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Dat de aangekondigde bouwshift voor de ruimtelijke kwaliteit in vele 
dorpen voorlopig vooral ongewenste effecten heeft, behoeft hier geen 
verder betoog. Het systeem dat aan de lopende band verkavelingen en 
appartementsgebouwen uitspuwt, draait overuren, met nefaste effecten 
voor de leefbaarheid in de dorpskernen. Zolang structurele oplossingen 
uitblijven, poogt AR-TUR, het platform voor architectuur en ruimte, bij te 
dragen aan een cultuurtransitie. Met de Toolbox Dorpse Architectuur1 en 
de Toolbox-on-Tour onderzoekt AR-TUR hoe de kwaliteit van de generieke 
bouwproductie van het meervoudige wonen kan worden verhoogd.

1 De Toolbox Dorpse Architectuur omvat een boek en een 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. Zie: https://ar-tur.be/themas/dorpse-architectuur
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Wat moet je precies verstaan onder ‘goede dorpsarchi-
tectuur’? Welke bijdrage kan een Toolbox Dorpse 
Architectuur leveren aan een vitaal architectuur-

klimaat? En in hoeverre kan een levendige architectuurcultuur 
ook werkelijk wegen op die weerbarstige generieke architectuur-
productie? Als platform voor architectuur en ruimte onderzoekt 
AR-TUR nu al enkele jaren welke mechanismen een maximale 
impact kunnen hebben op de kwaliteit van de gebouwde omgeving, 
in het bijzonder in een rurale context. In het Kempenlab brengt 
AR-TUR een mix van stakeholders samen rond specifieke uitda-
gingen op welbepaalde casuslocaties. Uit dergelijke cocreatieve 
labs ontstond onder meer al het werkmodel van de Wijkmotor2 
en nu ook de Toolbox Dorpse Architectuur. De Toolbox focust 
zich op de architectuur van het meervoudige wonen en op de 
kansen voor de verblijfskwaliteit in het dorp die de ruimte tussen 
publiek en privaat biedt.

Het adagium om meer te doen met minder ruimte leidt tot een 
schaalvergroting van bouwprojecten in dorpen, in het bijzonder 
waar het gaat over woonprojecten. Dorpen in alle vormen en 
maten zijn meestal klein genoeg om met één enkel bouwproject 
van een zekere schaal een merkbare impact te hebben. Individuele 
architectuurprojecten kunnen wel degelijk een verschil maken 
in de verblijfskwaliteit van de dorpsomgeving. Elke ingreep biedt 
daarom kansen om de dorpskern te versterken of te verbeteren. 
Helaas staat de praktijk in dorpen daar ver vandaan. Lokale be-
sturen en omgevingsambtenaren worstelen met de manier waarop 
ze kwaliteit kunnen stimuleren. Opdrachtgevers bestellen vaak 
banale appartementsgebouwen en projectontwikkelaars gaan er 
gemakshalve van uit dat dit product het best in de markt ligt. In 
de beperkte speelruimte die hen geboden wordt, kunnen ontwer-
pers hun maatschappelijke rol onvoldoende opnemen. Zo houdt 
de razendsnelle bouwproductie met vaak beperkte ruimtelijke 
kwaliteit ook te weinig rekening met de klimaatverandering, de 
nood aan duurzame mobiliteit en een meer inclusieve samen-
leving. De diagnose is duidelijk: de dorpen en hun stakeholders 
zijn niet klaar voor de uitdagingen die hun toekomst dreigen te 
hypothekeren. 

2 Eerder verscheen hierover het artikel ‘Wijkmotor. Drijvende kracht voor 
verduurzaming van woonwijken’ in Ruimte #45. Zie: https://ar-tur.be/
dossiers/artikel-wijkmotor-in-ruimte-45.

De Toolbox
Uiteindelijk is niemand blij met de huidige gang van zaken. 
Tot voor kort ontbrak het aan een goed begrip en een taal om 
het gesprek over dorpse architectuurkwaliteit ten volle te kun-
nen voeren3. Om daar vat op te krijgen, werkte AR-TUR in het 
Kempenlab Dorpsarchitectuur samen met de gemeenten Malle 
en Olen als casuslocatie en de ontwerpstudio van Ward Verbakel 
binnen het Departement Architectuur van de KU Leuven. In 
een aantal multistakeholderworkshops en expertmeetings werd 
het begrip ‘goede dorpsarchitectuur’ verkend. Een oproep in 
heel Vlaanderen leverde zo’n tweehonderd voorbeelden op van 
wat professionals als ‘goede dorpsarchitectuur’ ervaren. Uit een 
analyse van de projecten via studentenwerk4 en in samenspraak 
met het redactieteam5 groeide een vocabularium en de aanzet 
van een grammatica die de vorm aannemen van ‘dorpse figuren 
voor meervoudig wonen’ en ‘tactieken voor dorpse architectuur’. 
De terminologie die de Toolbox naar voren schuift vormt een 
gespreksbasis tussen de vele partijen die het dorp mee vormgeven: 
diverse soorten van opdrachtgevers (van private grondeigenaars 
en semipublieke organisaties tot professionele projectontwikke-
laars), architecten, experten, landschapsontwerpers, adviesraden, 
kwaliteitskamers, omgevingsambtenaren, lokale en bovenlokale 
besturen, enzovoort.

