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KANSEN VOOR 
OPEN RUIMTE
Als gemeentebestuur is het een uitdaging om groene beleidsvisies 
op terrein te realiseren en ongewenste ontwikkelingsdruk tegen 
te gaan. Omgevingsvergunningen stromen aan een hoog tempo 
binnen. Open ruimte verdwijnt stelselmatig. 

Om gemeentebesturen te helpen, stellen we in deze brochure een 
proactieve aanpak voor om open bouwgronden op een strategische 
manier te bewaken.

De aanpak op gemeenteniveau van zogenaamde ‘kansenkavels’ past 
binnen het actuele internationale, Vlaamse, provinciale en lokale beleid 
rond open ruimte en klimaat.

• SDG’s (Sustainable Development Goals): 
» target 11: duurzame steden en gemeenschappen
» target 13: klimaat
» target 17: participatie 

• BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen): 
» tegengaan bijkomend ruimtebeslag (ontharding) 

• NOTA RUIMTE van Provincie Antwerpen:  
» een meer offensieve (en sturende) open ruimte

CASE bouwgrond naast de Kleine Beek staat te koop, Dorpsstraat Wuustwezel
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De methodiek die we hier voorstellen, geeft het gemeentebestuur handvaten om beleid rond leefbaarheid, 
open ruimte en klimaat te maken en in de praktijk om te zetten.

SCENARIO’S VOOR KANSENKAVELS

1
speculatiewaarde van de 
kavel invullen: private 
ontwikkeling die de link 
met het achterliggende 
landschap verloren laat gaan

2
strategisch open houden 
van de volledige kavel met 
alternatieve invulling als 
publieke ruimte op maat van 
de buurt en het dorp

3
deels ontwikkelen / deels 
open houden van de kavel 
met behoud van ‘kansen’ 
(combinatie van 1 en 2) 
als tussenoplossing en 
semipublieke ruimte

KANSENKAVELS 
ALS MIDDEL
De Antwerpse Regionale Landschappen (de Voorkempen, 
Rivierenland, Kleine en Grote Nete) ontwikkelden een aanpak 
voor bouwgronden met een hoge open ruimte waarde:

• een perceel naast een beek of rivier

• een laatste open perceel in een lang bouwlint

• een bouwgrond ver weg van voorzieningen zoals openbaar vervoer of scholen

Deze bouwgronden noemen we KANSENKAVELS. 

Een kansenkavel is strategisch gelegen in de open ruimte en biedt hierdoor kansen voor de maatschappij en 
biodiversiteit. Kansenkavels hebben twee gedaantes:

• De kavel is onbebouwd. ➔ Kan de kavel in zijn geheel of gedeeltelijk open blijven? 
• De kavel is al bebouwd. ➔ Kan een gedeelte van de kavel in beheer komen?
 
Hierover wordt een dialoog opgestart met de eigenaar. De invulling van de kavel vloeit verder uit de bestaande 
kwaliteiten van het gebied en de bestaande landschappelijke visies. Zo ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld 
beekvalleien te versterken, zichten naar het open landschap te behouden en het trage netwerk te vervolledigen.
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Kansenkavels staat voor een volledige aanpak om groene 
beleidsvisies van gemeenten te vertalen op perceelniveau met 
concrete terreinrealisaties tot gevolg. We pasten het theoretisch 
model in de praktijk toe in drie pilootgemeenten Wuustwezel, 
Geel en Willebroek.

WIM DEBAENE
COÖRDINATOR PDPO PROJECT KANSENKAVELS EN KANSENROUTES
BIJ DE ANTWERPSE REGIONALE LANDSCHAPPEN

HOE GAAT 
KANSENKAVELS 
TE WERK?
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1 OPEN RUIMTE SCAN

2 VISIE

3 REALISATIE

3-STAPPENPLAN
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De open ruimte scan vertrekt vanuit:

• de gemeentelijke visie op groen, open ruimte en 
wonen: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
structuurschets of masterplan 

• de visie op trage wegen en verbindingen voor wan-
delaars en fietsers 

• het register van onbebouwde percelen (ROP). Die 
wordt geprojecteerd op de gewenste groen- en trage 
wegenvisie 

De inventarisatie gebeurt door de drie kaartlagen 
in te laden of in te tekenen in GIS (Geografisch 
Informatie Systeem). De ROP’s die overlappen, zijn 
de kansenkavels.

