The Ambition of the Territory is een project van AWJGGRAUaDVVTAT,
een samenwerking tussen Architecture Workroom Brussels, Studio Joost
Grootens, GRAU, architecten de vylder vinck taillieu en Ante Timmermans.

The Ambition of the Territory

Onze huidige welvaart is gebouwd op het principe van consumptie. Consumptie van grondstoffen en goederen, maar ook van land. Het territorium is
daardoor het toneel van groeiende conflicten tussen economische belangen,
demografische evoluties en ecologische uitdagingen. The Ambition of the
Territory pleit voor een reconversie van het gehele verstedelijkte territorium
en levert strategieën om het bestaande landschap stapsgewijs te hervormen
zonder verdere consumptie van ruimte. Terwijl het huidige, sectorale beleid de
verschillende ruimtegebruiken van elkaar wil scheiden, voert The Ambition
of the Territory ontwerpend onderzoek naar de synergieën en gedeelde
winsten die tot stand komen door programma’s te koppelen in een ruimtelijk
metabolisme. De wisselwerkingen tussen wonen, ondernemen, voedselproductie en energie zijn de hefbomen om het intens verstedelijkte Vlaanderen
geleidelijk te transformeren tot een duurzame en welvarende regio binnen
de Europese Deltametropool.
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Eind 2011 selecteerde een internationale jury
onder leiding van de Vlaams Bouwmeester en het
Vlaams Architectuurinstituut The Ambition of the
Territory als de Belgische vertegenwoordiging
voor de 13de Architectuurbiënnale van Venetië.
The Ambition of the Territory is een project van
AWJGGRAUaDVVTAT, een collectief onder
leiding van ‘think-and-do-tank’ Architecture
Workroom Brussels. AWB verzamelde rond zich
een internationaal en interdisciplinair team dat
bestaat uit de Nederlandse graficus Joost
Grootens, het Franse stedenbouwkundige
bureau GRAU, de Belgische architecten de vylder
vinck taillieu en kunstenaar Ante Timmermans.
The Ambition of the Territory zet de krijtlijnen uit
voor een toekomstproject voor Vlaanderen binnen
een Europese context. Vlaanderen wordt gekenmerkt door een verspreide verstedelijking. Die
vaststelling is niet nieuw. Maar terwijl de eindeloze sprawl doorgaans veroordeeld wordt als lelijk
of weinig duurzaam, richt AWJGGRAUaDVVTAT
de blik op de verborgen kwaliteiten en het potentieel ervan. The Ambition of the Territory wil een
positief project voor Vlaanderen verbeelden, als
onderdeel van een metropolitaan netwerk dat
zijn grenzen ver overstijgt. De tentoonstelling
gaat op zoek naar de territoriale cohesie binnen
deze verspreide verstedelijking en ontvouwt de
essentiële rol die Vlaanderen kan spelen om de
Deltametropool mee vorm en betekenis te geven
op een mondiaal niveau.
The Ambition of the Territory is een initiatief van de
Vlaamse minister voor cultuur Joke Schauvliege,
de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut. Met hun keuze voor The Ambition
of the Territory willen de drie partners een bijdrage
leveren aan een ruimer maatschappelijk debat.
De Vlaamse overheid is volop bezig met de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat
het ruimtelijk beleid in Vlaanderen klaarstoomt
voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Tegelijkertijd lanceerde de Vlaamse regering het project
Vlaanderen in Actie, dat Vlaanderen tegen 2020
wil laten uitgroeien tot een van de Europese topregio’s. The Ambition of the Territory houdt een
pleidooi om het toekomstproject voor Vlaanderen
te erkennen als een ruimtelijk vraagstuk. Het is
een oproep aan Vlaanderen voor een vernieuwde
visie en een radicale ommekeer van de ruimtelijke
planning en de maatschappelijke organisatie.
The Ambition of the Territory was van 29 augustus 2012 tot 25 november 2012 te bezichtigen in
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het Belgische paviljoen in Venetië. Ongeveer
tegelijkertijd was de tentoonstelling in een gewijzigde vorm te zien in deSingel in Antwerpen.
De nieuwe scenografie voorzag er ook plaats
voor een atelierruimte, centraal gelegen in een
schaalmodel van het Belgische paviljoen. Onder
het motto Vlaanderen als ontwerp kwamen in de
periode tussen 5 oktober 2012 en 8 januari 2013
ontwerpers, maatschappelijke actoren en experts
uit de meest diverse vakgebieden en sectoren
er samen om kennis en ideeën uit te wisselen en
het potentieel van het Vlaamse territorium in kaart
te brengen. Zij werkten aan een breed gedragen
‘ontwerpagenda’, die op 8 januari 2013 werd
gepresenteerd op de studiedag Vlaanderen als
ontwerp – Naar een gedeelde ontwerpagenda voor
Vlaanderen.
Het onderzoeksproject The Ambition of the Territory is met dit boek geenszins afgesloten. Deze
publicatie is een werkinstrument. Het geeft een
helder beeld van het ontwerpend onderzoek dat
reeds werd verricht en formuleert de conclusies
van het atelier in een ambitieuze ‘ontwerpagenda’.
Vlaanderen als ontwerp wordt ook in 2013 voortgezet als een werkplaats voor ontwerpend onderzoek waar de ambitie van het Vlaamse territorium
concreet gestalte krijgt.
Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
Christoph Grafe, Vlaams Architectuurinstituut
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1 THE AMBITION OF THE TERRITORY — AWJGGRAUaDVVTAT

