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Om in te spelen op de opgaven waarmee Wortel te maken 
heeft of krijgt, en om de kracht van het dorp te benutten, 
startten we met een participatieve analyse van het dorp 
samen met een groep van een 40-tal ambassadeurs van 
uiteenlopende leeftijden en achtergronden. In dit dorpont-
wikkelingskader staan we daarom eerst stil bij de kennis over 
het dorp die we samen met de bewoners ophaalden in een 
‘workshop nulmeting’. Tijdens de dorpsverkenning, in de 
werksessies en bijkomende gesprekken kwamen al snel vier 
belangrijke thema’s bovendrijven die als kapstok dienen voor 
dit dorpontwikkelingskader. 
Per thema beschrijven we de opgaven en kansen voor Wortel. 
Vervolgens gaan we per thema in op de ambities voor de toe-
komst en benoemen we concrete ideeën hoe we hiermee aan 
de slag kunnen gaan. Ten slotte geven we een opmaat naar de 
volgende stap. Hoe zorgen we dat de ambities hoog worden 
gehouden in een integraal verhaal? En hoe zorgen we dat de 
acties worden aangepakt?

Wortel 2030
Een dorpontwikkelingskader voor Wortel 2020-2030

#dorpontwikkelingskader
#cocreatie
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Wortel is een deeldorp van Hoogstraten en bewaarde tot op heden grotendeels een dorps 
karakter. De lijst van gebouwen met een erfgoedwaarde die opgenomen zijn op de Inven-
taris van het Onroerend Erfgoed is indrukwekkend. Tot op heden bleef het dorp gespaard 
van al te grote ontwikkelingsdynamieken. Maar veranderingen bieden zich aan. 

Voorafgaand aan dit traject regen een aantal snel opeenvolgende ontwikkelingen zich 
aan elkaar die dat dorpse karakter mogelijk bedreigen. Zo kreeg de vroegere winkel met 
dorpscafé ter plaatse van Worteldorp 17 een sloopvergunning. De beeldbepalende hoeve 
van jeugdhuis ’t Slot en aanpalende woning in de Zandstraat kwamen te koop te staan. 
De infrastructuur voor de KLJ voldoet niet meer aan de huidige noden en comfortvoor-
waarden. Recente ontwikkelingen tonen aan dat er ook blijvend aandacht nodig is op het 
vlak van voorzieningen.

De voorbije jaren werden verspreid in het dorp meerdere appartementen gerealiseerd. 
Stad Hoogstraten wordt ondertussen geconfronteerd met niet altijd even kwalitatieve 
aanvragen voor omgevingsvergunningen van appartementsgebouwen die de draagkracht 
van het dorp overstijgen. Ook zijn er vragen over welke woonontwikkelingen in de 
toekomst mogelijk zijn in de dorpskern, zoals rond De Boomkens, het Kerkplein en langs 
de Steenweg op Hoogstraten in de Markvallei. 

Wortel staat voor een groot aantal uitdagingen en ontwikkelingen, waar nog geen duidelijk 
kader voor bestaat. Verschillende Wortelse organisaties, waaronder Jeugdhuis ’t Slot, KLJ 
en Fotogroep ’t Slot, vroegen aan de Stad Hoogstraten om gezamenlijk een visie voor de 
dorpskern op te maken. Er zijn ruimtelijke noden en de dorpsbewoners willen het dorpse 
karakter koesteren. De recente ontwikkelingen bieden een unieke gelegenheid om samen 
met beleidsmakers, bewoners, ontwerpers en experten te zoeken naar wat de toekomst 
van het dorp zou kunnen zijn. Stad Hoogstraten is daarom op zoek naar een integrale visie 
voor de dorpskern en vroeg AR-TUR  een traject voor te stellen, om behoeften, mogelijk-
heden en uitdagingen te onderzoeken met bewoners, verenigingen, de stad, betrokken 
partijen, eigenaren, ondernemers, experten, enzovoort. Om te komen tot een kader voor 
de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern Wortel.

Waarom een 
dorpontwikkelingskader?

1- Inleiding

Het traject
We gingen op zoek naar een kader op basis waarvan concrete stappen kunnen worden 
gezet. We voerden een cocreatief traject, met als inzet om een duurzame samenwerking 
tot stand te brengen tussen overheden, organisaties, ondernemers en bewoners. Een 
samenwerking waarin alle spelers vanuit de eigen rol(len) en verantwoordelijkheden bij-
dragen aan de toekomst van het dorp Wortel. Daarvoor betrokken we sleutelspelers die als 
aanjagers kunnen fungeren in de huidige en toekomstige visievorming. Bewoners konden 
zich kandidaat stellen als ambassadeur, waarmee we een gevarieerde groep van zo’n 40 
personen samenstelden. Met deze ambassadeurs gingen we aan de slag tijdens een dorps-
verkenning en twee werksessies gevolgd door een dorpgesprek voor het hele dorp. 

18/01/2020 
start traject / 

dorpsverkenning 
en werksessie met 

ambassadeurs – op 
zoek naar de kracht-

lijnen en uitdagingen 
voor het dorp van 

vandaag
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01/10/202: 
werksessie met 

ambassadeurs – op 
zoek naar ambities 

en acties voor 
het dorp van de 

toekomst

Intussen
online bevraging

19/11/2020
online dorpsgesprek1 

1     Het dorpsgesprek kan worden teruggekeken op het Youtubekanaal van Stad 
Hoogstraten: youtu.be/7HtCGh79Zdo (geraadpleegd dd. 02/02/2021)

Januari 2021
een dorpontwik-

kelingskader voor 
Wortel

2- Het verhaal van Wortel

Wortel 2030
Een dorpontwikkelingskader voor Wortel 2020-2030

concept syntheserapport, 
01/03/2021

https://youtu.be/7HtCGh79Zdo
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2- Het verhaal van Wortel

Korte historiek
“Wortel is een klein dorp, omringd door open ruimte.”

- burgemeester

1

Wortel is een landelijk woondorp met een duidelijk contrast tussen het organisch 
gegroeide Wortel-dorp en de aangelegde rechtlijnige structuur van Wortel-Kolonie met 
een sporadische afwisseling van bossen en open gras- en akkerland. Het gebied dankt 
zijn gave staat en rijkdom aan waardevolle natuur- en landschapselementen aan zijn 
geïsoleerde ligging en moeilijke toegankelijkheid; hier stroomt de meanderende Mark in 
een typisch zacht glooiend Kempens beekdal met kleinschalige graslanden zodat we hier 
terecht nog kunnen spreken over een ‘schilderachtig’ valleisegment. 
Gedurende de Middeleeuwen en het ancien régime was Wortel een typisch Kempens 
landbouwdorp met een relatief lage bevolkingsdichtheid. Tot aan de herbebossingsde-
creten van het Oostenrijks bewind op het einde van de 18de eeuw, domineerde de heide 
het landschap. Economische activiteiten beperkten zich in die tijd tot het steken van veen 
en turf in de Markvallei en de ontginning van klei ten behoeve van de baksteennijverheid.
De Ferrariskaart (circa 1775) geeft al duidelijk de configuratie weer van het huidige dorp en 
zijn stratentracé. De geconcentreerde bebouwing bevond zich in de nabijheid van de kerk, 
langs de Sint-Janstraat en vooral in de omgeving van de Grote Plaats; de omwalde site van 
de pastorij in het centrum wordt op de kaart beeldbepalend weergegeven. Kleinere woon-
kernen waren de gehuchten ‘Poeleynt’, ‘Langenbergh’, ‘Neerven’ en ‘Stackhoevel’; rondom 
deze kernen en langs de wegen lagen omhaagde akkers en cultuurland. Het verloop van 
de rivier De Mark is goed te volgen op de kaart door de aan weerszijden gelegen - groen 
ingekleurde - beemden en hooilanden. 

De Vandermaelenkaart geeft de toestand van dit gebied weer na de eerste ontginnings-
periode van Wortel-Kolonie (1822-1846): het voormalige woeste landschap is inmiddels 
getransformeerd tot een landbouwkolonie met een planmatige opzet die het gebied in 
grote rechthoekige percelen opdeelt, ontsloten door wegen. Op het grondgebied Wortel 
telt Vandermaelen vijf bruggen over de Mark met name de ‘Paepenvoortsche’, de ‘Bolk-
sche’, de ‘Guytelsche’, de ‘Versterkte’ en de ‘Klinketsche’ brug. Het gebied tussen het dorp 
en het uiterst oost gelegen gehucht ‘Stackhoevel’ is ten tijde van Ferraris nog uitgestrekt 
onontgonnen heidegebied met sporadisch een moer of ven. Volgens de kaart was de 
hoofdas Langenberg-Worteldorp-Klinketstraat tegen midden 19de eeuw voltooid. De 
buurtspoorweg op het baanvak Hoogstraten-Merksplas (lijn 120), geopend op 1/10/1901, 
deed in Wortel zowel het dorpscentrum als - via een afbuiging - de kolonie aan.

In het dorp heeft de bebouwing zich voornamelijk ontwikkeld langs de hoofdas - met 
een intense concentratie ter hoogte van Worteldorp - en het stratennet ten noordoosten 
hiervan; de overige, meer verspreide bebouwing waarborgt het landelijk karakter van 
de gemeente. De nog typische bescheiden dorpskern valt visueel op door de verheven 
ligging van de kerk. De kerk, met delen die teruggaan tot de 15de eeuw, vormt samen 
met de voormalige kapelanie en de vroegere pastorie, beide uit de 18de eeuw, de oudste 
architecturale getuigen. 
De oude dorpsbebouwing bestaat uit meestal goed bewaarde sobere burgerhuizen, 
dorpswoningen en aangepaste hoeves uit het vierde kwart van de 19de eeuw – eerste 
kwart van de 20ste eeuw alternerend met een overwegend banale bebouwing uit de 20ste 
eeuw. Enkel het woonwinkelhuis in nieuwe zakelijkheid van Eduard Van Steenbergen (1935) 
vormt een verrassend accent tussen de omringende dorpswoningen. 
Het gemeentehuis was oorspronkelijk gelegen op de Grote Plaats en werd in 1940 over-
geheveld naar de vroegere onderwijzerswoning op Worteldorp nummer 15. De bebouwde 
dorpskom breidde zich vanaf de jaren 1975 ten noorden uit door nieuw aangelegde sociale 
woonwijken met name ‘Kerkveld’ (35 woningen) en ‘Kerkblok’ (25 woningen), samen 
ingewijd op 29/11/1980 door de Nationale Landmaatschappij. 
Ondanks het belangrijk aandeel van de landbouwactiviteit is van de oorspronkelijke hoe-
vebouw weinig bewaard gebleven. De Wortelse boerenbevolking beschikte tevens over 
een melkerij: eerst bevond deze zich op de Grote Plaats, in het tweede kwart van de 20ste 
eeuw werd het – nu verdwenen – gebouw op Zandstraat nummer 2 opgetrokken. 
Ondanks een aantal betreurenswaardige slopingen en aanpassingen blijft het bouwkundig 
patrimonium van Wortel-Kolonie een uniek homogeen geheel: de gebouwen, opgetrokken 
in een een sobere eclectische baksteenarchitectuur, dateren van 1880-1898.