1 OPEN RUIMTE SCAN

CASE De open ruimte scan van Geel toont aan dat 
er binnen de zeven open ruimte vingers nog heel wat 
onbebouwde percelen zijn waarvan de meeste in private 
eigendom.

De kansenkavels zijn ofwel in eigendom van:

• de gemeente of OCMW
• maatschappelijke organisaties 
• particulieren

Staan deze kansenkavels momenteel te koop?

In eerste instantie komen de kansenkavels in 
eigendom van de gemeente of OCMW in het 
vizier. In de andere twee eigendomssituaties zijn 
overeenkomsten of verwerving nodig.

Een of meerdere pilootgebieden worden geselec-
teerd, bij voorkeur via een open en gedragen besluit-
vorming met de bewoners en belanghebbenden. Deze 
digitale oefening wordt op het terrein afgetoetst via 
terreinbezoeken.

Kansenkavels kunnen zorgen 
voor een alternatief – naast de 
economische – met aandacht voor 
ecologische en maatschappelijke 
waarde van vrijstaande kavels.

SALLY LIERMAN
ARCHITECT-STEDENBOUWKUNDIGE 
BIJ ATELIER ROMAIN
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Ontwerpers brengen de kansen in beeld via ontwerpen, 
scenario’s en toekomstbeelden. 

Begeleiding van het ontwerpteam gebeurt door de gemeente zelf of 
door het Regionaal Landschap. 

De pilootgebieden en kavel(s) krijgen ontwerpvoorstellen 
met sfeerbeelden die de kansen van het gebied verduide-
lijken. De voorstellen concentreren zich op het behoud en 
de versterking van de open ruimte en het landschap.

Indien nodig richten ze zich ook op een gedeelte voor 
ontwikkeling en bebouwing. Het ontwerpend onderzoek is 
een middel om zowel bevolking als beleidsmakers warm te 
maken voor een alternatieve toekomst voor bouwgronden. 
Ze tonen de kansen van de open ruimte aan.

CASE Openleggen van de Zeggeloop via brede ecologische 
verbinding (of meerdere smalle) doorheen het bouwblok. De 
opdracht van kansenkavels in Geel kadert binnen de ruimere 
Groenblauwe dooradering, uitgevoerd door Atelier Romain.

2007 - Groene Dooradering Geel - 21

Zeggeheide 
groene woonader als bron voor de zegge  

© ATELIER ROMAIN

In de laatste fase krijgen de visie en het definitief 
ontwerp een vertaling naar een plan van aanpak 
en realisaties op terrein. Hou naast participatie 
ook rekening met budget en toekomstig beheer.

Uitvoering gebeurt door de gemeente zelf of onder 
begeleiding van het Regionaal Landschap. 

Mogelijke invullingen van de kansenkavels zijn 
speel- en buurtgroen, ontmoetingsruimte, pluktuin, 
natuurverbinding, doorsteek en trage weg …
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11
Vergeet me niet 
te veranderen :)

ONDERZOEKSRAPPORT
WOONBEHOEFTESTUDIE

Beleidsplan ruimte [Locatie]

dd maand jjjj

[Opdrachtgever]

Hier komen de symbolen 
die je gebruikt in 
de inhoudstafel

A
PUBLIEKE INVULLING 

de kavel wordt gevrijwaard 
van bebouwing en wordt open 
gehouden.
> de kavel wordt aangekocht.

dorpse context

stedelijke context

B
SEMI - PUBLIEKE INVULLING

een gedeelte van de kavel wordt 
open gehouden, een gedeelte 
bebouwd
> een gedeelte van de kavel wordt 
aangekocht.

C
PRIVATE INVULLING

de kavel wordt bebouwd en blijft in 
privaat eigendom. Door middel van 
randvoorwaarden wordt een deel 
van de kavel groen ingericht.
> beheerovereenkomst, etc.