We leven in ‘het lelijkste land ter wereld’. Vele planners en architecten onderschrijven tot op vandaag de beroemde woorden van Renaat Braem uit 1968.
Ze veroordelen het Vlaamse territorium als een gefragmenteerd landschap
met een eindeloze nevenschikking van functies zonder enige onderlinge
samenhang. Van de gedroomde scheiding tussen stad en platteland is geen
sprake meer. De aanhoudende consumptie van de ruimte en de bijna totale
verstedelijking van het platteland hebben van het ‘verrommelde’ Vlaamse
territorium een internationale referentie gemaakt.
Het gaat vandaag echter niet meer om mooi of lelijk. Het probleem ligt elders.
De bestaande planningsprincipes en ruimtelijke politiek leiden tot een weinig
duurzame ruimtelijke organisatie. Ze weten daarenboven geen raad met de
vele maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. De demografische
groei, de klimaatverandering, de transitie van de economie, de schaarste aan
energie en grondstoffen en de mobiliteitsproblemen vragen om een radicale
ommekeer in de manier waarop we onze ruimte gebruiken en inrichten. Onze
toekomstige welvaart staat op het spel.
Vandaag wentelen we ons in een ambigue houding van zowel schuld als
negatie. Schuld omdat we heel goed weten dat we zo niet verder kunnen.
Negatie omdat we het schaarse land blijven consumeren bij gebrek aan
een alternatief. We moeten deze patstelling doorbreken. Er is nood aan een
positief ruimtelijk project voor de toekomst van Vlaanderen.
The Ambition of the Territory richt de blik op het verstedelijkte Vlaanderen en
spoort de kwaliteiten op die reeds besloten liggen in de historisch gegroeide
structuur van ons territorium. Door het verborgen potentieel van het verstedelijkte landschap aan te grijpen, kunnen we Vlaanderen omvormen tot
een duurzame en welvarende metropolitane regio. The Ambition of the Territory
pleit voor een reconversie van het gehele verstedelijkte territorium en levert
strategieën om het bestaande landschap stapsgewijs te hervormen zonder
verdere consumptie van ruimte. Dat is de ambitie van het territorium.
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VAN STRIJD OM RUIMTE NAAR GEDEELDE RUIMTE
Bijna dagelijks berichten onze kranten over de aanhoudende strijd om ruimte.
De verschillende sectoren van de maatschappij eisen steeds meer ruimte
op om hun activiteiten te ontplooien. Nieuwe woongebieden moeten aangesneden worden om één miljoen nieuwe Vlamingen een betaalbare woning
te kunnen bieden. Bijkomende industrieterreinen zijn nodig om de economie
nieuwe impulsen te geven. Overstromingsgebieden moeten teruggegeven
worden aan de natuur. De landbouwgronden moeten groter om de voedselindustrie rendabel te houden.

verschillende ruimtegebruiken met elkaar te verweven. In plaats van de open
ruimte angstvallig te beschermen tegen de oprukkende verstedelijking,
kunnen we de verstedelijking sturen vanuit de organisatie van de open ruimte.
Landbouw, natuur en recreatie kunnen op die manier een gedeelde plek
innemen in productieve parken. Door woongemeenschappen, industrie en
intensieve landbouw aan elkaar te koppelen, kunnen bovendien energieoverschotten, restwarmte en water in cascade worden uitgewisseld. Ruimte
delen is niet alleen goedkoper, duurzamer en energie-efficiënter, er is ook een
economische winst te rapen voor bewoners en ondernemingen. Er ontstaat
een wederzijdse afhankelijkheid en sociale verbondenheid in de gedeelde
ruimte. De verschillende sectoren zijn op elkaar aangewezen. Ze vormen
een territoriale collectiviteit.

De consumptie van de ruimte heeft echter haar grenzen bereikt. Vlaanderen
beschikt niet over de nodige extra ruimte om aan alle wensen te voldoen. De
verschillende sectoren verdedigen hun ruimte en beschuldigen elkaar van
de negatieve effecten op de naburige functies, het klimaat, de biodiversiteit,
de economie, de grondprijzen of het welzijn van de bevolking. In het dicht
verstedelijkte Vlaanderen liggen alle ruimtegebruiken naast en door elkaar.
Het voeren van een toekomstgericht beleid is daardoor ook altijd een ruimtelijk
vraagstuk.