1     Extracten uit: id.erfgoed.net/themas/14409 (geraadpleegd dd. 02/02/2021)

1777
Ferraris

1841
Atlas der Buurtwegen

1846-1854
Vandermaelen

1971
luchtfoto

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14409
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Wortel vandaag
Tijdens de verkenning op locatie en daaropvolgende werksessie met de ambassadeurs 
kregen we een gezamenlijk beeld van de verschillende perspectieven1. Er komen enkele 
belangrijke sterktes en zwaktes naar voren die we ook zien in de beeldenreeks.

Sterktes
  - Wortel heeft nog een vrij compacte kern.
  - De gebouwen in Wortel zijn grotendeels kleinschalig gebleven.
  - Er is de nabijheid van natuurgebieden in de Markvallei en Wortel-Kolonie en open 

ruimte in de vorm van landbouwgebied.
  - Het omringende landschap van de Markvallei is nog op enkele plaatsen voelbaar in de 

dorpskern.
  - De bewoners van Wortel ervaren een sterk dorpsgevoel.
  - Wortel kent een rijk verenigingsleven
  - De pleinen vormen waardevolle publieke ruimtes in het dorp.
  - Het patrimonium van de stad biedt kansen om nog meer in te zetten voor de dorps-

gemeenschap.

Zwaktes
  - Veel strategische straathoeken hebben te weinig kwaliteit.
  - De kleine korrel en de identiteit van het dorp verdwijnt door oprukkende apparte-

menten, vaak met te weinig verblijfskwaliteit voor de bewoners en zonder meerwaarde 
voor het dorp.

  - Historische gebouwen en de historische linken met het landschap verdwijnen.
  - De zagerij in het dorp zorgt wel eens voor geluids- en verkeersoverlast.
  - De druk van het verkeer neemt toe. De doorgangsweg N124 splijt het dorp in twee. 

Uitdagingen zijn onder meer te hoge snelheden, sluiproutes, zwarte punten, gebrek 
aan voetpaden, verdwenen trage wegen, geluidsoverlast, parkeerdruk en verminderde 
luchtkwaliteit.

  - Er is gebrek aan kwalitatieve publieke verblijfsruimte en speelpleinen voor kinderen en 
jeugdverenigingen.

  - De voorzieningen in het dorp staan onder druk.
  - Wonen wordt duurder.
  - Er zijn weinig tewerkstellingsmogelijkheden in Wortel.

1     Zie bijlage 1: verslag dorpsverkenning en werksessie nulmeting 
(geraadpleegd dd. 02/02/2021)

1979-1990
luchtfoto

2000-2003
luchtfoto

2020
kaart

2020
luchtfoto Zie: geopunt.be

http://www.geopunt.be
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Wortel dorpskern
gebouwen & wonen
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Wortel dorpskern
voorzieningen & economie
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Wortel dorpskern
cultuur, vrije tijd & dorpsgemeenschap
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Wortel dorpskern
kansenkaart

dopshart

strategische hoek

waardevolle openbare ruimte

quotes
1 “Ik telde deze week elke ochtend zo’n 7 à 8 wagens op het 

plein van De Boomkens en op woensdagmiddag zo’n 20-tal.”
2 “Op de pleinen, daar ga je nu echt niet zitten.”
3 “Vroeger liep hier een pad en speelden we in de Markvallei.”
4 “Het is nu niet voelbaar dat je het dorp binnenrijdt, waardoor 

mensen op hoge snelheid blijven doorrijden.”

verkeersveiligheid

dorps karakter

trage wegen

5 “Wortel moet een ‘echt’ dorp blijven!”
6 “Het is niet de bedoeling dat Wortel een soort Bokrijk wordt. We 

willen hier blijven leven. Wortel verandert en mag ook veranderen. 
Het is wel belangrijk dat dit gebeurt met respect voor de kracht-
lijnen die we benoemden.”

7 “Wortel heeft veel plekken waar je een pint kan gaan drinken.”

5
4

3

6

1

2

7

5
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3- Wortel in 2030
krachtlijnen, ambities, koppelkansen, 
inspiratie en acties 

3- Wortel in 2030
krachtlijnen, ambities, koppelkansen, 
inspiratie en acties 

“Over 20 jaar willen we kunnen zeggen: 2020, dat was nog 
eens een bijzonder jaar. 
Niet alleen samen tegen corona, maar ook het begin van 
samen aan de slag voor Wortel!” 

- burgemeester

Wortel kent veel sterke punten en kansen. 

In 2030 willen we als bewoners en beleidsmakers (nog steeds en nog meer) trots zijn 
op het dorp. Wortel heeft dan een fijne publieke ruimte met veel groen en plaats voor 
spelende kinderen, voetgangers en fietsers. Het authentieke dorpse karakter is nog altijd 
voelbaar en wordt versterkt door nieuwe of vernieuwde gebouwen op maat van het dorp. 
Het dorp is goed verbonden met de stad en met de groene omgeving. De dorpsstraten 
zijn veilig, toegankelijk voor voetgangers en fietsers en verbinden woonomgevingen met 
voorzieningen in het dorp. Vanuit de dorpskern is het landschap zichtbaar en toegankelijk. 
Verenigingen zijn gehuisvest in gebouwen die passen bij de schaal van het dorp. Histori-
sche en nieuwe gebouwen hebben een hedendaagse dorpse beeld- en verblijfskwaliteit. 
Mensen kennen elkaar, delen materialen, infrastructuur, vervoersmiddelen en diensten en 
hebben aandacht voor elkaar. 

Dit toekomstbeeld is uitgewerkt in de werksessies aan de hand van vier thematische 
lijnen: (1) pleinen als hart van het dorp, (2) Wortel verbonden met zijn omgeving, (3) kleine 
korrel en dorpse beeldkwaliteit en (4) samen werken aan het dorp van de toekomst. Deze 
vier lijnen hangen met elkaar samen en lopen soms in elkaar over. Het is pas door de 
krachtlijnen ook in de toekomst blijvend met elkaar in verband te brengen en te blijven 
zoeken naar koppelkansen met beleidstrajecten en acties van bewoners en organisaties 
dat ‘Wortel 2030’ kan slagen.

Pleinen als 
hart van 
het dorp

Wortel 
verbonden 

met zijn 
omgeving

Kleine korrel 
en dorpse 

beeldkwaliteit

Samen 
werken aan 

het dorp van 
de toekomst
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Krachtlijn 1:
Pleinen als hart van het dorp

  - ‘De Boomkens’ en het Vagebondplein vormen het hart van het dorp.
  - Veel belangrijke functies zijn errond gesitueerd: de kerk, ‘t Trefpunt, de school, de 

bibliotheek, jeugdlokalen en jeugdhuis.
  - De pleinen zijn sterk gericht op de auto en ingericht als parkeerplaats.
  - Ze dienen maar enkele dagen per jaar voor een andere functie.
  - Rond de pleinen staan haagjes en bomen.
  - De drukke hoofdweg verbindt beide pleinen.
  - Rond de pleinen staan nog gebouwen met een kleine korrel en dorpse beeldkwaliteit.

Wat zien we nu?

“Op de Boomkens, daar ga je nu echt niet zitten.”
- dorpsbewoner

Dit zeggen de cijfers
De open ruimte in Hoogstraten wordt zienderogen aangetast. Er is dringend nood aan 
meer aandacht voor open en groene ruimte. Veel verharde ruimte kan worden onthard met 
ruimte voor groen en water.

Het betonrapport: Hoogstraten als slechtste leerling van de klas

Het betonrapport dat door Natuurpunt in 2018 voor alle gemeentes in Vlaanderen 
werd opgemaakt is verre van goed. Met een snelheid van 815 m2/dag staat 
Hoogstraten in Vlaanderen op de eerste plaats wat het dagelijkse verlies aan open 
ruimte betreft. Dat is niets om trots op te zijn. Hoewel Wortel in een landelijke 
omgeving ligt, 
is het vrijwaren 
van het dorpse 
karakter en de 
groene ruimte 
een uitdaging. 

De uitdagingen
Er zijn veel kansen om de kwaliteiten van de pleinen en hun omgeving te verbeteren, zodat 
ze nog meer het hart van het dorp worden.
  - Inzetten op de pleinen heeft een grote impact op de identiteit van het dorp.  

Denk aan: de materialen, het groen, de weg tussen beide, de gebouwen rondom.
  - De pleinen kunnen gastvrijer en genereuzer worden.
  - De verblijfskwaliteit van de pleinen kan sterk verhogen door minder ruimte voor de 

auto en meer ruimte voor de mens – spelende kinderen, ouderen, mensen met een 
beperking, … – te creëren.

  - De gebouwen rond de pleinen hebben een grote invloed op de beeld- en verblijfs-
kwaliteit van de dorpskern. Het is een uitdaging ze klaar te maken voor de toekomst.

Wat willen we in 2030? 
Waar zetten we op in?

Uit alle werksessies en gesprekken blijkt een duidelijke nood aan toegankelijk groen en 
kwalitatieve pleinen in het dorp waar er meer ruimte is voor de mens en voor groen en 
water, en minder voor de auto. Daarrond komen een aantal ambities naar voren.

De Boomkens zien we in de toekomst als hét centrale dorpsplein voor ontmoeting en 
evenementen. Het Vagebondplein is een plein met veel groen en water tot aan de kerktuin. 
De dorpsstraat tussen de pleinen verbindt de pleinen. Ook de bebouwing rond de pleinen 
en de dorpsstraat bepaalt in grote mate de kwaliteit ervan. Er is een bruisend gemeen-
schapsleven voor, in en achter ’t Slot, met ruimte voor sport en spel. 