5 MOGELIJKE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De gewenste invulling is afhankelijk van de bestaande open ruimte waarden op de kavel vandaag 
enerzijds en de kansen voor de toekomst anderzijds.
principe = bestaande kwaliteiten behouden en versterken

1. natuurwaarde en biodiversiteit vergroten
2. landschappelijke waarde maximaal behouden
3. maatschappelijk programma toevoegen per locatie 

 - afhankelijk van de behoefte binnen de gemeente 
 - indien koppelbaar met bestaande natuur en landschappelijke waarden

6 MOGELIJKE INVULLINGEN
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6 MOGELIJKE INVULLINGEN
de kavel wordt open 
gehouden en gevrijwaard 
van bebouwing.

publieke ruimte activeren 
» doorsteek Groenstraat /
Nachtegaalstraat, Geel

100 % bouwshift 
» Dorpsstraat, Wuustwezel 
» Europaplein,Willebroek

een gedeelte van de kavel 
blijft open, een gedeelte 
wordt bebouwd. 

landschappelijke inrichting 
» Akkerstraat, Wuustwezel

de kavel wordt bebouwd 
en blijft privaat eigendom. 
Via randvoorwaarden 
wordt een deel van de kavel 
groen ingericht.

overleg en 
onderhandelingen 
» Groenstraat, Geel

DRIE PILOOTGEMEENTEN 
NEMEN HET VOORTOUW
De gemeenten Wuustwezel, Geel en Willebroek stapten mee in dit proefproject. Ze doorliepen het 
3-stappenplan helemaal of gedeeltelijk. Op de volgende pagina’s lees je meer over de resultaten en 
hoe de bouwgronden een publieke, semipublieke of private invulling kunnen krijgen. 

CASE 1:  
PUBLIEKE 
INVULLING

CASE 2: 
SEMIPUBLIEKE 
INVULLING

CASE 3: 
PRIVATE  
INVULLING
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De Zeggeloop is een belangrijke open ruimte 
verbinding tussen de Kleine Nete en de kern van Geel. 

De doorsteek is een uitbreiding van het trage 
wegennetwerk. De groenblauwe dooradering resulteert ook 
in een beter beheer van de waterlopen.

De open ruimte scan bracht de Zeggeloop en beschikbare 
bouwgronden in beeld. De doorsteek doorheen het 
bouwblok kwam in het vizier als cruciale schakel tussen de 
noordelijke en zuidelijke open ruimte gebieden.

PUBLIEKE RUIMTE ACTIVEREN 

CASE In de Groenstraat in Geel wordt de Zeggeloop opnieuw 
zichtbaar en toegankelijk gemaakt via de doorsteek naar de 
Nachtegalenstraat.

Via kansenkavels en de open ruimte
scan zagen we dat het mogelijk was
om binnen de zone van de Zeggeloop
een open ruimte verbinding te
realiseren. Enkele delen van deze
zone werden in het verleden bebouwd,
waardoor heel wat trage wegen dood
liepen. Die terug open leggen en
verbinden, zal zorgen voor een veilige,
alternatieve groene route.

GERT GIELIS
GROENDESKUNDIGE STAD GEEL
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100% BOUWSHIFT, 
WUUSTWEZEL

De private kavel en bouwgrond langs de Kleine Beek 
die tijdens het kansenkavelstraject te koop stond, 
werd door de gemeente Wuustwezel aangekocht voor 
de aanleg van een fietspad en doorsteek langs de 
Kleine Beek. Die past binnen de ruimere reconversie 
van het oude dorpshart rond de kerk, begraafplaats 
en vroegere Zodiac site.

Tijdens de open ruimte scan kwam de kavel naast de 
beek in het vizier. Bureau Omgeving onderzocht daar-
na de kansen voor verbinding en inrichting. 

CASE Gemeente Wuustwezel koopt langs de Kleine Beek om een stuk fietspad aan te leggen.

CASE 1:  
PUBLIEKE INVULLING

Een bocht in de Dorpsstraat maakte fietsen op 
die plek gevaarlijk. Daarom kochten we het 
stuk grond naast de Kleine Beek aan om er 
een fietspad aan te leggen. Fietsers zullen op 
een veilige manier tussen de Gasthuisdreef en 
het einde van de Dorpsstraat kunnen rijden.

GERT GIELIS
GROENDESKUNDIGE STAD GEEL 
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100% BOUWSHIFT, WILLEBROEK

Op het Europaplein, in publiek eigendom van de 
gemeente Willebroek, is een BPA van toepassing 
met een zone voorzien voor woonontwikkeling. De 
buurtbewoners waren tegen bebouwing. Er is al een 
poel en een fraai inheems bomenbestand, maar de 
groene site had meer potentieel.