Dankzij de uitwisseling van diensten zijn de verschillende sectoren geen
concurrenten meer, maar partners die voor elkaar produceren. Door ruimte
te delen en functies te verweven, ontstaat een economische, ecologische en
sociale meerwaarde zonder extra land te verbruiken. Het territorium wordt
zo producent van diensten die de samenleving in staat stellen te overleven.
Deze nieuwe logica maakt het ons dus mogelijk om te breken met het principe
van consumptie van land. Ze stemt de samenleving, de verschillende ruimtegebruiken en het territorium op elkaar af in een ruimtelijk ‘metabolisme’.

De huidige planningsinstrumenten in Vlaanderen trachten het gevecht om
ruimte te bezweren door bestemmingen strikt van elkaar te scheiden. Op
basis van een compromis krijgt elke sector de noodzakelijk geachte hectaren
land toegewezen. Elk gebied krijgt een eigen bestemming. Natuurgebieden,
landbouwgebieden, industriegebieden, kantoorgebieden, stedelijke gebieden,
buitengebieden, woongebieden en woonuitbreidingsgebieden zijn onderdelen van een complexe ruimtebalans. Elke hectare Vlaamse ruimte is toegewezen aan een welbepaald ruimtegebruik.

EEN DUURZAAM ALTERNATIEF VOOR DE COMPACTE STAD
De voorbije decennia hebben architecten en planners hun hoop gevestigd op
de compacte stad als het meest duurzame model voor onze leefomgeving.
Door met zijn allen dichter bij elkaar te wonen, te leven en te werken, kunnen
we onze ecologische voetafdruk beperken en de open ruimte vrijwaren.
Enkel op die manier zouden we de vele maatschappelijke, economische en
ecologische uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Het ideaal van de compacte
stad – en met dit ideaal het onderscheid tussen stad en platteland – domineert
het denken in de architectuur en de ruimtelijke planning.

De bestemmingsplanning voedt daardoor de onontwarbare stellingenoorlog
tussen conflicterende belangen en ruimteclaims. Als we een oplossing willen
aanreiken voor de problemen van ons huidige nederzettingenpatroon en
een toekomstperspectief willen bieden om onze welvaart veilig te stellen,
dan moeten we de stellingenoorlog overstijgen. Er is dus een andere,
complementaire logica nodig voor het gebruik van land. Een logica die op
zoek gaat naar synergieën tussen bestemmingen zonder de verschillende
sectoren de noodzakelijke ruimte te ontzeggen.

Vlaanderen is geen land van compacte steden. Het is het nooit geweest.
Hoewel gekenmerkt door een dicht netwerk van veelal kleinere tot middelgrote steden, is het Vlaamse verstedelijkingspatroon in niets te vergelijken
met de klassieke figuur van de uitgroeiende periferie rond een sterk stedelijk
centrum. Hier is geen sprake van één grote stad die alle functies absorbeert
en waarop het hele hinterland georiënteerd is, zoals Parijs of Londen.

In plaats van het compromis dat verschillende programma’s en functies
koudweg naast elkaar plaatst, moeten we strategieën ontwikkelen om de
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EEN PRODUCTIEF EN ONDERNEMEND LANDSCHAP
Sinds de vroege middeleeuwen was het gehele territorium in Vlaanderen
ingeschakeld in de stedelijke economie. Die kon bloeien dankzij een fijn
vertakt netwerk van bevaarbare rivieren waarlangs op strategische plaatsen stedelijke centra zijn ontstaan. Stad en platteland waren op elkaar
aangewezen voor de productie en de handel van voedsel, grondstoffen
en textiel. Er bestond dan ook een nauwe band tussen de steden en hun
omliggende gebieden.

De verstedelijking van het platteland is niet uitsluitend een 20ste-eeuws
fenomeen, zoals vaak wordt aangenomen. Ze vindt haar oorsprong in een
steeds verdere verdichting van een nederzettingenpatroon dat reeds vanaf
de vroege middeleeuwen ook het platteland bezette. Die verstedelijking is
sinds de middeleeuwen horizontaal georganiseerd. Ze kende reeds zeer vroeg
een verspreide bebouwing en een dicht infrastructuurnetwerk van rivieren en
wegen. Sindsdien is het maatschappelijke en ruimtelijke organisatieprincipe
niet fundamenteel gewijzigd, maar wel in golven en op drastische wijze
geïntensiveerd.

Het private ondernemerschap is een cruciaal onderdeel van onze cultuur.
Sinds de middeleeuwen ontwikkelde het territorium zich vanuit de kleinste
schaal van het ondernemen. Een woning was gelegen langs een infrastructuur,
die de verbinding verzorgde met een van de stedelijke kernen. Aan de
achterzijde gaf diezelfde woning toegang tot de landbouwgrond. Terwijl
landbouw een groot deel van het jaar de hoofdactiviteit was, nam de nevenactiviteit – vooral kleinhandel en textielambachten – over de eeuwen heen een
steeds belangrijkere plaats in. De nevenactiviteit verplaatste zich langzaam
maar zeker naar de stad en werd hoofdactiviteit.