We zetten in op een sterke kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in de dorpskern. 
De dorpsbewoners willen samen met de Stad een inrichtingsplan voor de openbare ruimte 
maken. Daarbij zoeken we naar een combinatie van veel groen, een passende inrichting 
voor het gebruik van de pleinen bij evenementen, maar ook om op andere dagen op een 
bankje te zitten en dorpsgenoten te ontmoeten. 

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan is een verkenning naar een betere inpas-
sing van het parkeren. We onderzoeken onder andere de mogelijkheden en het draagvlak 
voor alternatieve parkeerplekken en (elektrische) deelauto’s. 

De recent ontharde speelplaats bij de school zien we als het derde plein waar kinderen 
veilig kunnen spelen. 

Een eerste quick-win is het afsluiten van het straatje voor ’t Slot. Dit kan vrij eenvoudig 
gerealiseerd worden via een politieverordening. Daarbij is het belangrijk rekening te 
houden met de toegankelijkheid van de pleinen voor mensen die slecht ter been zijn. 

Een tweede actie kan zijn om een tijdelijke testopstelling te maken. Daarmee kan een 
andere inrichting en een ander gebruik van de pleinen en straten errond in het echt worden 
uitgetest. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen het gesprek over een inrichtings-
plan voeden.

“Ik telde deze week elke ochtend zo’n 7 à 8 wagens op het 
plein van De Boomkens en op woensdagmiddag zo’n 20-tal.”

- dorpsbewoner

“We willen graag een jeugdsite realiseren waar ook andere 
verenigingen terecht kunnen.”

- schepen Faye Van Impe

Koppelkansen
  - Stad Hoogstraten organiseert een traject om de jeugdorganisaties te verenigen op de 

site van ’t Slot. 
  - Op dit ogenblik loopt een overleg om te bespreken hoe het gedeeld gebruik van de 

speelplaats georganiseerd kan worden.
  - De Stad werkt aan een nieuw mobiliteitsplan, waarvoor inspraak van buurtbewoners 

wordt georganiseerd via mobiliteitstafels. 
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Lessen van elders

Vernieuwing van het marktplein in Vorselaar: 
een voorbeeld voor het creëren van meer verblijfskwaliteit

Bij de heraanleg maakte men bewust duurzame en toekomstgerichte keuzes: op 
de Markt zelf is er minder ruimte voor de auto en de parkeerfunctie is verschoven 
naar het begin van de Nieuwstraat. Stappen, trappen en openbaar vervoer krijgen 
de voorkeur. Men kiest voor trager verkeer op de Markt en over het plein loopt één 
doorgangsweg met verkeer in twee richtingen. Het veel grotere Marktplein dat 
daardoor ontstaat, sluit aan op het gemeentepark dat naast en achter het gemeen-
tehuis wordt aangelegd. Zo ontstaat op de Markt veel plaats voor evenementen, 
terrassen, ontmoeting en groen, en voor een evenwicht tussen zonnige plekjes 
en schaduw onder de bomen. Aan de overkant, de kant van de woningen en het 
gemeentehuis, krijgen zwakke weggebruikers een veilige doorgang dankzij een 
verharde strook. Voor fietsers en voetgangers zijn er nieuwe trage verbindingen.
Ontharding en vergroening zijn belangrijke principes van het ontwerp van de 
Markt, de omliggende straten en het nieuwe gemeentepark. 

Beelden voor en na

Inspiratie en tips voor het delen van een speelplaats

Op een goede speelplaats kunnen kinderen en jongeren spelen, ravotten, tot rust 
komen, vrienden maken, genieten van de natuur.
Door de speelplaats te delen of open te stellen, kunnen kinderen, jongeren en 
andere gebruikers niet enkel tijdens de schooluren maar ook na schooltijd, in het 
weekend en tijdens de vakanties genieten van deze waardevolle plekken. Op die 
manier ontstaat er extra ruimte én heel wat maatschappelijke winst.
Gedeelde en open speelplaatsen bestaan in alle gradaties: van een éénmalige 
openstelling voor een buurtfeest, over wekelijks gebruik door de atletiekvereniging 
op woensdagnamiddag, tot continu medegebruik door de kinderopvang of de 
volledige buurt.

Inspiratie en tips:
www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats 
(geraadpleegd dd. 02/02/2021)

Buren van de abdij in Gent: een voorbeeld van sitebeheer door 
bewoners

De Buren van de Abdij beheren het erfgoed van de Sint-Baafsabdij en maken er een 
plek van die mensen bijeen brengt.
De ruïnes van de Sint-Baafsabdij liggen in de Gentse wijk Macharius, dichtbij Portus 
Ganda. In 2001 gingen de poorten dicht. Eind 2006 broedt bij sommige buurtbe-
woners het idee om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De eerste 
reacties van het stadsbestuur zijn positief. De Stad bewijst bijna spelenderwijs echt 
open te staan voor participatie van en samenwerking met de bevolking. Na enkele 
maanden voorbereidend werk gaan de Buren van de Abdij in 2007 echt van start. 
Sinds dan stellen vrijwilligers de site elke zondag van april tot november open. Ze 
organiseren er rondleidingen, concerten en andere activiteiten, steeds met het 
nodige respect voor de toch kwetsbare omgeving die abdijtuin en -gebouwen 
vormen. 
Ze baten ook de herberg Macharius uit en richtten de windenergiecoöperatie 
Energent op.

Zie: stad.gent/nl/meer-dan-slimme-stad/wat-een-smart-city/geen-slimme-stad-
zonder-slimme-burgers/slimme-burgers/buren-van-de-abdij (geraadpleegd dd. 
02/02/2021)

De leefstraten in Gent: een voorbeeld van een testopstelling

Een Leefstraat is een straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en 
een nieuwe invulling krijgt. Buurtbewoners richten hun straat op een creatieve 
en leefbare manier in. Er kunnen zowel spontane als georganiseerde activiteiten 
plaatsvinden. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. 
Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat.

Een Leefstraat komt er op initiatief 
van de bewoners. Het is een open 
samenwerking van bewoners, 
buurtorganisaties, stadsdiensten 
en iedereen die betrokken is bij de 
straat. De bewoners overleggen en 
werken samen met de stadsdiensten 
om de mogelijkheden en kansen van 
de Leefstraat te bekijken.

Een Leefstraat wordt vormgegeven 
door bewoners, voor bewoners. 
Tafels en zitbanken, speeltuig voor 
de kinderen, bloembakken, … het kan 
allemaal. Bewoners beslissen zelf 
hoe ze de organisatie, de inrichting, 
de activiteiten en het onderhoud 
aanpakken in hun Leefstraat. De 
Stad Gent ondersteunt en begeleidt 
het hele proces. Zo wordt voor de 
nodige vergunningen gezorgd en 
wordt straatmeubilair en signalisatie 
ter beschikking gesteld.

foto: Barbara Dewil

Zie: stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/
ondersteuning-bewonersgroepen-0 (geraadpleegd dd. 02/02/2021)

http://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats
https://stad.gent/nl/meer-dan-slimme-stad/wat-een-smart-city/geen-slimme-stad-zonder-slimme-burgers/slimme-burgers/buren-van-de-abdij
https://stad.gent/nl/meer-dan-slimme-stad/wat-een-smart-city/geen-slimme-stad-zonder-slimme-burgers/slimme-burgers/buren-van-de-abdij
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/ondersteuning-bewonersgroepen-0
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/ondersteuning-bewonersgroepen-0
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Acties

Quick-win: afsluiten van straatje voor ’t Slot via een politieverordening (door de 
Stad)

Quick-win: uitvoeren van tijdelijke testopstelling voor herinrichting van de pleinen. 
(door Stad en bewoners)

Cocreatief ontwerpproces met bewoners, Stad en goede ontwerper organiseren 
voor inrichtingsplan van de pleinen en de openbare ruimte. Samenhang 
zoeken met de andere krachtlijnen door inrichtingsplan te combineren met 
volumestudie voor omringende bebouwing in de dorpskern, mobiliteitstafels 
naar aanleiding van het mobiliteitsplan, trage wegen en vergroening van de 
dorpskern. 

Uitwerken ontwerp en starten met de uitvoering van de herinrichting van de pleinen 
en de openbare ruimte.

2021

2022 - 2023

Krachtlijn 2:
Wortel verbonden met zijn omgeving

Wat zien we nu?
  - Wortel ligt te midden van waardevolle open ruimte: waardevolle natuur zoals de 

Markvallei en de Kolonie met de vallei van het Merkske en landbouwgronden tot in het 
hart van het dorp.

  - De randen van het dorp zijn nog goed bewaard. De lintbebouwing is redelijk goed 
onder controle gehouden.

  - Op enkele plekken zijn er nog doorzichten en uitzichten vanuit het dorp naar het 
landschap rondom. Dat is een bijzondere troef. 

  - De toegang tot het landschap via wandel- en fietspaden is nu beperkt. De paden liggen 
vooral aan de randen van het dorp. Door de jaren zijn enkele paadjes en doorsteken 
verloren gegaan.

  - De hoofdweg verbindt Wortel met Hoogstraten en Turnhout. Dat zorgt voor een 
goede bereikbaarheid, maar ook voor veel verkeer, lawaaihinder en onveilige situaties. 
Dat is ook het geval voor de Grote Plaats. De Oude Weg is inmiddels een fietsstraat 
geworden.

  - Er is wel wat sluipverkeer in straten zoals de Rooimans en de Beukendreef.

“Vroeger liep hier een pad en speelden we in de Markvallei.”

- dorpsbewoner

“Het is nu niet voelbaar dat je het dorp binnenrijdt, waardoor 
mensen op hoge snelheid blijven doorrijden.”

- dorpsbewoner

De uitdagingen
Het dorp zou beter moeten worden verbonden met het omringende landschap, zowel 
fysiek (via wandelpaden en trage wegen, via biodiversiteits-en onthardingsprojecten in de 
kern) als visueel (via uitzichten en doorzichten). De voorbije decennia zijn er heel wat trage 
wegen verdwenen.

De verkeersveiligheid moet beter in Wortel. Er is veel te winnen voor de zwakke weg-
gebruiker, wat betreft verkeersveiligheid op de autowegen, maar ook wat betreft het 
verbeteren van het trage-wegennetwerk. 
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De mobiscore geeft de milieu-impact aan voor verplaatsingen vanaf de woning. Ze toont 
hoe goed voorzieningen, zoals scholen, winkels en openbaar vervoer met de fiets of te 
voet bereikbaar zijn.
Een eenvoudige invuloefening voor de dorpskern1 toont een onvoldoende voor de 
mobiscore. 