De Toolbox toont hoe kernverdichting vooral ook kwaliteits-
vol kan zijn en dus de dorpskernen kan versterken. Doorheen de 
figuren, tactieken en projectverhalen biedt het boek een scala aan 
projecten en gelaagde oplossingen voor de architectuur van het 
meervoudige wonen in de vorm van gradiënten tussen de indi-
viduele vrijstaande woning en het banale appartementsgebouw. 
De vormgeving beklemtoont dit door de figuren en tactieken van 
uiteenlopende projecten naast en onder elkaar te presenteren, 
als stonden ze langs een dorpsstraat. Het boek overstijgt zo het 
breed uitsmeren van slechts enkele architectuurprojecten en het 
vastlopen op smaak en stijl. 

Figuren als rijwonen, tweelingwonen en meerlingwonen 
benoemen hoe woningen kunnen worden gekoppeld. Woningen 
kunnen worden gestapeld in diverse vormen: van de rijmaske-
rade, over het jumbohuis, het blokske en het tetriswonen, tot 

3 Zie artikel: Edith Wouters en Evelien Pieters, Een taal voor dorpsarchitectuur, 
A+282 Village, februari-maart 2020.

4 Studenten Siemen Clerckx, Aurélie Van Calenbergh en Oskar Vanhulst onder 
begeleiding van Ward Verbakel, KU Leuven, 2020 en vakantiewerk Aurélie Van 
Calenbergh en Lucas Desmet, 2021.

5 Het redactieteam voor de Toolbox Dorpse Architectuur bestond uit: Bart 
Biermans (HUB architecten, deskundig lid Atelier Ruimte Kempen), Joeri De 
Bruyn (Public Space), Ward Verbakel (KU Leuven / plusoffice), Evelien Pieters 
en Edith Wouters (AR-TUR).
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de kwaliteitsvolle breedgevelflat. Schikken van woningen als 
een combinatie van koppelen en stapelen kan in constellaties 
zoals erfwonen, hofwonen, de figuur van het binnenstraatje 
of het buurschap, de dwarsligger, het parkwonen en de nieuwe 
dorpse buurt. De schematische voorstellingen van de figuren 
door plusoffice architecten en een scala aan voorbeelden uit 
dorpen uit heel Vlaanderen illustreren het dorpse vocabularium.

Daarnaast tonen 25 tactieken voor meervoudig wonen hoe 
ruimte voor het dorpse leven kan worden gemaakt tussen publiek 
en privaat in en hoe je verder kan verdichten zonder het dorpse 
DNA aan te tasten. De tactieken laveren tussen niet overal bou-
wen en niet onbezonnen afbreken; het creëren van gradiënten 
tussen publiek en privaat, en van ruimte voor ontmoeting; en 
verder bouwen aan het dorpsweefsel en het dorpse straatbeeld. 
Ze bieden niet alleen een meerwaarde voor de bewoners van het 
project zelf, maar ook voor de dorpsomgeving rondom. 

Het tweede deel van het boek biedt inzage in het ontstaanspro-
ces van negen projecten die de integrale kwaliteitstoets doorstaan 
hebben. Uitgebreide projectverhalen belichten de stakeholders 
die er een rol in speelden. Het is duidelijk dat het traject naar 
kwaliteitsvolle dorpse architectuur een hobbelige weg is waarlangs 
vele actoren hun zeg hebben.

De complexiteit van meervoudig wonen in een dorp heeft 
daarom baat bij een circulair proces: een dialoogproces waarbij 
kwaliteit vooropstaat en waarin gepraat wordt over projecten, 
om op die manier te werken aan een toekomstbeeld. Dat staat 
lijnrecht tegenover het klassieke lineaire proces dat meestal nog 

tot de bouwprojecten in dorpen leidt. Een bouwheer stelt een 
architect aan om een ontwerp te maken en dient het dossier in 
aan het omgevingsloket. De ambtenaar onderzoekt de vergun-
baarheid, het college doet een uitspraak, en er volgt al dan niet 
een vergunning om te bouwen. Het circulaire dialoogproces, 
waarbij niet meteen een kant en klaar architectuurproject op 
tafel wordt gelegd en waar vaak ook kwaliteitskamers en advies-
raden in diverse fasen van het project aan te pas komen, vergt 
een cultuuromslag. 