De laatste jaren is fors geïnvesteerd in de kwalitatieve verdichting van de
kernsteden in Vlaanderen. Met zichtbaar succes. Maar ondanks deze recente
traditie zijn we er niet in geslaagd om de doelstellingen van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen te bereiken. Dat stelt dat 60% van de bijkomende
huishoudens zich in stedelijk gebied zou moeten vestigen, ten opzichte
van 40% in het buitengebied. Het lukt ons dus niet om van Vlaanderen een
land van compacte steden te maken en het buitengebied te vrijwaren van
verstedelijking. Het ideaal van de compacte stad is niet in staat de realiteit
van het Vlaamse verspreide verstedelijkingspatroon in zijn geheel te vatten.
Het is ontoereikend als leidend principe voor de noodzakelijke, kwalitatieve
transformatie van het Vlaamse territorium.

De flexibiliteit en kleinschaligheid van het nederzettingenpatroon kenden
een veerkracht die levensnoodzakelijk bleek in tijden van economische
crisis. De bewoners van het territorium konden steeds terugvallen op een
zelfvoorzienend systeem van voedselproductie op het moment dat de handel
en de stedelijke economie niet langer voor voldoende inkomsten zorgden.
Het verstedelijkingspatroon materialiseert met andere woorden een robuuste,
dubbele economische oriëntatie. In tegenstelling tot andere regio’s in Europa
waar één economische activiteit dominant is – zoals de graanproductie in
het Franse Picardië – is de Vlaamse duo- of multi-economie ingebed in de
structuur van het territorium.

Als we het idee laten varen dat de compacte stad het enige duurzame model
voor verstedelijking is, openen zich perspectieven om ook buiten de compacte
steden een ‘stedelijk beleid’ te voeren. Het Vlaamse landschap vertoont
namelijk een opmerkelijke diversiteit van functies en een al even opmerkelijke
nabijheid van verschillende gebruiken van land. Deze twee termen – diversiteit
en nabijheid – zijn de woorden die vaak gebruikt worden om de eigenschappen
van de compacte stad te omschrijven. Ze zijn echter ook kenmerkend voor
ons verstedelijkingspatroon en kunnen het aanknopingspunt vormen voor
een duurzame reconversie van het Vlaamse landschap. Zo blijkt de typische
fijnmazige vermenging van functies perfect afgestemd op de lokale en korte
verbruikerscycli van duurzame technologieën voor energie, water, warmte
en voedsel. De nabijheid en diversiteit van functies scheppen de kans om
functies te verweven en een ruimtelijk metabolisme tot stand te brengen.
Het Vlaamse landschap heeft daarom een enorm potentieel om te transformeren tot een nieuwe vorm van duurzame, metropolitane stedelijkheid.

Nochtans was de territoriale en stedelijke planning de voorbije decennia niet
gericht op die meervoudige economische activiteit. Ze was nagenoeg eenzijdig
gefocust op de ontwikkeling van de tertiaire sector. Dit ging vaak ten koste
van de primaire (de landbouw) en de secundaire sector (de industrie). De
overtuiging dat we in het ‘postindustriële’ tijdperk leven, is in heel Europa
zichtbaar. De ruimtelijke ontplooiing van de kenniseconomie, de dienstensector en de logistiek is gebaseerd op het idee dat kennis, innovatie, onderzoek
en ontwikkeling dé economische roeping zijn van Europa in een veranderende
wereld. In die visie zijn de westerse landen de hersenen van de globale
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economie en kan de handenarbeid zich vestigen waar de loonvoorwaarden
het voordeligst zijn. Maar als de lonen in de groeilanden de komende decennia blijven stijgen, vervalt het voordeel van de delokalisatie. Europa dreigt
verweesd achter te blijven als het oude continent dat zijn maakindustrie heeft
afgestoten en niet langer de enige pool van kennis en innovatie is. Om competitief te blijven, moet Europa en dus ook Vlaanderen opnieuw een prioriteit
maken van de secundaire en primaire economische activiteiten. Ook om te
voorzien in werkgelegenheid die aangepast is aan de groeiende Vlaamse
bevolking en haar veranderende samenstelling, moeten we ruimte en
ontwikkelingskansen bieden voor zowel primaire, secundaire als tertiaire
activiteiten.