Mobiscore dorpskern

Dat betekent dat de dorpsbewoners vaak aangewezen zijn op de auto, wat uiteraard 
effecten heeft op het verkeer. De dorpenmonitor van de provincie Antwerpen zegt er het 
volgende over.

Dit zeggen de cijfers

2. Bereikbaarheid - Vervoersarmoede
De bereikbaarheid van een dorp wordt bepaald door het gemak waarmee dorpsbewoners hun bestemming
kunnen bereiken. Bereikbaarheid is in grote mate afhankelijk van de ruimtelijke inplanting van wonen,
voorzieningen etc. (Planbureau voor de Leefomgeving, 2015). De verspreide bebouwing op het platteland
vergroot de bereikbaarheidsproblematiek. Afhankelijkheid van collectief of aangepast vervoer in combinatie met
slechte bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen, maakt uiteenlopende groepen mensen vervoersarm. De
ernst van vervoersarmoede neemt toe naarmate men meer zorgbehoevend of armer is (Mobiel 21, 2015).

In het kader van de opmaak het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) heeft VITO een gebiedsdekkende kaart
van knoop- en plaatswaarde in kaart gebracht. De knoopwaarde is de mate waarin een dorpskern bereikbaar is
door openbaar vervoer, fiets of auto. De plaatswaarde is de mate waarin het gebied voorzien is van
woonondersteunende voorzieningen, onderwijs, zorgfuncties en recreatie. Met deze plaats- en
knooppuntwaarden kan dus de mate van bereikbaarheid bepaald worden. Recentelijk werden deze twee
dimensies verder uitgebreid tot een Ruimtekompas door toevoeging van een gebruikersintensiteit en een
ruimtelijke context (nabijheid van grote kernen). Het geeft zo een objectieve basis om beleidskeuzes voor
ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar te koppelen.

Meer informatie: Ruimtekompas

 

Tabel 3: Evolutie Verkeersslachtoffer naar type weggebruiker in de gemeente
Fietser Voetganger Personenwagen E-bike Andere

2009 26 8 72 - 20

2010 18 4 72 - 28

2011 31 6 69 - 19

2012 23 5 83 - 28

2013 14 3 56 - 16

2014 21 4 48 - 13

2015 27 6 78 2 19

2016 26 1 57 - 20

2017 19 6 48 - 11

2018 17 4 48 3 30

Bron: Statbel | provincies.incijfers.be

 

Daarnaast is het ook wenselijk de evolutie van de verkeersveiligheid in kaart te brengen. Bovenstaande Figuur 4
geeft een evolutie van het aantal verkeersslachtoffers per 1000 inwoners voor de gemeente Hoogstraten, in
vergelijking tot het bestuurlijke arrondissement, de provincie en het Vlaams Gewest. Tabel 3 geeft vanaf 2009
tot 2017 de evolutie weer van het aantal slachtoffers per type weggebruiker.

Specifieker voor fietsers kan met de fietsbarometer van de provincie Antwerpen een gemeentelijk overzicht
gegeven worden waar de meeste ongevallen plaatsvonden. Daarnaast kan deze barometer de acute knelpunten
van comfort visualiseren.

Meer informatie: Fietsbarometer

Wat willen we in 2030? 
Waar zetten we op in?

We willen Wortel compact houden met duidelijke randen en met voldoende linken met de 
open ruimte rondom. Het inzetten op trage wegen maakt de groene ruimten rondom niet 
alleen toegankelijk, maar biedt tevens mogelijkheden op het vlak van uitzichten. 

We willen inzetten op verkeersveilige ‘poorten’ voor Wortel die liefst landschappelijk 
worden aangepakt. De kwaliteiten van de hoofdweg kunnen beter worden uitgebouwd, 
met het oog op verkeersveiligheid, en op het vlak van beeldkwaliteit en herkenbaarheid 
(straatprofiel, voetpad, fietspad, hegjes, herkenningspunten, …). Om fietsers en voetgan-
gers verder te beschermen, is eenrichtingsverkeer in sommige straten een optie. 

Een quick-win is om deze inzichten mee te nemen in het mobiliteitsplan dat de Stad 
opmaakt. De bewoners willen samen met de stad nadenken over de ‘poorten’ en de inrich-
ting van de belangrijkste straten in het dorp om de verkeersveiligheid en de verblijfskwa-
liteit te verbeteren. De Oude weg is inmiddels een fietsstraat geworden. Door hiervan de 
resultaten te evalueren kunnen lessen worden getrokken voor andere straten in het dorp. 

Indicatie van vroegere trage wegen
bron: spontane tussentijdse bijdrage door Leo Vanhaute

Koppelkansen
  - Stad Hoogstraten werkt de volgende periode aan een mobiliteitsplan voor alle deel-

dorpen. Er wordt ingezet op meer duurzame mobiliteit volgens het STOP-principe in de 
toekomst. De dorpsbewoners worden uitgenodigd aan de ‘mobiliteitstafel’ die wordt 
georganiseerd om mee te denken in een participatief traject.

  - Er staat een ruilverkaveling op stapel met als hoofddoelstelling om de landbouw 
efficiënter te maken, maar met meerdere nevendoelstellingen, zoals de beleving van 
de Markvallei. Het is de bedoeling om wandelpaden in te richten in de Markvallei. De 
uitvoering is in fasen voorzien vanaf 2023. Hier zijn kansen om de Markvallei toeganke-
lijk te maken vanuit de dorpskern.

  - Stad Hoogstraten zet sterk in op het domein van Wortel-Kolonie, onder meer de 
renovatie van het bushokje, de aankoop van de aalmoezenierswoning, gesprekken met 
Widar, een nieuwe invulling voor de boerderij, ook voor de linkervleugel.

  - Stad Hoogstraten is onlangs lid geworden van Regionaal Landschap de Voorkempen. 
Zij kunnen mogelijk bijstand verlenen in het versterken van het trage-wegen-netwerk1.

1     rldevoorkempen.be/projecten/recreatie/trage-wegen/2398 
(geraadpleegd dd. 02/02/2021)

http://rldevoorkempen.be/projecten/recreatie/trage-wegen/2398
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Lessen van elders

Kansenkavels: een voorbeeld van hoe je (linken met de) open ruimte 
kan versterken

Kansen voor de open ruimte van morgen: een innovatieve aanpak voor heel wat 
open percelen en bouwgronden met een hoge open-ruimtewaarde. De Regionale 
Landschappen begeleiden gemeenten bij het vertalen van de groene beleidsvisies 
tot op perceelniveau.

De Antwerpse Regionale Landschappen – de Voorkempen, Rivierenland en Kleine 
en Grote Nete – begeleiden vanaf 2021 gemeenten in een alternatieve aanpak 
voor open percelen en bouwgronden. Dat is bijvoorbeeld een lang bouwlint met 
nog enkele doorzichten naar het landschap die de enige mogelijkheid zijn tot een 
verbinding met het achterliggend fiets- en wandelnetwerk. Of een bouwgrond in 
een afgelegen woonwijk in het buitengebied met beperkte voorzieningen gren-
zend aan open ruimte.

Dergelijke bouwgronden hebben een hoge open-ruimtewaarde. Vandaag worden 
ze vaak privaat ontwikkeld. De link met het achterliggende landschap gaat volledig 
verloren. Alternatieven zijn niet evident, maar wel mogelijk. De percelen bieden 
‘kansen’ i.p.v. enkel speculatie- en grondwaarde. Denk aan voordelen zoals een 
sterker dorpsweefsel (bv. speel- en buurtgroen), lokale landbouw (CSA, pluktuin), 
betere leefbaarheid, het bevorderen van sociaal contact, gezondheid en beweging, 
nieuwe fiets- en wandelverbindingen, kansen voor natuurverbinding en meer 
biodiversiteit.

Eén van de mogelijkheden voor bouwgronden is om het volledige perceel strate-
gisch open te houden met een publieke invulling op maat van de buurt en het dorp. 
Als tussenoplossing kan het perceel deels ontwikkeld en deels open gehouden 
worden met behoud van de ‘kansen’. Deze alternatieve aanpak vraagt een bijzon-
dere methodiek die momenteel wordt uitgetest door de Regionale Landschappen 
met steun vanuit PDPO, Platteland Plus (Vlaanderen VLM, Provincie Antwerpen).

Zie: www.rldevoorkempen.be/projecten/landschap/kansenkavels/5578
(geraadpleegd dd. 02/02/2021)

Acties

 
Quick-win: meenemen van inzichten uit dit traject bij de mobiliteitstafels voor de 

opmaak van het mobiliteitsplan Stad Hoogstraten (door stad, bewoners en studie-
bureau). 

Quick-win: onderzoeken van de mogelijkheden van het terugbrengen van trage wegen 
(verdwenen doorsteken) binnen het dorp, en van het dorp met de omgeving.

Quick-win: evaluatie Oude Weg als fietsstraat en lessen trekken voor andere straten.
Cocreatief ontwerpproces met bewoners, Stad en goed ontwerpteam organiseren 

voor het ontwerpen van 
  - infrastructuur in het kader van verkeersveiligheid met onder meer ‘poorten’ bij 

het binnenrijden van het dorp en de inrichting van de straten, … 
  - landschap, groene en open ruimte tot in de dorpskern met onder meer 

vergroenen van voortuinen, kansenkavels, trage wegen, …
  - samenhang zoeken met het mobiliteitsplan, en met de andere krachtlijnen 

door dit te combineren met het inrichtingsplan van de pleinen en de openbare 
ruimte, en de volumestudie voor omringende bebouwing in de dorpskern.

Uitwerken ontwerp en starten met de uitvoering van de ‘poorten’, de herinrichting van 
de openbare ruimte en stimuleren van de kansen bij private kavels.

Opstart van het project ‘Schoolstraten’.

De aankondigingsbomen in Landen: een voorbeeld van poorten 
voor een dorp

aankOndiGinGSbOMen

Naast de regelgeving en bijhorende verkeers-
borden met snelheidsbeperkingen, kunnen de 
woonkernen ook aangekondigd worden door de 
topografie uit te spelen. We stellen solitaire ‘aan-
kondiginsgsbomen’ voor in het open landschap, 
net op de plek waar je begint af te dalen naar 
de dorpskern. Zo wordt de woonkern met haar 
snelheidsbeperking en versmalde rijweg al aan-
gekondigd. de boom samen met de weg dwingen 
op natuurlijke wijze een ander rijgedrag af.

k25  

K43K42

2021

2022 - ...