Tijdens het kansenkavelstraject koos gemeente 
Willebroek voor een groene invulling in plaats van 
een nieuw bouwproject. De groene pamfletten aan 
de gevelramen verdwenen en de buurt reageerde 
opgelucht. 

CASE Bouwgrond op Europaplein wordt een groene ontmoetingsruimte in Willebroek

Met dit project zorgen we voor een leefbare 
buurt met speel- en buurtgroen, we bevorderen 
het sociaal contact door een ontmoetingsruimte 
in te richten, we verfraaien belangrijke fiets- en 
wandelverbindingen en creëren ruimte voor 
natuurontwikkeling en biodiversiteit.

THIERRY SERRIEN, 
SCHEPEN VOOR NATUUR IN WILLEBROEK
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CASE 2:  
SEMIPUBLIEKE INVULLING
KANSEN VOOR 
LANDSCHAPPELIJKE 
INRICHTING, WUUSTWEZEL

De kavel in de Akkerstraat is net zoals in de 
Dorpsstraat aangekocht door de gemeente 
Wuustwezel.

De zone langs de Akkerstraat blijft in private handen.  
Hier komen drie nieuwe woningen. Via het 
ontwerpend onderzoek werd een landschapsontwerp 
opgesteld. De zone achter de nieuwe woningen wordt 
ingericht als bos. 

Hierdoor geraken twee bestaande boszones 
verbonden. Een nieuwe trage verbinding vergroot 
de toegankelijkheid naar het ruime bos waar nieuwe 
paden en vlonders komen. Verder is er ruimte om de 
bestaande poelen te ruimen en het gebied verder te 
vernatten.

De aanpak van kansenkavels is vernieuwend 
en past helemaal binnen de doelstelling rond 
behoud van open ruimte, die misschien beter 
bekend is als betonstop of bouwshift.

PIETER COOLS,
SCHEPEN BEVOEGD VOOR MILIEU IN WUUSTWEZEL

CASE Woonontwikkeling en bosuitbreiding en –aanplant in Akkerstraat, Wuustwezel
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CASE Onderhandelingen rond de bouwgronden langs de Zeggeloop in Geel

De open ruimte scan selecteerde een piloot-
gebied langs de Zeggeloop: een strategische 
bouwgrond waar de Zeggeloop momenteel is 
ingebuisd. De kavel kan dienen als toegang naar 
het noordelijke open ruimte gebied van de Zegge.

Kansenkavels is hier een middel om een proactieve 
aanpak op een private bouwgrond bespreekbaar te 
maken. Via drie overlegmomenten in samenwerking 
met Atelier Romain en stad Geel werden onderhande-
lingen met de eigenaar opgestart.

Kansenkavels is hier een middel om een proactieve 
aanpak op een private bouwgrond bespreekbaar te 
maken.

Via drie overlegmomenten in samenwerking 
met Atelier Romain en stad Geel werden 
onderhandelingen met de eigenaar opgestart. 

Via dialoog en toekomstbeelden werden 
maatschappelijk gunstige maatregelen voorgesteld 
zoals het toegankelijk maken van de zone langs 
de beek en het open leggen van de Zeggeloop en 
vernatting. 

Om de eigenaar enthousiast te maken om een deel 
van zijn eigendom in te richten in functie van de 
groenblauwe dooradering, werden verschillende 
scenario’s uitgewerkt die bouwontwikkeling 
combineren met landschappelijke inrichting. De 
onderhandeling wordt bemoeilijkt omdat de eigenaar 
momenteel geen druk voelt om te ontwikkelen. 

De opdracht rond groenblauwe dooradering en het 
latere Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bieden 
mogelijkheden rond verwerving, net zoals het 
strategische project Kleine Nete.

CASE 3:  
PRIVATE INVULLING

OVERLEG ROND RUIMTE, GEEL
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De Antwerpse Regionale Landschappen (de Voorkempen, Kleine en Grote Nete, Rivierenland) geven 
advies op maat over open ruimte kansen. Kansenkavels bestaat uit drie diensten die optimaal werken 
als totaalpakket, maar je kan ook kiezen voor één of twee onderdelen op maat van je gemeente.

OPEN RUIMTE SCAN

Inventarisatie van de kansenkavels in je gemeente, 
een combinatie van kaartlagen zoals open ruimte 
visie, trage wegen plan en het Register van 
Onbebouwde Percelen (ROP).

ZELF AAN DE SLAG 
MET KANSENKAVELS? 

