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In deze sessie werden de deelnemers uitgenodigd om samen met ons na te denken en te 

debatteren over de toekomst van de open ruimte; en meer specifiek over de INSTRUMENTEN om 

in die open ruimte aan de slag te gaan. Instrumenten om op het terrein het verschil te maken, om 

ambities te verwezenlijken, om de open ruimte te loodsen naar een kwalitatieve en veerkrachtige 

toekomst.   

De instrumentenatlas alsook de verhalenbundel, beiden resultaten van het IMAGO-project, werden 

gebruikt als insteek voor deze interactieve sessie. Beide producten van het IMAGO-project werden 

gebruikt om deelnemers te informeren en hun uit te nodigen tot dialoog en debat.  

In een korte inleiding werd de verhalenbundel toegelicht, waarbij verhalen gewezen werd op de 

verhalen met een link naar het instrumentarium. Gelinkt aan deze verhalen werden volgende 4 

stellingen gedestilleerd, als opening voor verder debat in kleine groepjes: 

▪ Stelling 1  Handhaving is de sleutel voor het behoud van de open ruimte 

▪ Stelling 2 Er zijn geen ongewenste gasten, enkel gemiste kansen 

▪ Stelling 3  De middelen voor ontwikkeling en beheer van open ruimte zijn duidelijk en   

                      beschikbaar 

▪ Stelling 4 Er wordt voldoende rekening gehouden met realisatie en beheer tijdens de 

                      visievorming. 

De stellingen ontlokten meteen reacties. Herhaaldelijk hebben we de vraag gekregen van wie 

precies deze stellingen nu waren. Wie had deze bedacht als oplossing? Dat kon toch géén 

weldenkend mensen denken….en ja de discussie was vertrokken. De opzet om via de stellingen de 

deelnemers wat te provoceren, is dus gelukt, de mensen waren direct geprikkeld tot discussie. Het 

was wel een enthousiast en geëngageerd publiek, dat duidelijk zin had om deze discussies te 

voeren. Dat de teneur van de discussies, inclusief meningsverschillen overeenkwamen met de 

inhoud de verhalenbundel, vormt voor ons een nieuwe bevestiging dat de verhalenbundel een 

goede weergave is van gangbare praktijken. Tot slot werd de instrumentenatlas via de 

webapplicatie op interactieve wijze voorgesteld.  Dit overzicht van instrumenten kon op veel bijval 

en interesse rekenen. Herhaaldelijk werd ook de vraag gesteld of deze atlas ook verder geüpdatet 

zal worden, wat noodzakelijk geacht wordt voor een vlotte bruikbaarheid.  

Boeiende debatten vormden samen een zeer geslaagde sessie. 
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