Ondanks die historisch gegroeide en geologisch gedetermineerde diversiteit
plannen en besturen we het Vlaamse grondgebied vandaag nochtans volgens
één enkel principe. Het feit dat woonuitbreidingsgebieden en industriegebieden relatief gelijkmatig over Vlaanderen verspreid zijn, getuigt hiervan.
De gelijke verdeling en spreiding van ontwikkelingskansen laat op de ene plek
kansen onbenut, terwijl het een ander deel van Vlaanderen opzadelt met
nutteloze ruimte. Het uniforme beleid leidt tot een onaangepaste planning.
Het is niet in staat de verschillen tussen de territoria aan te wenden als een
hefboom om de ontwikkeling te sturen en de grote maatschappelijke en
economische uitdagingen te lijf te gaan.
Zowel de geschiedenis als de huidige dynamiek maken duidelijk dat Vlaanderen geen enkelvoudige identiteit heeft. We kunnen het ons daarom niet langer
veroorloven om ons te laten leiden door het principe van one planning fits
all. De toekomst van Vlaanderen hoeft dus niet bedacht te worden volgens
één enkel planningsprincipe voor het gehele grondgebied, maar vanuit de
verschillende capaciteiten van de complementaire territoria. Sommige van
die territoria bevinden zich binnen de grenzen van Vlaanderen, andere overschrijden de grenzen en zijn deels gelegen in andere gewesten of landen.
Een bestuur dat uitgaat van de collectie van metropolitane territoria kan
hefbomen bieden om de toekomst van Vlaanderen in een Europese context
te plannen.

Dat maakt een verbreding van het ruimtelijke denken en plannen noodzakelijk.
Het goed inplanten van zones voor economische activiteiten of het vrijwaren
van de huidige open ruimte voor de landbouw is onvoldoende. Met ruimtelijke
strategieën voor de transformatie van de bestaande verstedelijking kunnen
we de transitie naar een nieuwe maakindustrie en de vernieuwingen in de
agrarische productie faciliteren en stimuleren. De verschillende vormen
van productiviteit kunnen verweven worden met de omliggende functies.
Productieve woonwijken of agrarische en recreatieve lobben kunnen de
landbouw en de industrie een nieuwe plaats geven in het maatschappelijke
weefsel, naast de kenniseconomie en de logistieke activiteiten. Echte innovatie bestaat namelijk slechts als hersenen en handen aan elkaar gekoppeld
worden. Daar ligt een kans voor ontwikkeling.

Binnen de complementaire verstedelijkte territoria moeten we op zoek naar
een nieuw evenwicht tussen de stad en haar hinterland. Vlaanderen zal niet
metropolitaan worden door te streven naar het onbereikbare ideaal van de
compacte stad. De steden in Vlaanderen zijn geen eilanden te midden van
een open landschap. In plaats van de stedelijke centra strikt van hun buitengebieden te scheiden, zoals vandaag gebruikelijk is, moeten we de band van
het verstedelijkte landschap met de kernen versterken. Zo kunnen we ze
ontwikkelen tot metropolitane territoria die een complementaire functie
opnemen binnen een groter geheel.

VLAANDEREN IN DE METROPOLITANE DELTA
Het Vlaamse grondgebied maakt deel uit van een veel ruimer geografisch,
economisch en cultureel systeem: de Rijn-Maas-Scheldedelta. De Rijn-MaasScheldedelta heeft zich in haar geschiedenis ontwikkeld als een decentraal
systeem van complementaire stedelijke handelskernen. Elk van de stedelijke
centra stond voor een bepaalde economische activiteit en was tegelijkertijd
afhankelijk van de andere steden voor andere activiteiten en producten.
Onder het netwerk van kernen en stedelijke knooppunten lag een lappendeken van territoria. Elk van deze territoria had een specifieke structuur
en productiviteit. De wisselwerking tussen de economische specialisaties
van de verschillende territoria en het steeds sterker wordende stedelijke
systeem, maakt dat de Rijn-Maas-Scheldedelta tot op vandaag een van de
meest welvarende gebieden van Europa is.

Op die manier kan Vlaanderen deel uitmaken van een alternatieve vorm van de
metropool. In tegenstelling tot grote, centraal georganiseerde metropolen,
wordt het metropolitane potentieel van de Rijn-Maas-Scheldedelta zowel in
Vlaanderen als in Europa niet erkend. Het decentrale metropolitane systeem
is een onbegrepen en onderbenutte realiteit die nochtans op vele plaatsen in
Europa aanwezig is. De Venetoregio in Italië, de Zwitserse stedelijke valleien,
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de English Midlands of het noordelijke Rijnland zijn gebieden waar de huidige
en toekomstige welvaart buitenproportioneel wordt geproduceerd en waar
tegelijkertijd de sociaaleconomische, demografische en ecologische uitdagingen het sterkst samenkomen. Deze stedelijke regio’s bieden concentraties van conflicten maar ook van kansen. Pas als we die met elkaar in verband
kunnen brengen binnen goed functionerende ‘metropolitane machines’, kunnen we bouwen aan een evenwichtig en duurzaam Europees territorium van
de toekomst. Met de collectie van complementaire territoria kan Vlaanderen
bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en welvarende Deltametropool.