Beeldkwaliteitsplan Landen, Plusoffice architects

http://www.rldevoorkempen.be/projecten/landschap/kansenkavels/5578
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Krachtlijn 3:
Dorps karakter – kleine korrel en 
dorpse beeldkwaliteit

“Wortel moet een ‘echt’ dorp blijven!”
- dorpsbewoner

Wat zien we nu?
  - Wortel voelen we nu nog aan als een authentiek dorp.
  - Wortel is een woonkern op een plateau bij de Markvallei. 
  - Wortel is een verzameling van kleinschalige elementen in een vrij open geheel.
  - De gebouwen en inrichting hebben een dorpse schaal.
  - Er staan nog enkele langgevelhoeves die het authentieke karakter van de dorpskern 

versterken.
  - De meeste gebouwen hebben maar een of twee bouwlagen met een dakverdieping.
  - We zien terugliggende bouwlijnen met voortuinen, lage haagjes en hekjes.
  - Het omringende landschap is nog goed voelbaar door heel wat doorzichten naar de 

groene omgeving.
  - De gebouwen zijn in verschillende tijdsperiodes gerealiseerd, wat een divers straat-

beeld oplevert.
  - We zien enkele appartementsgebouwen en een nieuwe verkaveling, verspreid over het 

dorp.

Wortel kent drie beschermde monumenten en een groot aantal sites in de dorpskern 
die zijn opgenomen op de inventaris van het onroerend erfgoed en die bijdragen aan het 
authentieke karakter.
  - de parochiekerk Sint-Jan Baptist met kerkhof
  - ‘Kapelanie beneficiael huys’ (Worteldorp 2)
  - de langgerekte hoeve waarin Jeugdhuis ’t Slot nu al meer dan 50 jaar gehuisvest is 

(Worteldorp 28)
  - hoeve met aansluitend dorpsherberg en –winkel (Worteldorp 30-32)
  - de gemeenteschool met onderwijzerswoning (Worteldorp 13-15)
  - de voormalige melkfabriek (Zandstraat 4)
  - de pastorie met omwalde tuin (Pastorijstraat 31)
  - woonwinkelhuis Horsten (Worteldorp 5)
  - twee dorpswoningen (Worteldorp 4-6)
  - twee arbeiderswoningen (Worteldorp 7 en 9)
  - burgerhuis (Worteldorp 1, Worteldorp 10)
  - …

Dit zeggen de cijfers
Eerder zagen we al dat de mobiscore van Wortel ondermaats is. Mede daardoor wordt 
de dorpskern van Wortel in de conceptnota van de strategische visie van het Beleidsplan 
Ruimte van de Provincie Antwerpen1 niet als prioritair te ontwikkelen gebied aangeduid. 
Men spreekt over het onderzoeken van de ontwikkelingsperspectieven van de kern, 
afhankelijk van de grootte ervan, de eigenheid en de ligging in het netwerk. Veeleer dan 
een ontwerpopgave van verdichting is er in dit type van kernen een ontwerpopgave naar 
kwaliteit van de gebouwde omgeving in synergie met de open ruimte. 

Knooppuntwaardekaart, VITO

Evolutie bebouwde oppervlakte, Dorpenmonitor Wortel
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De uitdagingen
De dorpsbewoners willen de authentieke dorpse kwaliteiten van Wortel behouden en tege-
lijkertijd ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen die deze kwaliteiten versterken.

Het is belangrijk om een kader te ontwikkelen voor toekomstige projecten, dat rekening 
houdt met de elementen die door de dorpsbewoners werden genoemd tijdens de dorps-
verkenning en de workshop nulmeting.

“Het is niet de bedoeling dat Wortel een soort Bokrijk wordt. 
We willen hier blijven leven. Wortel verandert en mag ook 
veranderen. Het is wel belangrijk dat dit gebeurt met respect 
voor de krachtlijnen die we benoemden.”

- dorpsbewoner

Wat willen we in 2030? 
Waar zetten we op in?

We willen de dorpskern behouden en het authentieke dorpskarakter bewaren door ontwik-
kelingen binnen een passende schaal en volume van het dorp. De opmaak van een kader 
voor toekomstige ontwikkelingen met ontwerpend onderzoek is noodzakelijk, minstens 
een volumestudie voor de gebouwen rond de twee dorpspleinen en de dorpsstraat. Er is 
nood aan een kapstok voor privé-initiatieven, aan een goede afweging waar verdichting 
mogelijk is en aan linken met de groene omgeving. Die kapstok kan ontstaan door de 
opmaak van bijvoorbeeld een dorpskarakterschets of beeldkwaliteitsplan.

Wortel wordt het groenste dorp van de Kempen. De Markvallei en de kolonie zijn onze 
grote troeven. We willen de uitzichten en de toegankelijkheid bewaren en versterken. Het 
is van groot belang om bij nieuwe ontwikkelingen doorzichten naar de groene ruimte te 
behouden en groene vingers in het dorp te laten doordringen. 
Bij nieuwe projecten moet bijzondere aandacht besteed worden aan uitzichten en door-
zichten naar het omringende landschap.

We willen een visie ontwikkelen over hoe om te gaan met open kavels met waardevolle 
doorzichten naar het landschap. De methodiek ‘kansenkavels’ die de regionale land-
schappen in de regio ontwikkelen kan daarvoor bruikbaar zijn. 

De volgende aspecten van dorpse beeldkwaliteit kwamen naar boven tijdens de dorpsver-
kenning en de werksessies. 

Dit is het dorpse karakter van Wortel dat de dorpsbewoners willen 
versterken

 1- Publieke ruimte voor het dorp

De pleinen als hart van het dorp

  - De pleinen zouden meer een fijne verblijfsplek moeten worden in plaats van 
een parkeerplein.

  - Verborgen ‘pleinen’ en open ruimtes zouden meer kunnen worden opengesteld 
en verbonden via trage wegen. 

  - Het historische centrum van Wortel bevond zich op de Grote Plaats. Mede 
door de gewestweg wordt De Boomkens nu algemeen als centrum ervaren. 
Het kruispunt op de Grote Plaats zou opnieuw kunnen worden ingericht als 
plein waar de auto te gast is en er ruimte is voor de zwakke weggebruiker.

De straten

Straatprofiel
  - De ‘betonstrak’ aangelegde straten zonder voetpad en met de autogerichte 

visie van de jaren 1970 moeten meer ruimte bieden voor stappers en trappers. 

Trage wegen
  - De trage wegen naar de Markvallei en de kolonie moeten beter worden 

aangewezen via signalisatie. 
 

 
  

 

2- Tactieken voor dorpse architectuur

Ruimte laten voor het collectieve tussen publiek en privaat

Linken met de omgeving
  - Het zicht op de Markvallei ter hoogte van de kerk op Steenweg op Hoogstraten 

is magnifiek. Het gaat om een uniek veengebied waar archeologische vondsten 
werden gedaan dat opnieuw toegankelijk moet worden gemaakt.

  - Er zijn nog 3 à 4 landbouwbedrijven actief in Wortel. De grond van boer 
Vermeiren komt tot vlakbij de dorpskern, maar ligt verborgen. Van daaruit heb 
je een fantastisch zicht op de Markvallei. 

  - Vanop het kerkhof en op de straat voor de kerk voel je de link met de Mark-
vallei.

  - De nog bestaande doorzichten in de dorpskern zijn bijzonder waardevol en zijn 
zoveel mogelijk te behouden en te versterken. 

Groene voortuinen met zachte eigendomsgrenzen
  - De voortuinen en lage afscheidingen bepalen in hoge mate de beeldkwaliteit 

van het dorp. De woningen aan de rechterkant, komende van Hoogstraten, 
staan niet op de rooilijn en hebben een voortuin met een lage en vaak groene 
afsluiting. 

Een ‘derde plek’ voor Wortel 
  - Stad Hoogstraten kocht ’t Slot en achterliggend perceel met woning aan. Deze 

locatie biedt mogelijkheden als site voor KLJ, ’t Slot vzw en Jeugdhuis ’t Slot 
met achteraan een speelplein.

  - Er zijn meerdere cafés in het dorp die de dorpsbewoners koesteren om een 
pint te gaan drinken: De Nieuwen Buiten, De Guld, ’t Slot, De Klapekster en 
café Widar in de kolonie, de kantine van de tennis en in de Bouwhoeve. Er zijn 
momenteel dus vrij veel plekken om elkaar te ontmoeten.

Gedeelde buitenruimte
  - De gemeenteschool heeft zo’n 120 kinderen, verspreid over 2 locaties. De 

nieuwe verkaveling waarborgt het leerlingenaantal de volgende jaren. Het 
schoolplein aan Worteldorp werd heringericht met een onthardingsproject. 

Verder dichten met het dorpse dna

De kerk
  - De kerk kent een gedeeld gebruik met de Roemeens-orthodoxe gemeenschap.
  - De kerktoren heeft nog een belangrijke signaalfunctie in het dorp.  

Waardevol dorpszicht
  - De straat tussen De Boomkens en de kerk vormt een dorpszicht met vele waar-

devolle gebouwen. De openheid tussen de gebouwen draagt in belangrijke 
mate bij aan de beeldkwaliteit. 

  - De compacte dorpskern heeft veel panden die op de inventaris van het 
onroerend erfgoed staan, maar slechts drie beschermde monumenten, met 
name de kerk, de pastorij en de modernistische woning door architect Eduard 
van Steenbergen. 

  - Enkele nieuwe woningen en appartementen – met dezelfde footprint als 
voorheen op het perceel – tasten het karakter van de dorpsstraat niet aan. Tot 
op heden weet Wortel daardoor nog een authentiek karakter te bewaren.  

Kleinschalige gebouwvolumes
  - De volumes in de dorpskern zijn nog kleinschalig. Deze kleine korrel en 

beperkte footprint van de gebouwen is liefst te behouden. 
  - De openheid van de gebouwen is te behouden. 
  - Herbestemming van oudere woningen is een mogelijke manier om te ver-

dichten, mits rekening te houden met de invloed van parkeerruimte op het 
dorpse karakter. 

Integratie van erfgoedpanden in nieuwe bouwprojecten
  - De langgevelhoeves (’t Slot, boerderij Vermeiren, panden aan de overkant van 

de dorpsstraat) zijn beeldbepalend voor de omgeving van De Boomkens.   

