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. . . wil het draagvlak, de 
partnerschappen en de 
methode vinden om de open 
ruimte opgaven die we 
hebben, te koppelen aan actie 
en dynamiek op het terrein ! 

Vijf jaar geleden schaarden een aantal 
belangrijke sleutelactoren zich achter het 
‘Open Ruimte Offensief’, zes urgente 
toekomstprojecten die de open ruimte in 
Vlaanderen uit het defensief haalden. Het was 
de aanleiding om het ‘Open Ruimte Platform’ 
op te richten, waarbij de kennis en ervaring 
van deze sleutelactoren en een aantal nieuwe 
initiatieven werd samengebracht. Nu wil dit 
Platform uitgroeien tot een breed gekende en 
gedragen Open Ruimte Beweging. 
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. . . wil het gat tussen visie en 
praktijk dichten: 
transformatie faciliteren, 
vermenigvuldigen en 
versnellen om zo de beoogde 
doelen te halen ! 

Een geïntegreerde aanpak kan méér bereiken 
en sneller en gerichter tot resultaten komen. 
Om grip te krijgen op de overweldigende 
complexiteit van uitdagingen, breken we ze 
op in ‘behapbare’ en realiseerbare 
deelprojecten. Bepaalde uitdagingen komen 
immers vaak samen voor en vormen concrete, 
terugkerende opgaven. Zo kunnen we 
abstractie vertalen naar werk op 
mensenmaat. De Beweging gaat actief op 
zoek naar draagvlak om die opschaling te 
verwezenlijken. 
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. . . heeft een eerste 
programma gelanceerd, dat de 
complexe wateropgave in het 
landelijk gebied benadert 
vanuit een gedeeld belang: 
water+land+schap ! 

Water, landbouw en landschap zijn onderling 
van elkaar afhankelijk. Het zijn wezenlijke 
onderdelen van een groot, samenhangend 
ecosysteem. Een probleem op één front, zal 
ook de andere beïnvloeden. Verschillende 
Vlaamse overheidsdepartementen en actoren 
verenigden zich daarom in het 
programmateam Water-Land-Schap. Op heel 
wat plaatsen wordt nu al aan 
watervraagstukken gewerkt. Die 
inspanningen wil het programmateam 
samenbrengen en ondersteunen. 
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1 
urgentie 

2 
focus op uitvoering 

3 
leertraject 

4 
vrijheid geven aan lokale gebiedscoalities 

5 
integratie op regionaal niveau

. . . wil, met de kennis en 
ervaring van onderuit, ook 
andere types open ruimte 
opgaven in Vlaanderen 
aanpakken ! 

De integratie van water, landbouw en 
landschap is immers niet de enige open 
ruimte opgave in Vlaanderen. Samen met 
betrokken actoren wil de Beweging op zoek 
gaan naar de volgende stappen. Van april tot 
mei 2018 werden meer dan 100 actoren uit 
lokale en bovenlokale organisaties 
uitgenodigd op vijf werktafels. Elke tafel had 
tot doel om zoveel mogelijk terugkerende 
opgaven te detecteren. Smarter Agro, dat 
later uitgroeide tot Water+Land+Schap, 
krijgt als pionier code ‘1’ toebedeeld. Het 
resultaat is een cijferveld dat een waaier aan 
terugkerende, complexe open ruimte 
vraagstukken verbeeldt. 
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. . . verfijnt terugkerende 
opgaven tot zes beloftevolle 
open ruimte programma’s, 
verkent deze en zoekt naar 
enthousiaste coalities om ze 
mee uit te bouwen ! 

Een aantal van de terugkerende opgaven 
kunnen worden geclusterd in thema’s die de 
potentie hebben uit te groeien tot open 
ruimte programma’s. In het najaar gaat de 
Beweging op zoek naar verschillende Vlaamse 
organisaties die zich achter deze thema’s 
kunnen scharen in nieuwe programmateams, 
welke doelstellingen ze op tafel kunnen 
leggen, wat er leeft op het terrein en waar 
kansen liggen om — versneld, gebundeld en 
geïntegreerd — gedragen projecten op het 
veld te realiseren ! 
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“De levende toplaag van de bodem 
in het offensief plaatsen door 
geïntegreerd te werken aan de 
veerkracht van bodemkwaliteit 

(humusopbouw, biodiversiteit,…) 
en ‘bodemkwantiteit’ (erosie, 

reliëfwijzigingen).”

(omschrijving 1)
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(omschrijving 2…)
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(omschrijving 4)
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doelstellingen
organisaties

versnellingsfactoren
soort projecten
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