naar de specifieke capaciteiten van de verschillende delen van Vlaanderen.
Ontwerpend onderzoek is een instrument om vanuit synergieën tussen
ruimtegebruiken en -gebruikers het Vlaanderen van de toekomst vorm te
geven. Ontwerpend onderzoek is geen instrument om een ideaal maar
onbereikbaar toekomstbeeld te ontwikkelen. Het brengt daarentegen de
belanghebbende maatschappelijke actoren en beleidsdomeinen samen rond
de tafel. Ontwerpend onderzoek is coproductie. Het schetst de relatie tussen
individuele uitdagingen en ambities, en een unieke, gedeelde ruimte waarop
die ambities geprojecteerd worden. In deze nieuwe planningsstrategie is de
ruimte niet meer het strijdtoneel van rivaliserende sectoren. Ontwerpend
onderzoek zet de ruimte daarentegen in als een hefboom om de stellingenoorlog te overstijgen en nieuwe, wederzijdse verbanden tot stand te brengen
tussen de verschillende sectoren van de maatschappij. De ruimtelijke ordening van Vlaanderen kan zich op die manier bevrijden van haar limiterende
en reglementerende imago en zich ontpoppen tot een slagkrachtig instrument
dat concrete stappen in een toekomststrategie faciliteert en ook fysiek
realiseert.

LABORATORIUM VOOR EEN RUIMTELIJK TOEKOMSTPROJECT
The Ambition of the Territory voert een pleidooi voor een andere ruimtelijke
aanpak. De huidige planningsmodellen gaan uit van een dogmatische lezing
van het territorium. De idealen van de compacte stad en het pastorale landschap of het principe van scheiding van functies zijn als visies ontoereikend
om de Vlaamse realiteit te herstructureren. The Ambition of the Territory wil
daarom de ‘wetenschap van het territorium’ inbrengen in een ontwikkelingsperspectief voor Vlaanderen. Zo kunnen we de krachten en logica’s die
gedurende eeuwen de ontwikkeling en de verstedelijking van Vlaanderen
hebben gestuurd, inzetten om het huidige, weinig duurzame nederzettingenpatroon te transformeren tot een welvarende en duurzame Europese regio.

The Ambition of the Territory is een aanzet voor een groeiend laboratorium
dat methoden, visies en instrumenten ontwikkelt die Vlaanderen niet als
consumptielandschap maar als een reconversieproject vorm kunnen geven.
Het reconversieproject voor Vlaanderen vertrekt niet vanuit een totaalvisie
die toepasbaar is op het gehele grondgebied. Net als de Vlaamse verstedelijking is het een accumulatieproces. Kleinschalige tests in samenwerking met
de juiste actoren kunnen leiden tot nieuwe inzichten en een alternatieve
ontwikkelingsdynamiek. Die zal niet louter top-down of bottom-up ontstaan,
maar wel uit sterke samenwerkingen tussen actoren, middenveld en beleid.
Als we via de gedeelde ruimte antwoorden kunnen bieden op individuele en
collectieve uitdagingen, kunnen we de ambivalentie van schuld en negatie
overstijgen. Dan kunnen we op basis van kleinschalige tests grootschalige
ambities realiseren.

De vele maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen – de demografische
groei, de klimaatverandering, de economische herstructureringen, de ecologische problemen, de schaarste aan energie en grondstoffen, de mobiliteitsproblemen – kristalliseren zich immers ook steeds als een ruimtelijk vraagstuk.
Ze doen zich niet voor in de abstractie van onafhankelijke beleidsdomeinen,
maar manifesteren zich gelijktijdig en heel concreet in de beperkte Vlaamse
ruimte. In de ruimte komt alles samen. De toekomst van Vlaanderen verbeelden is dan ook een ontwerpvraagstuk. Door in te grijpen in de ruimtelijke
organisatie kunnen we antwoorden formuleren op de grote uitdagingen van
de 21ste eeuw. De transformatie van de specifieke verstedelijkingsvorm laat
toe om in één beweging de bestaande problemen aan te pakken en vorm
te geven aan een ruimtelijk toekomstproject voor Vlaanderen.
In plaats van een bestemmingsplanning die iedere sector een plaats toewijst,
moeten we de verschillende ruimtegebruiken op elkaar betrekken in een
ruimtelijk metabolisme. Via ontwerpend onderzoek kunnen we op zoek gaan
20
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2.1 A LAND NEVER — Studio Joost Grootens

