
Ontwerpend	onderzoek	

Deel II



99

Inleiding

Valerie Dewaelheyns, Jeroen De Waegemaeker

Hoe kunnen we Vlaanderen aan de nieuwe klimaatcondities aanpassen? 
Vaak versterkt een gebrek aan kennis over de precieze gevolgen van klimaat-
verandering op lokale schaal de onzekerheid van lokale planners (Wilson, 
2006) en vormt zo een belemmering voor actie (Campbell, 2006). Het 
lijkt evidenter - of eenvoudiger - om ruimtelijke adaptatie aan klimaat-
verandering voor te stellen voor grotere structuren en gebieden op Vlaams 
niveau. Toch is ook op lokaal niveau een ruimtelijke visie op adaptatie aan 
klimaatverandering essentieel (Wilson, 2006) en is het noodzakelijk om in 
te zoomen op kleinere gebieden om adaptatiestrategieën op het terrein te 
kunnen uitwerken (Blom, 2009). 

De vertaalslag van kennis naar praktijk, van theorie naar actie en van de 
Vlaamse naar de lokale schaal wordt doorlopen in de casussen. De centrale 
onderzoeksvraag van dit deel is de volgende: biedt klimaatadaptatie kansen 
voor ruimtelijke win-winsituaties, en zo ja, hoe kunnen we die inzetten 
bij een planmatige gebiedsontwikkeling? Al ontwerpend worden in twee 
casussen, de Kempen en de Kust, alternatieve planconcepten en nuttige 
strategieën verkend. 

ontwerpend onderzoek binnen de klimaatvraagstukken van 
Kempen en Kust

Ontwerpend onderzoek staat voor ‘denken door ontwerpen’ waarbij niet 
het finale plan primeert, maar waarvan vooral de bevindingen tijdens het 
ontwerpproces van belang zijn. Het leidt dus niet tot concrete blauwdrukken, 
maar levert vooral inzicht in alternatieve vormen van bestemming, inrichting 
en beheer voor een gebied (Schreurs, 2006; Meirlaen, 2009). Net doordat 
het ontwerp niet het doel maar een middel is, biedt het mogelijkheden om 
verder door te denken over de toekomst van een gebied. Het ontwerpend 
onderzoek binnen de casussen vertrekt vanuit eenzelfde opgave: een 
zoektocht naar ontwerpconcepten om een gebied zowel op korte als lange 
termijn aan de klimaatverandering aan te passen. Er is gewerkt op twee 
casussen Kust en Kempen waarbij de ontwerpopdrachten niet geïsoleerd 
bekeken worden maar in relatie tot hun omgeving en ontwikkelingen in 
ruimtegebruik. Binnen beide casussen behelst het ontwerpend onderzoek 
de zoektocht naar het functioneren van verschillende aspecten in de ruimte, 
om van daaruit te beginnen ontwerpen. 
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Casus Kempen
De Kempen werd gekozen als casus omwille van de thermische gevoeligheid 
en het watercapterend vermogen van de Kempische zandgronden. In het 
cultuurbeeld binnen Vlaanderen heeft de Kempen een sterke identiteit. 
Deze wordt niet alleen bepaald door aanwezige structuren als naaldbossen 
en heiderelicten, maar ook door sterk contrasterende onderdelen, van 
zeer industrieel tot zeer landelijk, van kleinmazige landschappen met vele 
kleinere elementen tot grootschalige eenheden. Ook de hoogdynamische 
geschiedenis speelt een rol in deze beeldvorming: van de traditionele 
potstalsystemen over de systematische ontginningen door middel van 
bos- en landbouwcomplexen tot de grote kanalen, zandwinningen, 
metallurgie en steenkoolwinning. Kan klimaatadaptatie meesporen met 
dit cultuurbeeld, of zullen de aanpassingen dit beeld integendeel sterk 
gaan aantasten? De casus in de Kempen mikte op het ontwikkelen van een 
geïntegreerde klimaatrobuuste regionale gebiedsvisie, waarbij de aandacht 
expliciet uitging naar het volledige gebied als een netwerk van nauw met 
elkaar verbonden eenheden. 

Casus Kust
Terwijl klimaatproblematiek en -adaptatie voor de Kempen grotendeels 
kan uitgedrukt worden in termen van veeleer fijnmazige structuren 
van bodembedekking, landgebruik, vegetatie en topografie, focust het 
kustverhaal zich op de kenmerkende positie van de streek; een raakvlak 
tussen zee en land. Deze positie maakt het kustgebied onderhevig 
aan velerlei impacten, zowel interne als externe. Het brede scala aan 
impacten is evenwel min of meer gezoneerd. Zeegebonden impacten doen 
zich bijvoorbeeld voor in de ondiepe wateren en nabij de kustlijn. Dit 
ontwerpend onderzoek gaat in op drie zones; voor de kustlijn (de Vlakte 
van de Raan), de kuststrook zelf en achter de kustlijn (de Westhoek). 

Figuur 55 Situering van de twee casussen aan de hand van de landschapstyperingskaart (zie 4.3)
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