Strategische hoeken
  - Strategische straathoeken hebben meestal te weinig kwaliteit (bv. winkeltje 

Worteldorp/Grote Plaats, hoek Grote Plaats/Sint-Jansstraat, …) en hebben 
potentieel in de toekomst kwaliteitsvol te worden ontwikkeld. 
 41
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Dorpskarakterschetsen: een voorbeeld van een visie voor de beeld- 
en leefkwaliteit in een dorp

Heist-op-den-Berg liet dorpskarakterschetsen opmaken voor een aantal deel-
dorpen als een instrument om te waken over de beeld- en leefkwaliteit in dorpen. 
De dorpskarakterschetsen vormen een leidraad bij het vergunningenbeleid. Het 
document bevat een aantal ontwerpconcepten, richtlijnen en concrete acties. 

Zie: heist-op-den-berg.be/dorpskarakterschetsen

Voorbeeld van principe verhandelbare bouwrechten,
Dorpskarakterschets Heist-Goor, PTArchitecten

Bestaande grote gebouwen in het dorp
  - In de Zandstraat bevindt zich een kleine, verouderde industriezone. De huidige 

houtzagerij draagt niet bij aan de dorpse kwaliteiten. Bovendien ligt het bedrijf 
in de Markvallei. Deze site biedt potentieel tot kwaliteitsverhoging van de 
dorpskern.

  - De verouderde parochiezaal kan een upgrade gebruiken.

Koppelkansen
Stad Hoogstraten werkt aan een Beleidsplan Ruimte Hoogstraten, een pilootproject dat 
kadert in de Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarin de bekommernissen 
in verband met het dorpse karakter worden meegenomen. 

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet 
van leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een 
goede inrichting in projecten: 
  - gedeeld en meervoudig gebruik;  
  - robuustheid en aanpasbaarheid;  
  - herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving; 
  - waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap;  
  - biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit;  
  - klimaatbestendigheid;  
  - energetische aspecten;  
  - gezondheid;  
  - inclusief samenleven;  
  - economische vitaliteit.

Lessen van elders

Vergroen je voortuin: een voorbeeld van een bewonersactie om de 
beeldkwaliteit van het dorp te verhogen

Tussen 2017 en 2018 ging Innovatiesteunpunt met bewoners van enkele straten of 
wijken in dorpen aan de slag om voortuinen te vergroenen.
Op hun website vind je inspiratie en draaiboeken om zelf aan de slag te gaan.

Zie: vergroenjevoortuin.be

Voorbeeld kwalitatieve ontwikkelingen,
Dorpskarakterschets Heist-Goor, PTArchitecten

https://www.heist-op-den-berg.be/dorpskarakterschetsen
http://www.vergroenjevoortuin.be/
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Acties

 
Quick-win: aanstellen van een dorpsregisseur om het integrale cocreatieve proces met 

de dorpsbewoners voort te zetten en om de dorpse beeld- en verblijfskwaliteit te 
bewaken. De dorpsregisseur is in te zetten voor een holistische benadering van alle 
krachtlijnen.

Quick-win: bewonersactie ‘Vergroen je voortuin’ (door dorpsbewoners met ondersteu-
ning van de Stad). 

Quick-win: advies inwinnen over het instrument ‘kansenkavels’ dat wordt uitgewerkt 
door de regionale landschappen (door Stad)

Quick-win: ‘Snel verkennend ontwerpend onderzoek’ voor de gebouwen in de 
dorpskern dat handvatten kan bieden voor ontwerpers, eigenaars en beoordelaars 
voor kwaliteitsbewaking van nieuwe gebouwen, met bijzondere aandacht voor 
gebouwen rond en tussen de pleinen en op strategische hoeken (door Stad, 
bewoners en ontwerper)

Cocreatief ontwerpproces met bewoners, Stad en goede ontwerper organiseren voor 
de opmaak van een ‘dorpskarakterschets’ of ‘beeldkwaliteitsplan’. Samenhang 
zoeken met de andere krachtlijnen door te combineren met inrichtingsplan van de 
pleinen en de openbare ruimte.

Uitwerken dorpsvisie (dorpskarakterschets of beeldkwaliteitsplan) en starten met de 
implementatie en opvolging. 

2021

2022 - ...

Modern naoberschap: een voorbeeld van meervoudig wonen dat 
voortborduurt op het dorpse dna (als alternatief voor de verkave-
ling of het appartementengebouw)

Uit: Handreiking dorpseigen uitbreiden

Krachtlijn 4: 
Samen werken aan het dorp van 
de toekomst

Wat zien we nu?
  - Wortel heeft veel bloeiende verenigingen, waar jong en oud bij betrokken zijn.
  - Er zijn heel wat ondernemers actief in het dorp die bijdragen aan de dynamiek van het 

dorp (bakker, slager, cafés, traiteur, landbouwers, apotheek, studiebureau, frituur, …)
  - Wortel heeft plekken om elkaar te ontmoeten.
  - Al die verenigingen, plekken en bedrijven dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp. 

Dat is een sterke troef.
  - Toch zijn er ook voorzieningen die verdwijnen of onder druk staan (bv. huisarts, …)
  - Het sociale weefsel wordt dunner.

“Wortel heeft veel plekken waar je een pint kan gaan 
drinken.”

- dorpsbewoner

Dit zeggen de cijfers
De voorbije twintig jaar is het aantal inwoners met zo’n 200 inwoners gestegen. Die 
stijging is niet groot. De recente nieuwe verkavelingen trekken jonge gezinnen aan.
De volgende 20 jaar staat Wortel voor een vergrijzingsgolf. 

Uit: Dorpenmonitor

De uitdagingen
  - Het is van belang om de nieuwe inwoners bij de dorpsdynamiek te betrekken.
  - Er is nood aan aandacht voor zorg voor de ouder wordende bevolking, met aangepaste 

woningen, een toegankelijk openbaar domein en voldoende voorzieningen.
  - De infrastructuur voor verenigingen is aan een upgrade toe.

Wat willen we in 2030? 
Waar zetten we op in?

We willen de bestaande infrastructuur – niet enkel ’t Slot, maar ook de parochiezaal, de 
voetbalkantine, de scholen – optimaal inzetten voor het dorp van de toekomst. Er is nood 
aan een toekomstplan met een participatieve aanpak vanuit de noden van het dorp.

We willen een dorpshuis ontwikkelen waarin een aantal functies om elkaar te ontmoeten 
kunnen worden verzameld en waar ook een antenne kan zijn voor het lokaal dienstencen-
trum. Een quick-win is het uittesten van een ‘koffiekrant’ in de bib. 

We zouden een zorgzaam dorp willen worden, waar mensen voor elkaar zorgen. We willen 
inzetten op levenslang wonen en er moet ruimte zijn voor nieuwe woonvormen. Quick-
wins hierbij zijn het organiseren van kennismakingsmomenten voor nieuwe bewoners door 
de dorpsraad, en het uittesten van deelplatforms voor mobiliteit, diensten en materialen. 

Figuur 1: Evolutie aantal inwoners (1990-2018) 
Figuur 2: Bevolking naar geslacht en leeftijd

1. Algemeen Beeld van Hoogstraten Wortel en Hoogstraten Wortel
Buitengebied

Bevolkingsdichtheid

 

Kaart 1 geeft een bevolkingsindeling van de gemeente Hoogstraten naar de bovenvermelde statistische
sectoren. Kaart 2 scant dan vervolgens in op die statistische sectoren Hoogstraten Wortel, Hoogstraten
Wortel Buitengebied, die samen het dorp vormen. De bevolkingsdichtheid van Hoogstraten Wortel is
2.022 inwoners per vierkante km. In Hoogstraten Wortel Buitengebied is dat 41 inwoners per vierkante
kilometer. Ter vergelijking: in provincie Antwerpen (Prov.) is dit 649 inwoners per km². De dichtst bevolkte
statistische sector in Hoogstraten Wortel: Wortel-Dorp (13014E001) heeft 2.022 inwoners per km².

Samenstelling en evolutie

 

Figuur 1 geeft een evolutie van het aantal inwoners in het dorp en in het buitengebied. Zoals u ziet is dit in het
buitengebied ook aanzienlijk. Figuur 2 geeft een inzicht in de verschillende leeftijden en de verdeling naar
geslacht per gebied. Verder kan het aantal inwoners opgedeeld worden naar aantal huishoudens: collectieve
huishoudens (religieuze gemeenschappen, rust- en verzorgingshuizen, studenten- of arbeidershomes,
ziekenhuizen of verplegingsinrichtingen) of private huishoudens. Een privaat huishouden bestaat ofwel uit een
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Lessen van elders

Coöperatie Esbeek: een voorbeeld van een bewonersinitiatief 
om de leefbaarheid van het dorp te verzekeren

Esbeek is een dorp met 1.200 inwoners in de gemeente 
Hilvarenbeek. De coöperatie Esbeek is in 2007 opgericht door 
‘verontruste’ Esbekenaren om een antwoord te bieden op de 
vergrijzing van het Brabantse dorp en om de leefbaarheid te 
vergroten. De coöperatie heeft onder andere starterswoningen 
gebouwd en een café en zalencentrum gekocht en verbouwd. 
De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een levendig 
en actief dorp blijft met goede voorzieningen voor jong en oud.

Zes mensen vormen het bestuur van de coöperatie. Zij 
overleggen met de gemeente, provincie, woningbouwvereni-
ging en andere partijen. Binnen de coöperatie bestaan een 
aantal thematische werkgroepen. De coöperatie stemt haar 
activiteiten bovendien nauw af met verenigingen en instel-
lingen binnen Esbeek. Hiervoor wordt enkele keren per jaar een 
bijeenkomst belegd. De aankoop van het café en zalencentrum 
is gedaan met behulp van aandelen.

De coöperatie heeft aandelen uitgegeven, die door de bewoners zijn aangekocht. 
Hierdoor kreeg de coöperatie voldoende kapitaal binnen om de rest van de kosten 
via een bank te financieren. De bewoners hebben zelf het pand verbouwd. Een 
deel van het complex, onder andere het café, wordt uitgebaat door een horeca-
ondernemer. Hij is ook de beheerder van het gehele complex. Daarnaast is in het 
complex één zaal verbouwd tot ‘dorpshuiskamer’.
De dorpshuiskamer dient onder meer als ontmoetingsplaats voor ouderen. 
Basisscholen kunnen de ruimte gebruiken voor activiteiten. Een gedeelte van 
de dorpshuiskamer is ingericht als museum voor werk van kunstenaar Andreas 
Schotel. De overige zalen in het complex worden gebruikt door verenigingen.