Tekenen en hertekenen: dat is de strategie van
Studio Joost Grootens om het potentieel dat schuilgaat in het Vlaamse landschap aan te boren. In
A Land Never – een anagram van Vlaanderen –
herschikt Joost Grootens de traditionele componenten waarmee het territorium doorgaans wordt
voorgesteld. Hij weigert het territorium in te delen
in stedelijke gebieden die gescheiden zijn van
industrie-, natuur-, landbouw- of recreatiegebieden. Deze indeling in gebieden is een weerspiegeling van de klassieke principes van planning
en ruimtelijk beleid. De klassieke planning scheidt
functies van elkaar om de negatieve effecten die
de verschillende functies op elkaar uitoefenen
te reduceren. Het resultaat is een onoplosbare
stellingenoorlog tussen conflicterende belangen
en ruimteclaims.
A Land Never toont een strook van Vlaanderen,
een gebied van 8 op 30 kilometer, van Temse
tot Lier. Elke lap grond van 50 op 50 meter
krijgt een eigen symbool dat het landgebruik
weergeeft. Door de fijne korrel van het bestaande
landschap te tonen, krijgen we een beeld van het
territorium zoals het werkelijk is: een soep van
allemaal verschillende functies naast en door
elkaar. Van een helder onderscheid tussen stad
en platteland is geen sprake meer. We zien eerder
een fijnmazige mix van ruimtegebruiken die nog
geen weefsel hebben gevormd. De kaart toont
een opmerkelijke diversiteit van functies en een
al even opmerkelijke nabijheid van verschillende

24

gebruiken van land. Deze twee termen – diversiteit
en nabijheid – zijn de woorden die vaak gebruikt
worden als de eigenschappen van de duurzame en
compacte stad. In de nabijheid en diversiteit aan
functies ligt dan ook de sleutel tot de omvorming
van het Vlaamse landschap tot een duurzaam,
ruimtelijk metabolisme.
De ‘metabolische cartografie’ van Studio Joost
Grootens is een instrument dat niet langer ten
dienste staat van een consumptiegerichte planning. Ze toont aan dat de traditionele kaart met
haar onderscheiden gebieden niet strookt met de
realiteit. Ze legt de basis voor een nieuwe lectuur
van het landschap. Ze toont dat er in het landschap
een enorm potentieel bestaat van horizontale relaties, uitwisselingen en combinaties van programma’s en functies. De kaart vormt het startpunt
om de toekomst van Vlaanderen te ontwikkelen
vanuit mogelijke synergieën tussen functies en
niet langer vanuit het ideaalbeeld van een strikte
scheiding tussen stad en platteland.
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ESTEE is een conglomeraat van een kantoorgebouw, een industriehal en een woning met tuin,
gelegen langs een snelweg ergens in Vlaanderen.
Het samenkomen van diverse functies op één plek
is niet gepland, maar het resultaat van opeenvolgende investeringen van een familiebedrijf.
Het bedrijf werd ooit opgestart in de garage van
de woning. Het floreerde en breidde in de loop der
jaren steeds verder uit. Volgens architecten de
vylder vinck taillieu is ESTEE de hedendaagse
versie van de oeroude Vlaamse vierkantshoeve,
symbool van het private initiatief en de Vlaamse
ondernemersgeest. Die liggen aan de basis van
de economische activiteit en welvaart in dit deel
van Europa. Vlaanderen is van oudsher een ondernemerslandschap. Het private initiatief heeft het
territorium gevormd tot wat het vandaag is.
Architecten de vylder vinck taillieu plukken het
conglomeraat uit zijn context en presenteren het
als een archetype of een model voor Vlaanderen.
Ze transformeren ESTEE van een eiland langs de
snelweg tot de bouwsteen van een kwalitatief en
duurzaam weefsel voor het territorium. Op die
manier zetten de architecten de traditionele
dogma’s van architectuur en planning op losse
schroeven. De ruimtelijke dynamiek van de private
onderneming is immers een doorn in het oog van
architecten en planners. ESTEE is een aanfluiting
van de goede smaak. De kwaliteit van de architectuur is nooit een bekommernis geweest van het
bedrijf. ESTEE strookt evenmin met het ideaal-

2.2 ESTEE — architecten de vylder vinck taillieu (aDVVT)
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beeld van een rationele opdeling van het landschap in gescheiden zones voor wonen, industrie
en natuur. ESTEE is als het ware zonevreemd.
De ruimtelijke planning kiest vandaag voor een
georganiseerde consumptie van ruimte voor
welbepaalde programma’s en functies. Wonen
en werken zijn in deze logica elkaar uitsluitende
functies. ESTEE is de antithese van dit principe.
Leven en werken zijn er innig met elkaar verweven.
Ze zijn elkaars alter ego.
ESTEE stelt de vraag of we de welvaart kunnen
schoeien op een in Vlaanderen welbekende leest
– het familiebedrijf – in plaats van het territorium
te consumeren via zoneringsprincipes. De reproductie van ESTEE als bouwsteen voor Vlaanderen
zet de dynamiek van het private ondernemerschap
in om het territorium te transformeren tot een
hybride, duurzame en welvarende leefomgeving.
De ruimtelijke organisatie van leven en werken op
één plek reikt een principe aan om de structuur
van het horizontaal verstedelijkte territorium te
herdefiniëren als een duurzaam alternatief voor
het weefsel van de compacte stad.
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2.3 BORGLOON EN ANTWERPEN–BRUSSEL — GRAU i.s.m. Boerenbond

