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Sociale verbondenheid 

en lokaal engagement 

in het dorp

een aantal reflecties … 

Ursel, 23 april 2016



Toekomst 

'We erven de aarde niet van onze ouders, 

we lenen ze van onze kinderen‘

(Antoine de Saint-Exupéry)

Belangrijk                     Waarde(n)vol



We hebben het over  

wat hen toekomt 

Toekomst 

Betrek jonge mensen bij het dromen, denken en doen 

aan de open ruimte die ‘we’ wensen…



1. Platteland en stad; stad en platteland
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1. Platteland en stad; stad en platteland
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Kijk naar de stad, ga naar de stad, 

spreek met de stad, werk met de stad…



2. Platteland en landbouw; landbouw en platteland

Landbouw ‘vormt’ platteland en landschap  



2. Platteland en landbouw; landbouw en platteland

 

Readymade 
The food experience 

 

K est erh eid e 

Verhaal van 

en - en

en - ertussen

verwevenheid (ook ruimtelijk)

geen polarisatie

VERBINDING



2. Platteland en landbouw; landbouw en platteland

Alleen met een duurzame functionaliteit/leefbaarheid 

kan landbouw het platteland blijven vorm geven



3. Actief multifunctioneel platteland

wonen

werken

recreëren

leven

beleven

oud worden

… naar het leven zoals het is. 

Van rurale idylle…



3. Multifunctioneel platteland

Gemeenschapsvorming 

Inwijkelingen en geboren-getogenen

‘Stadsmensen’ en ‘boeren’

Levende/leefbare dorpen

Engagement, betrokkenheid, … (ook m.b.t. beleid) 

Activering van talent/competenties/expertise/creativiteit

VERBINDING



Veel actoren die elk wat trekken aan eenzelfde kar, 

kunnen veel bakens verzetten

3. Multifunctioneel platteland

Engagement, betrokkenheid, … (ook m.b.t. beleid) 

Activering van talent/competenties/expertise/creativiteit



eigenheid

cultuurhistorisch erfgoed

de kracht van ‘het gewone’

stilte, eenvoud

4. Platteland en identiteit / authenticiteit



4. Platteland en identiteit / authenticiteit

landschap als verbinder

landschap als ‘actant’ 
(Latour)

VERBINDING



4. Platteland en identiteit / authenticiteit

Hoe het landschap laten (aan)spreken ?



5. Open ruimte voor open ruimte

verbinders

facilitatoren

curatoren

integratoren

loodsen

medidatoren

bruggenbouwers

…

Om verbindingen te maken … 

‘het project’ voorbij … 



5. Open ruimte voor open ruimte

Om verbindingen te maken … 

tijd

lef, durf

goesting

creativiteit



5. Open ruimte voor open ruimte



Betrek jonge mensen bij het dromen, denken en doen 

aan de open ruimte die ‘we’ wensen…

Kijk naar de stad, ga naar de stad, 

spreek met de stad, werk met de stad…

Veel actoren die elk wat trekken aan eenzelfde kar, 

kunnen veel bakens verzetten

Hoe het landschap laten (aan)spreken ?

Alleen met een duurzame functionaliteit/leefbaarheid 

kan landbouw het platteland blijven vorm geven



Frank 
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