein.
De Toolbox Dorpse Architectuur is een boek en reizende expo
op initiatief van AR-TUR in samenwerking met het
departement Architectuur van de KU Leuven. Het project
wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, gemeente
Malle, gemeente Olen, de partners van AR-TUR en
cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van
Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

Het redactieteam bestaat uit Ward Verbakel (KU Leuven /
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1.

AR-TUR heeft als platform voor architectuur en ruimte
een grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van dorpse
en kleinstedelijke omgevingen. En dat heeft een positief
gevolg voor de leefbaarheid ervan voor de inwoners.

REIZENDE EXPO MET WERKSESSIE
Bij het boek hoort een reizende expo. De installatie
creëert een werk- en leerruimte waarin het gesprek kan
worden opgestart tussen diverse stakeholders zoals
grondeigenaars, lokale ontwerpers,
projectontwikkelaars en beleidsmakers om over de
tactieken te praten en de aangereikte woordenschat in
de praktijk te toetsen. De rondreizende expo licht een
aantal voorbeeldprojecten toe en maakt de dorpse
figuren en tactieken tastbaar. De installatie is zo
opgevat dat ze gemakkelijk voor één of enkele dagen
kan worden opgesteld.
AR-TUR biedt bij deze expo een werksessie aan van 2 à
3 uur. Vooraf vindt een vooroverleg plaats om de
belangrijkste uitdagingen van jouw gemeente te
bespreken en nadien ontvang je een verslag op maat.

DIALOOGTOOL
Om gesprekken over dorpse architectuurkwaliteit te
vergemakkelijken, ontwikkelde AR-TUR een dialoogtool
in de vorm van een kaartspel waarin de verschillende
dorpse figuren en tactieken aan bod komen. We zetten
de dialoogtool in tijdens onze standaard werksessies.
Het speldoosje met kaarten is ook apart te verkrijgen.

2.

3.

REIZENDE EXPO MET WERKSESSIE
Het pakket voor het creëren van een
leeromgeving is beschikbaar voor één of
meerdere dagen en bestaat uit:
- een vooroverleg
- de tentoonstelling (vervoer inbegrepen)
- een werksessie op maat van de locatie aan
de hand van de dialoogtool of in overleg
- een verslag op maat
PRESENTATIE MET WERKSESSIE
Het pakket voor de presentatie met werksessie
bestaat uit:
- een vooroverleg
- een presentatie
- een werksessie op maat van de locatie aan
de hand van de dialoogtool
- een verslag op maat
AANKOOP BOEKENPAKKET
Bij aankoop van meer dan 10 boeken: 10% korting
op individuele boekenprijs.

4. SPELDOOSJE MET DIALOOGTOOL
5.

CONCREET PROJECTADVIES
Worstel je als lokaal bestuur met de vele
projectaanvragen? AR-TUR biedt graag bijstand
bij de gesprekken met projectontwikkelaars en
ontwerpers.

Voor meer informatie en prijzen: info@ar-tur.be.

AR-TUR agendeert
Met onze acties houden we de aandacht voor de
ruimtelijke kwaliteit in dorpse omgevingen hoog en deel
van het publieke debat. Vanuit de experimentele en vrije
culturele ruimte en het netwerk dat we opdoen in de
Kempen draagt AR-TUR bij aan het veranderen van de
mindset van ontwerpers, bestuurders, professionals,
projectontwikkelaars en alle betrokkenen om die
ruimtelijke kwaliteit van dorpsomgevingen te realiseren.
AR-TUR werkt in co-creatie
AR-TUR ontwikkelt in co-creatie culturele trajecten
waarin we in gesprek gaan met een breed collectief van
stakeholders (van bewoners tot professionals) over
gezamenlijke toekomstscenario’s die vernieuwende
antwoorden bieden op de uitdagingen. We gaan uit van
de complexiteit en gelaagdheid van die uitdagingen en
zoeken naar radertjes en mensen die binnen de
systemen het verschil kunnen maken.