2007 - Groene Dooradering Geel - 4
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selectie kansenkavels
Ruimtelijke verkenning

REALISATIE

Uitvoering van de ontwerpen: een nieuwe 
speelplek, ontmoetingsruimte, trage weg, pluktuin 
of natuurverbinding…Toekomstbeelden krijgen 
vertaling in klimaatrobuuste inrichtingsplannen 
die rekening houden met toekomstig beheer 
en budget. Denk aan realisaties van een nieuwe 
speelplek, ontmoetingsruimte, trage weg, pluktuin 
of natuurverbinding… Voor een goede opvolging 
en beheer na de inrichting kan er beroep gedaan 
worden op het Loket Onderhoud Buitengebied 
(LOB) van de Regionale Landschappen.

VISIE

Ontwerpers brengen de kansen van je 
gemeente in beeld, toekomstbeelden 
maken de open ruimte visie vatbaar en 
toegankelijk voor bewoners, betrokkenen en 
gemeentebestuur via een participatief traject.
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DE VOORDELEN 
SAMENGEVAT

• Kansenkavels zet kostbare tijd, middelen en 
planningstechnieken efficiënter in binnen de 
diensten stedenbouw en milieu.

• Kansenkavels vertaalt beleidsvisies naar 
concrete inrichting en beheer op het terrein.

• Kansenkavels brengt strategische 
bouwgronden in kaart: een proactieve aanpak 
richting bouwshift.

• Kansenkavels geeft besturen de kans om 
intergemeentelijk samen te werken rond een 
gedeelde problematiek.
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Aanplant samen met buurtbewoners op de kansenkavel in de Akkerstraat in Wuustwezel.
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INTERESSE?
CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFO EN EEN OFFERTE OP MAAT.

REGIONAAL LANDSCHAP 
DE VOORKEMPEN:
info@rldv.be, 03 312 87 11

1 Antwerpen (*)
2 Brasschaat
3 Brecht
4 Essen
5 Hoogstraten
6 Kalmthout
7 Kapellen
8 Malle
9 Ranst
10 Schilde
11 Schoten
12 Stabroek
13 Wijnegem
14 Wommelgem
15 Wuustwezel
16 Zandhoven
17 Zoersel

(*) Districten
Deurne (1a)
Berendrecht-
Zandvliet-Lillo(1b)
Ekeren(1c)
Merksem(1d)

REGIONAAL LANDSCHAP 
RIVIERENLAND:
info@rlrl.be, 015 21 98 53

1 Aartselaar
2 Berlaar
3 Boechout
4 Bonheiden
5 Boom
6 Borsbeek
7 Duffel
8 Edegem
9 Heist-op-den-Berg
10 Hemiksem
11 Hove
12 Kontich
13 Lier
14 Lint
15 Mechelen
16 Mortsel
17 Niel
18 Nijlen
19 Putte
20 Rumst
21 Schelle
22 Sint-Katelijne-Waver
23 Willebroek

REGIONAAL LANDSCHAP 
KLEINE EN GROTE NETE: 
info@rlkgn.be, 014 85 25 14

1 Arendonk
2 Baarle-Hertog
3 Balen
4 Beerse
5 Dessel
6 Geel
7 Grobbendonk
8 Herentals
9 Herenthout
10 Herselt
11 Hulshout° (Uitbreidingszone)
12 Kasterlee
13 Laakdal
14 Lille
15 Meerhout
16 Merksplas
17 Mol
18 Olen
19 Oud-Turnhout
20 Ravels
21 Retie
22 Rijkevorsel
23 Turnhout
24 Vorselaar
25 Vosselaar
26 Westerlo



SAMEN MAKEN WE 
WERK VAN LANDSCHAP, 
NATUUR EN ERFGOED.
De regionale landschappen zijn jouw aanspreekpunt voor 
landschapszorg in de streek. Inwoners, verenigingen, 
landbouwers en gemeenten kunnen bij ons terecht met 
vragen over de aanleg en het beheer van boomgaarden, 
hagen, poelen of natuurvriendelijke inrichting van percelen, 
subsidiemogelijkheden en vergunningen. 

WWW.REGIONALELANDSCHAPPEN.BE

SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE 
LANDSCHAPPEN, GEÏNSPIREERD 
DOOR HET VERLEDEN EN KLAAR 

VOOR DE TOEKOMST.