Naar realisatie
Met de figuren en tactieken biedt de Toolbox dan wel de basis 
van een taal in de vorm van een vocabularium en het begin van 
een spraakleer, maar het is evident dat daarmee – om in dezelfde 
terminologie te blijven – de kunst van het spreken en het vakman-
schap voor het realiseren van kwaliteitsvolle dorpse architectuur 
op het terrein nog niet verworven is. Goede voorbeelden tonen 
en benoemen is één ding, kwaliteitsvolle projecten realiseren op 
het terrein is een ander paar mouwen.

Een belangrijke disclaimer is dat de Toolbox zich enkel richt 
op die plekken waar een project wenselijk en vergunbaar is. Ui-
teraard is de Toolbox geen algoritme dat automatisch leidt tot 
kwaliteitsvolle architectuurprojecten, zolang men maar voldoende 
figuren en tactieken uit de kast haalt. Zonder goede vakmensen 
zijn de beste tools waardeloos. Hoewel de spelregels uit de Toolbox 
maar al te duidelijk zijn, blijkt de praktijk weerbarstig. Het wil nog 
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weleens gebeuren dat ontwerpers elementen uit de Toolbox als 
argument gebruiken om ook op niet-gewenste locaties te bouwen. 
Dorpsbewoners en ontwerpers schuiven de verantwoordelijkheid 
vaak al te gemakkelijk af op een onwillig lokaal bestuur of hekelen 
het winstbejag van projectontwikkelaars, maar zingen een toontje 
lager zodra ze zelf een projectgrond kunnen ontwikkelen. Het is 
inderdaad een hobbelige weg, die cultuurtransitie. 

Van bij het begin stond vast dat een boek alleen niet zou 
volstaan om impact te kunnen uitoefenen op het ecosysteem van 
de gebouwde productie in de dorpen. Op basis van de Toolbox 
werkte AR-TUR een aanbod uit om het gesprek over kwaliteitsvolle 
dorpse architectuur te faciliteren, te stimuleren en te begeleiden, 
en om lokale gevoeligheden te detecteren. Een reizende expo in 
de vorm van een installatie met makkelijk opstelbare panelen op 
opklapbare ladders biedt een inspirerende nomadische leer- en 
werkruimte. De van het boek afgeleide dialoogtool in de vorm 
van een kaartspel stimuleert het gesprek over kwaliteitsvolle 
architectuur. AR-TUR trekt er de dorpen mee in voor lezingen 
en werksessies. 

Veelbelovend zijn initiatieven zoals die in Nijlen en Malle, 
waar het gemeentebestuur het aandurft om aan de hand van de 
dialoogtool met lokale ontwerpers en projectontwikkelaars in 
gesprek te gaan over de kwaliteit van concete vergunningsaan-
vragen. Of zoals in casuslocatie Olen, waar men samen met de 
kwaliteitskamer en de Gecoro de in het verleden geadviseerde 
projecten wil evalueren met de opgedane inzichten. Ontwerpers 
en projectontwikkelaars vragen naar een neutrale gespreksfaci-
litator om het gesprek met de lokale besturen in goede banen 
te leiden. Ook burgers, intercommunales en erfgoeddiensten 
nemen het initiatief om de lokale stakeholders bij het gesprek te 

betrekken. Zulke ambassadeurs voor het collectieve belang zijn 
broodnodig om bottom-up te werken aan een cultuurtransitie. 
We willen dat ambassadeurschap de volgende jaren aanmoedigen 
door gesprekken tussen de actoren en in praktijkgemeenschappen 
te faciliteren.

Met de Toolbox-on-Tour pogen we intussen de vinger aan 
de pols te houden van de – al dan niet gewenste – impact van 
de aangereikte tools. Ondertussen planden we presentaties en 
werksessies van de Kempen tot de kust. In 2023 volgt een leer-
festival om de ervaringen en inzichten van stakeholders op het 
terrein en van experten met elkaar te verbinden6. Met dit scala 
aan activiteiten – van het co-creatieve ontstaanstraject over 
een toolbox met dialoogexperimenten in een nomadische leer-
ruimte, tot de organisatie van een leerfestival en het faciliteren 
van praktijkgemeenschappen – werpt AR-TUR zich op als een 
gesprekspartner op het vlak van de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving in de dorpse context. De toekomst zal uitwijzen of 
dit alles bijdraagt aan een kwaliteitsvolle Baukultur die de 
bouwshift ondersteunt.

6 Met de nomadische leerruimte en het leerfestival sluiten we aan bij een rijke 
geschiedenis van educatieve experimenten. Zo ontwierp Renzo Piano in 1979 
in opdracht van UNESCO een mobiele installatie die hij gebruikte om met 
bewoners en ondernemers in Italiaanse dorpen en steden in gesprek te gaan 
over kleinschalige stadsvernieuwing als antwoord op verkrotting en afbraak. 
www.rpbw.com/project/otranto-urban-regeneration-workshop
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