De coöperatie is gegroeid tot 600 leden en heeft de samenhorigheid in het dorp 
aanzienlijk verbeterd. De coöperatie heeft 24 starterswoningen gerealiseerd om 
de ‘jongvolwassenen’ in het dorp te houden. Door de aankoop van het cafe en de 
verbouwing van het zalencentrum zijn voorzieningen in het dorp eigenhandig op 
peil gehouden. 
Coöperatie Esbeek werkt onder meer samen met de gemeente Hilvarenbeek, pro-
vincie Noord-Brabant, streekhuis Kempenland, en verschillende zorginstellingen. 
De activiteiten worden of zelf gefinancierd of met hulp van subsidies van de 
gemeente of provincie.

Coöperatie Esbeek is een volwaardige partner van de gemeente. Dit komt doordat 
de plannen van de coöperatie gedragen worden door de meerderheid van de 
dorpsbewoners. Eén van de initiatiefnemers vertelt: ‘De gemeente heeft belang 
bij onze initiatieven en waardeert het ook dat wij zo’n groot deel zelf organiseren, 
zoals het verbouwen en inrichten van een ontmoetingsruimte waarvan het hele 
dorp gebruik kan maken.’ Als coöperatie dien je echter wel met concrete en door-
dachte voorstellen te komen. Omdat de mensen uit het dorp zelf lid zijn en ook zelf 
investeren creëer je een grote betrokkenheid onder de bewoners.

Zie: esbeek.eu

Koppelkansen
  - Het Lokaal Dienstencentrum wil antennes opzetten in de deeldorpen.
  - Stad Hoogstraten heeft de gebouwen van ’t Slot aangekocht. Er is nu een kans om de 

site te ontwikkelen voor de noden van KLJ en ‘t Slot, en tegelijk ook andere kansen op 
korte en lange termijn mee te nemen.

Deelplatforms: voorbeelden van platforms om materialen, diensten 
of vervoer te delen

Via Cozycar kan je kostendelend een wagen delen met mensen uit je buurt. Je 
maakt samen met je buren afspraken. Door enkel de reële kosten van het gebruik 
aan te rekenen, bespaar je als eigenaar al makkelijk 1.000 tot 3.000 euro per jaar, 
en betaal je als autodeler een minimale prijs voor je autogebruik. Op de 'vraag- en 
aanbodkaart' zie je in één oogopslag wie er in jouw buurt al aan autodelen doet. 
Goede afspraken maken goede (deel)vrienden. Cozycarleden krijgen toegang 
tot een standaard contract en huishoudelijk reglement. Deze kunnen aangepast 
worden op maat van je eigen deelgroep.

Zie: cozycar.be

Hoplr biedt een gratis en besloten sociaal netwerk voor buurten en focust op 
sociale interactie tussen inwoners en hun engagement binnen de buurt. Hoplr-
buurten zijn geografisch afgebakend. Toegang wordt verstrekt op basis van adres 
en enkel leden van de buurt hebben toegang tot de buurtberichten. Om hulp te 
vinden voor klusjes, spullen van buren te lenen, buurtactiviteiten te organiseren, 
hulp en buurtzorg te vragen, nuttige meldingen van de stad te ontvangen of een 
babysitter te zoeken, 

Zie: hoplr.com

Acties

Quick-win: in samenspraak met KLJ en de verenigingen van ‘t Slot tekent de stad de 
plannen uit voor de verbouwing en nieuwbouw op de site ‘t Slot en de huidige 
lokalen van de KLJ.

Quick-win: uittesten van deelplatforms voor deelmobiliteit, delen van diensten, 
materialen, e.a. door dorpsbewoners. 

Quick-win: organiseren van een kennismakingsmoment voor nieuwe bewoners door 
de dorpsraad in samenspraak met Stad Hoogstraten.

Quick-win: de ontwikkelingskansen van ‘t Slot op korte en lange termijn onderzoeken 
voor het hele dorp

Evaluatie test ‘koffiekrant’ en uitbouw van een dorpshuis met diverse functies, onder 
meer antenne voor LDC. Uit te zoeken wat precies nodig is in Wortel en waar een 
en ander best gebeurt, rekening houdend met andere ontwikkelingen (door Stad 
en bewoners)

2021

2022

http://www.esbeek.eu
http://www.cozycar.be
http://www.hoplr.com
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4- De volgende stappen

“Te weinig doen of niets doen, is het begin van de teloorgang. 
Het ene dorp na het andere dorp verdwijnt. Laten we dat hier 
vermijden!”

- dorpsbewoner

“De vier krachtlijnen die we formuleerden zijn sterke pijlers, 
omdat ze body geven aan de ziel van Wortel, ook omdat ze 
niet op één aspect focussen, maar sterk met elkaar verweven 
zijn.”

- dorpsbewoner

4- De volgende stappen

Tijdens het afsluitende panelgesprek formuleerde het panel van dorpsbewoners enkele 
vragen aan het bestuur.

Dynamiek
Het is van belang de dynamiek te houden.

  - We moeten gezamenlijk de krachtlijnen uitwerken tot een visie en engagement 
voor het dorp. 

  - Ondertussen moeten de enthousiastelingen concreet al zaken kunnen vast-
pakken, zodat het ‘laaghangend fruit’ of de quick-wins al eerste stappen kunnen 
zijn.

  - Er is een aanjager, een dorpsregisseur of regieteam nodig. 

Holistische benadering
Bekijk de diverse acties niet apart, maar vanuit een holistische benadering. Koppel 
plannen rond mobiliteit, vergroening, buurthuis en jeugdinfrastructuur telkens aan de 
infrastructuur en de beeld- en verblijfskwaliteit van de gebouwde omgeving

Een ruimtelijke dorpsvisie
Er is duidelijk een consensusvraag naar een ruimtelijke dorpsvisie.
Wortel is een fragiel dorp. Het stadsbestuur zou hier zijn engagement zorgvuldig 
moeten nemen. Er moet een kwalitatief traject opgestart worden over hoe er gebouwd 
kan worden en hoe het voortgaat met de openbare ruimte. Wortel moet op een 
slimme manier kunnen groeien.

Neem voldoende tijd  
Neem geen overhaaste belangrijke beslissingen in bouwdossiers, zowel voor private 
ontwikkelingen als voor de stedelijke infrastructuur. Wortel kan zich geen foute beslis-
singen veroorloven waar het de volgende vijftig jaar aan vasthangt, zowel op het vlak 
van slimme groei voor het dorp als voor het stedelijke patrimonium. Dat kan betekenen 
dat er soms ‘tijd moet worden’ gemaakt door even op pauze te drukken.



50

Quick-wins

  - Afsluiten van straatje voor ’t Slot via een politieverordening. (door de Stad)
  - Opmaken van concrete plannen voor de renovatie en uitbreiding van de site ‘t Slot 

en het huidige KLJ-lokaal (door de Stad in samenspraak met KLJ Wortel en de vereni-
gingen van ‘t Slot).

  - Uitvoeren van tijdelijke testopstelling voor herinrichting van de pleinen. (door Stad en 
bewoners)

  - Meenemen van inzichten bij de mobiliteitstafels voor de opmaak van het mobiliteits-
plan Stad Hoogstraten (door stad, bewoners en studiebureau). 

  - Onderzoeken van de mogelijkheden van het terugbrengen van trage wegen (ver-
dwenen doorsteken) binnen het dorp, en van het dorp met de omgeving.

  - Evaluatie Oude Weg als fietsstraat en lessen trekken voor andere straten.
  - Aanstellen van een dorpsregisseur om het cocreatieve proces met de dorpsbewoners 

voor te zetten en om de dorpse beeld- en verblijfskwaliteit te bewaken.
  - Bewonersactie ‘Vergroen je voortuin’ (door dorpsbewoners met ondersteuning van de 

Stad). 
  - Advies inwinnen over het instrument ‘kansenkavels’ dat wordt uitgewerkt door de 

regionale landschappen.
  - ‘Snel verkennend ontwerpend onderzoek’ voor de gebouwen in de dorpskern dat 

handvatten kan bieden voor ontwerpers, eigenaars en beoordelaars voor kwaliteits-
bewaking van nieuwe gebouwen, met bijzondere aandacht voor gebouwen rond en 
tussen de pleinen en op strategische hoeken. (door Stad, bewoners en ontwerper)

  - Uittesten van koffiekrant in de bib i.s.m. bewoners, ondernemingen, stadsbestuur, … in 
aanloop naar een antenne voor het LDC. 

  - Uittesten van deelplatforms voor deelmobiliteit, delen van diensten, materialen, e.a. 
door dorpsbewoners. 

  - Organiseren van een kennismakingsmoment voor nieuwe bewoners door de dorps-
raad in samenspraak met Stad Hoogstraten.

2021 - 2022
De dorpsregisseur start met een cocreatief ontwerpproces met bewoners, Stad en 
ontwerper voor de opmaak van een ruimtelijk ‘dorpsplan’ waarin de elementen uit de vier 
krachtlijnen samenkomen: 
  - Een inrichtingsplan van de pleinen en de openbare ruimte. 
  - Het ontwerpen van ‘poorten’ bij het binnenrijden van het dorp en de inrichting van de 

straten. (In samenhang met het mobiliteitsplan.)
  - De opmaak van een ‘dorpskarakterschets’ of ‘beeldkwaliteitsplan’.
  - Patrimoniumstudie van de gemeenschapsinfrastructuur met optimale invulling voor 

de diverse verenigingen (jeugd, voetbal, theater, …) 

2022 en verder
  - Uitwerken ontwerp en starten met de uitvoering van de herinrichting van de pleinen en 

de openbare ruimte. 
  - Uitwerken ontwerp en starten met de uitvoering van de ‘poorten’ en de herinrichting 

van de openbare ruimte. 
  - Uitwerken dorpsvisie (dorpskarakterschets of beeldkwaliteitsplan) en starten met de 

implementatie en opvolging. 
  - Evaluatie test koffiekrant en uitbouw van een dorpshuis met diverse functies, onder 

meer antenne voor LDC. Uit te zoeken wat precies nodig is in Wortel en waar een 
en ander best gebeurt, rekening houdend met andere ontwikkelingen (door Stad en 
bewoners)

Samenvattende actielijst

Dorpstafels, subsidiecoördinator en een dorpsregisseur: 
naar het voorbeeld van Ruimtevolk in Mosterdhof 

 Dorpstafels

De komende jaren zullen bewoners, stadsbestuur en andere stakeholders letterlijk 
met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om uitvoering te geven aan de acties. 
We noemen dit dorpstafels. Het voorstel is om vier dorpstafels in het leven te 
roepen volgens de vier krachtlijnen. De dorpstafels voorkomen dat bewoners 
en stadsbestuur elk een aparte richting uitgaan. In de dorpstafels worden alle 
krachten gebundeld en wordt gezamenlijk gewerkt aan het uitvoeren van de acties. 
De dorpstafels kennen een praktische aanpak en zijn uitvoeringsgericht maar 
tegelijkertijd is er ook ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven.