In het gelijktijdige en meervoudige ruimtegebruik
ligt de kiem voor een duurzame transformatie
van het bestaande territorium. Het ontwerpend
onderzoek van het stedenbouwkundige bureau
GRAU voor de streek rond Borgloon in het zuiden
van Limburg en de as Brussel-Antwerpen in het
centrum van Vlaanderen vertrekt van het potentieel dat reeds aanwezig is in het landschap.
Borgloon ligt te midden van de driehoek tussen
Hasselt, Tongeren en Sint-Truiden. De streek rond
Borgloon staat bekend om haar idyllische heuvellandschap met kastelen en oude kerken te midden
van uitgestrekte boomgaarden. De streek lokt
ieder jaar dan ook vele toeristen. Behalve de
toeristen verblijven er ook honderden seizoenarbeiders uit Polen en India om fruit te plukken.
De diversiteit in gebruik en gebruikers leidt steeds
vaker tot sociale en ruimtelijke conflicten. De landbouwactiviteiten staan sterk onder druk van de
stijgende woonbehoefte, de groeiende vraag naar
voorzieningen voor recreatie en cultuur en de nood
om de biodiversiteit te versterken.
In plaats van de grenzen van de verschillende programma’s en functies strikt af te bakenen en een
compromis te sluiten tussen de diverse ruimteclaims, stelt GRAU voor om de verschillende
ruimtegebruiken op strategisch gekozen punten
met elkaar te verweven. Nieuwe woningen, hotels
voor toeristen, logementen voor fruitplukkers,
fruitveilingen, lokale marktplaatsen en vrijetijdsvoorzieningen vormen stedelijke clusters in het
landschap. Het zijn publieke plekken waar de
diverse gebruiken en gebruikers elkaar niet langer
kunnen ontlopen. Op ander plaatsen, waar intensieve landbouw raakt aan stedelijkheid, ontstaan
kansen voor nieuwe synergieën. Zo kunnen woonwijken de restwarmte van een nabijgelegen landbouwactiviteit gebruiken voor hun verwarming.
Dat leidt niet enkel tot een grotere energie-efficiëntie, maar zorgt er ook voor dat de landbouwactiviteiten en de woongemeenschap sterker met
elkaar verbonden worden. Dankzij deze ingrepen
ontstaat een gedeelde ruimte. Landbouw, toerisme en wonen zijn op elkaar aangewezen. Ze
hebben elkaar nodig.

naar ruimte voor woningen, bedrijven en recreatie
zijn een bedreiging voor de toekomst van de
landbouw en de schaars overgebleven natuur en
open ruimte. De strategie die GRAU in samenwerking met de Boerenbond ontwikkelde, koppelt
de verschillende uitdagingen aan elkaar, in plaats
van ze, zoals gebruikelijk, sectoraal te behandelen. Locaties waar industriële activiteiten een
overschot aan warmte en energie produceren, zijn
ideale vestigingsplekken voor nieuwe energieintensieve landbouwactiviteiten. Huizen worden
dan weer gegroepeerd rond de water-, warmteen elektriciteitsnetwerken van de glastuinbouw.
De overgebleven open lobben in het verstedelijkte
territorium functioneren voortaan als ‘productieve
parken’ waar landbouw en recreatie een gedeelde
plek innnemen.
Het doorgeven van overtollige energie, het hergebruiken van water of het recupereren van
warmte worden sturingsprincipes om de meest
geschikte locaties aan te duiden voor toekomstige
verstedelijking. De naast en over elkaar liggende
systemen van landbouw, wonen, industrie, natuur en recreatie treden in interactie. Dat leidt tot
onderlinge win-winsituaties en geeft de diversiteit
van sociale en economische activiteiten een
gedeelde plaats. De strategie van GRAU buigt
conflicterende belangen om tot een territoriale
collectiviteit.
Het ontwerpend onderzoek introduceert een
nieuwe logica voor de ruimtelijke planning. In
plaats van een defensieve bescherming van de
open ruimte tegen de oprukkende verstedelijking,
zet de strategie van GRAU in op bescherming
door ontwikkeling. De open ruimte structureert
voortaan de verstedelijking, en niet meer omgekeerd. Het landschap wordt productief. Het
territorium is producent van diensten die de
stedelijke samenleving in staat stellen te overleven. Het territorium vormt als het ware een
ruimtelijk metabolisme.

Het gebied tussen Antwerpen en Brussel heeft een
heel ander karakter dan de streek rond Borgloon.
De regio in het centrale deel van Vlaanderen kent
een enorme verstedelijkingsdruk. Het is een van
de dichtst bebouwde gebieden van Vlaanderen.
De stijgende grondprijzen en de groeiende vraag
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Industriële landbouw: ontwikkeling van een efficiënt systeem voor intensieve, hoogtechnologische
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en productieve landbouw die inspeelt op de globale vraag naar voedsel.
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Hub Borgloon: concentratie van hotels, collectieve woningen, fruitveilingen, lokale markten, diensten en kantoren
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op strategische punten in het landschap. Voedselproductie wordt verweven met recreatie, toerisme en wonen.
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