De vier dorpstafels kunnen bijvoorbeeld halfjaarlijks bij elkaar komen tijdens een 
dorpsconferentie. Tijdens deze dorpsconferenties vindt er uitwisseling plaats 
over de lopende acties en ideeën per thema. Er is ruimte voor kruisbestuiving 
en overzicht door stil te staan bij alle thema’s en acties. Zo kan er op tijd worden 
bijgestuurd als dat nodig zou zijn. De dorpstafels dragen zo ook bij aan het thema 
‘samen werken aan het dorp van de toekomst’, waarbij het de bedoeling is om 
elkaar beter te leren kennen. Tijdens deze dorpsconferenties bouwen dorps-
bewoners en stadsbestuur op een informele manier aan contacten en het netwerk 
in het dorp.

Tijdens het proces naar het dorpontwikkelingskader hebben we veel met elkaar 
gediscussieerd en gewerkt aan ambities en acties. Om tijdens de dorpstafels 
praktisch uitvoering te geven aan de gestelde doelen en acties stellen we voor om 
vijf spelregels te hanteren die als doel hebben om op een prettige en constructieve 
manier met elkaar om te gaan en samen te werken.

De spelregels worden elke keer voorafgaand aan de dorpstafels en dorpsconferen-
ties benoemd. 

Het dorpontwikkelingskader biedt een toekomstbeeld met concrete ambities en acties 
voor Wortel. De volgende stap is het gezamenlijk realiseren van de ambities door het 
uitvoeren van de acties. Hoe dat te doen? 

Het is belangrijk dat het dorpontwikkelingskader praktisch en uitvoeringsgericht is en 
er tegelijkertijd voldoende ruimte is voor afstemming en uitwisseling van ideeën en 
initiatieven. Hiertoe stellen we een aanpak met dorpstafels voor, een dorpsregisseur voor 
Wortel en mogelijk zelfs een subsidiecoördinator voor.

We stellen enkele spelregels voor om met elkaar op een prettige en constructieve manier 
te werken aan de uitvoering van dit dorpontwikkelingskader.

“Er ligt heel veel potentie in de ideeën die geopperd worden en 
meer nog in de mensen die ideeën hebben.”

- dorpsbewoner

“Namens het stadsbestuur engageer ik me vandaag om dit 
verder op te volgen.”

- burgemeester

“We moeten samen aan tafel zitten om problemen op te 
lossen.”

- burgemeester
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De vijf spelregels van de dorpstafels

1. Het resultaat staat altijd centraal
We streven naar de uitvoering van de acties in een oplossingsgerichte sfeer. 
Kritiek leveren mag, maar we doen dit altijd opbouwend en gepaard met een 
alternatief voorstel. Elke bijeenkomst beginnen we en sluiten we af met het 
gezamenlijk doornemen van een afspraken- en actielijst, waarbij aan elke actie 
een verantwoordelijke en een termijn is gekoppeld.

2. We nemen onze verantwoordelijkheid
We pakken onze verantwoordelijkheid en doen wat we zeggen en beloven. We 
willen immers met zijn allen werken aan een mooie toekomst voor Wortel. Elke 
deelnemer levert een actieve bijdrage en draagt bij aan de uitvoering door (in 
meerdere of mindere mate) minimaal een actie op te pakken. 

3. We hebben respect voor elkaars standpunten en belangen
We hebben respect voor elkaar en waarderen elkaars inzet, opvatting en 
positie. We proberen elkaar te motiveren en niet af te vallen. Feiten gaan altijd 
voor meningen. We bieden ruimte voor gevoelens en verschillende perspec-
tieven maar hechten veel belang aan objectiviteit en onderbouwing.

4. We streven altijd naar een goede vertegenwoordiging
We vinden het belangrijk dat aan de dorpstafels een goede vertegenwoordi-
ging is van jong en oud, kopers en huurders, kleine huishoudens en gezinnen, 
ondernemers en organisaties, enz. Aan de dorpstafels wordt altijd rekening 
gehouden met minder mondige en actieve dorpsbewoners.

5. We houden het behapbaar
Projecten of acties met (te) weinig draagvlak of uitvoeringskracht halen we van 
de agenda. Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven mits er draagvlak voor is 
en een actiehouder kan worden toegewezen.

 Dorpsregisseur

Om een goede uitvoering van het dorpontwikkelingskader te garanderen is 
een regisseur van belang. Deze dorpsregisseur heeft – bijvoorbeeld de eerste 
twee jaar – een halve dag in de week tijd om te zorgen dat de dynamiek in het 
dorpontwikkelingsproject blijft, dat acties uitgevoerd worden en dat nieuwe 
initiatieven, mogelijkheden en koppelkansen gesignaleerd en aangehaakt worden. 
De dorpsregisseur fungeert als aanspreekpunt, facilitator en spin-in-het-web voor 
het dorpontwikkelingskader. De dorpsregisseur is mogelijk een onafhankelijke 
partij die er is voor bewoners, stadsbestuur en andere partijen en organisaties die 
een belang hebben in het dorp. De dorpsregisseur faciliteert de organisatie van 
dorpstafels en dorpsconferenties, zorgt voor een eenduidige communicatie en 
bewaakt de algemene voortgang. 

 Subsidiecoördinator voor het dorp

Het stadsbestuur wil investeren in het dorp, maar ook de dorpsbewoners 
betoonden hun engagement. Niet iedereen heeft dezelfde financiële mogelijk-
heden. Subsidies kunnen een duwtje in de rug geven. De subsidiecoördinator is op 
de hoogte van gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale subsidies die aan-
sluiten op acties en ambities van het dorpontwikkelingskader. Deze persoon zorgt 
voor goede en pro-actieve voorlichting naar bewoners over de mogelijkheden 
die kansrijke subsidies te bieden hebben en begeleidt (groepen) bewoners bij het 
aanvragen van subsidies. De subsidiecoördinator stroomlijnt ook de verschillende 
subsidieaanvragen die namens het dorp worden aangevraagd. Zo wordt de uitvoe-
ring van acties door bewoners en laagdrempeligheid bevorderd. Denk bijvoorbeeld 
aan subsidies voor vergroenings- of onthardingsprojecten of aan plattelandssubsi-
dies, bijvoorbeeld voor de realisatie van een dorpshuis of dergelijke. Het zou mooi 
zijn als het stadsbestuur in ieder geval het eerste jaar een subsidiecoördinator wil 
aanstellen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat deze rol door een of meerdere 
enthousiaste dorpsbewoners wordt opgenomen. 

Zie: westervoort.nl/file/12047/download

Lessen van elders

Masterplan voor Bonheiden-centrum: een voorbeeld van het 
verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van zowel de publieke ruimte 
als van de gebouwen

deelgebieden masterplan

ontwerpvoorstel gebaseerd op plan ontwikkelaar, maar rekening houdende met de lasten 
OMGEVING Landscape – Architecture - Urbanism

De vereniging van wijkeigenaars: een voorbeeld om samen te werken 
aan ruimtelijke kwaliteit

In de vereniging van wijkeigenaars de Waterkamer zijn alle eigenaars van koop-
woningen van een bepaalde wijk vertegenwoordigd. Dit wordt vastgelegd in 
de koopakte. Huurwoningen worden in de vereniging vertegenwoordigd door 
woningcorporatie De Woonmensen.
De woningeigenaars zijn gezamenlijk eigenaar van een aantal pleinen achter en 
tussen de huizen. Via deze pleinen zijn de achtertuinen en de bij de huizen beho-
rende parkeerplaatsen bereikbaar en er zijn speelplekken voor kinderen ingericht. 
Het onderhoud en beheer van deze pleinen is in de vereniging ondergebracht. 
Net als het onderhoud van het stucwerk aan de gevels, om te zorgen dat dit 
beeldbepalende element van de huizen de juiste uitstraling behoudt en om kosten 
te besparen. Ieder jaar worden de activiteiten die de vereniging onderneemt voor 
de genoemde taken, toegelicht in de algemene ledenvergadering. Ook worden 
de jaarrekening en begroting besproken. Hiervoor worden alle woningeigenaars 
uitgenodigd.

Zie: dewaterkamer.nl
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dEElGEBIEd 1

dEElGEBIEd 2

6 GEdEtaIllEErdE BEsprEKING VaN hEt MastErplaN

de uitwerking van het masterplan Bonheiden centrum is een toekomstvisie en stelt een gewenst eindbeeld voor. de 
realisatie kan in verschillende fasen gebeuren.  

bestaande bebouwing

rijbaan in asfaltverharding

fietspad

stoep

parkeerplaats

bushalte

boom

bufferborder

huidige rooilijn (blauw)

nieuwe bouwlijn (rood)
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dEElGEBIEd 3

dEElGEBIEd 4

dEElGEBIEd 5

Om het masterplan op een overzichtelijke manier toe te lichten is het plangebied onderverdeeld in vijf deelgebieden. de 
indeling in deelgebieden is niet gerelateerd aan een mogelijke fasering. 

- deelgebied 1: poverstraat - Muizensteenweg

- deelgebied 2: Muizensteenweg - Kerkplein

- deelgebied 3: Kerkplein

- deelgebied 4: Kerkplein - Edgar tinellaan

- deelgebied 5: Edgar tinellaan - de Wissel.

de drie ambities, namelijk een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte, het realiseren van aantrekkelijke wanden 
en het opleggen van (stedenbouwkundige) lasten komen, indien relevant, in elk van de deelgebieden aan bod.

https://www.westervoort.nl/file/12047/download
http://www.dewaterkamer.nl
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Dit dorpontwikkelingskader is opgesteld door bewoners van Wortel, samen met profes-
sionals, (maatschappelijke) organisaties en de Stad Hoogstraten. 
AR-TUR heeft de betrokken partijen begeleid en geadviseerd bij het opstellen van het 
dorpontwikkelingskader en is penhouder van dit document. Het document werd vooraf 
voorgelegd aan de bewoners en het stadsbestuur.
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“De toekomst van het dorp ligt in jullie handen.
Succes met de realisatie van de toekomstplannen.”

AR-TUR


