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INLEIDING

Designing the Future
Ontwerpen aan
de urgente opgaven
van morgen
Els Vervloesem
Architecture Workroom Brussels
Verschillende globale uitdagingen manifesteren zich vandaag als
complexe ruimtelijke vraagstukken: van de energietransitie over
de vermaatschappelijking van de zorg tot duurzame mobiliteit.
Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van
ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te
sturen. Ontwerp blijkt een bijzonder krachtig medium te zijn om
de noodzakelijke veranderingsprocessen te verbeelden, vorm te
geven en zo nodig bij te sturen. Ontwerp maakt het mogelijk om
de vertaalslag te maken tussen abstracte ideeën of intenties naar
concrete ruimtelijke ontwikkelingskansen. De verbeeldingskracht
van ontwerpers kan de impact van mogelijke interventies in één
oogopslag zichtbaar maken, om vervolgens over te schakelen naar
realiseerbare acties en interventies. Goed ontwerp slaagt er ook in
om de brug te slaan tussen verschillende schaalniveaus. Via een
voortdurende pendelbeweging tussen ontwerpschalen kunnen
slimme ingrepen op lokaal niveau doorwerken op regionaal
schaalniveau – en omgekeerd. Bovendien beschikt ontwerp over
een groot integrerend vermogen. Ontwerp komt tot stand door
een voortdurend heen en weer bewegen tussen verschillende
beleidsdomeinen, belangen van diverse partijen en tal van
juridische, economische, ruimtelijke of sociale randvoorwaarden.
Met de centrale inzet van ontwerp en ontwerpend onderzoek
zijn er de voorbije jaren diverse innovatieve beleidsinitiatieven,
projecten en praktijken geïnitieerd, zowel aan Belgische als aan
Nederlandse zijde. Denk bijvoorbeeld aan de IABR Ateliers, de
studies van Labo Ruimte en verschillende stedelijke initiatieven.
De Designing the Future-sessies staan in het teken van het
samenbrengen en uitwisselen van de enorme hoeveelheid
aan kennis, inzichten en ervaringen die de afgelopen jaren
zijn vergaard. Er is niet alleen veel geleerd op inhoudelijk vlak,
maar ook op het vlak van de vormgeving van processen. Want
ontwerpen gaat niet alleen over het wat, maar ook over het hoe en
met wie. Ontwerpend onderzoek vindt niet plaats achter gesloten
deuren. Het proces van ontwerp wordt bewust opengebroken
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en gedeeld met de buitenwereld. Op die manier ontstaat een
inclusief proces dat in het teken staat van het samenbrengen en
het organiseren van samenwerking tussen zeer diverse partijen
(overheid, civil society en markt).
Tijdens de Designing the Future-sessies stonden enkele
belangrijke vragen centraal. Welke lessen kunnen we trekken uit
al die goede praktijken en ervaringen? Waar staan we vandaag?
Maar vooral, wat zijn de noodzakelijke volgende stappen en wie
hebben we daarbij nodig? Hierbij konden we twee belangrijke
zaken vaststellen. Ten eerste blijkt dat de urgenties en doelen
vaak helder zijn, maar dat het pad om daar te komen veel
minder vanzelfsprekend is. Eén voorbeeld: de boodschap van
het Klimaatakkoord is helder, de doelstellingen zijn gekend en er
zijn tal van innovatieve initiatieven die hiertoe kunnen bijdragen.
Alleen blijkt dat in de praktijk vaak onvoldoende te zijn. Er is
een betere regie nodig en meer strategisch inzicht in hoe en met
wie we aan de noodzakelijke ruimtelijke transformaties kunnen
werken. Wie zien dit als de missing link, of de noodzaak om de
brug te slaan tussen het te bereiken doel en het reële handelen.
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Ten tweede is er hoogdringend een schaalsprong en een
bijbehorende versnelling nodig. De experimenten van de afgelopen
jaren zijn zeer waardevol. Maar vandaag tonen ze vooral de
uitzondering en zijn ze niet meer dan een illustratie van het feit dat
het huidige beleid en de gangbare praktijk onvoldoende werken.
Daarom is het cruciaal om de krachten te bundelen en dergelijke
innovatieve initiatieven en praktijken binnen een ruimer verband
te plaatsen. Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken
tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? En wat is
de nieuwe ontwerppraktijk die we daarbij nodig hebben?
De Designing the Future-sessies zijn ontstaan binnen Atelier
Brussel en de bijbehorende tentoonstelling A Good City Has
Industry.1 In de periode van december 2016 tot februari 2017
zijn zeven inhoudelijke werksessies georganiseerd rond urgente
maatschappelijke thema’s, waarbij telkens het potentieel van
ontwerpend onderzoek werd verkend. Vanuit de overtuiging
dat ervaring, praktijkkennis en expertise aanwezig zijn bij
zeer diverse mensen, hebben we er bewust voor gekozen om
telkens een zeer gemengd gezelschap uit te nodigen aan onze
gesprekstafel. Ambtenaren, academici, ontwerpers, architecten,
stedenbouwkundigen, bezielers van burgercoöperatieven,
1

De Designing the Future-sessies kwamen tot stand in samenwerking met de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), het Team Vlaams Bouwmeester (TVB),
de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Architecture Workroom Brussels (AWB). De sessies vonden
plaats in het Atelier BWMSTR en in de tentoonstellingsruimte van de Ravensteingalerij
in Brussel (BOZAR). In elke sessie stond telkens een andere actuele maatschappelijke en
ruimtelijke opgave centraal: The Healthy City (1 december 2016); Energy Regions (8 december 2016); Designing With Flows (22 december 2016); The Productive City (12 januari
2017); Visionary Housing (26 januari 2017); Less Infrastructure, Better Mobility (9 februari
2017); Ambitious Open Spaces (23 februari 2017).
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projectontwikkelaars, experts, activisten, (sociaal) ondernemers,
vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, adviseurs,
studenten en investeerders – zowel afkomstig uit België als uit
Nederland – gingen met elkaar in gesprek. Alleen al dat feit op
zich was een kleine overwinning, want al te vaak worden dit soort
gesprekken tussen dezelfde mensen en binnen de eigen milieus
gevoerd. Er ontstonden interessante uitwisselingen, maar er was
ook ruimte voor botsende opinies. Deze publicatie is een neerslag
van dit veelkleurige pallet aan stemmen.
Elke Designing the Future-sessie ging van start met een
besloten namiddagsessie (op uitnodiging) en werd afgesloten
met een publieke avondsessie. De besloten werksessie begon
telkens met een inleidende lezing door een expert, gevolgd
door drie korte presentaties vanuit het perspectief van beleid,
verkennend onderzoek en praktijktoepassing of ontwerp.
Theorie en praktijk werden op die manier op dezelfde hoogte
geplaatst. Vervolgens namen alle deelnemers en sprekers deel
aan een rondetafelgesprek, dat gemodereerd werd door Joachim
Declerck, Roeland Dudal of Els Vervloesem (Architecture
Workroom Brussels). Voor de avondsessies nodigden we een
inspirerende spreker uit om een lezing te geven, waarna we via
een panelgesprek opnieuw dieper ingingen op de inhoud.
Behalve het uitwisselen van ervaring, ideeën en kennis waren
de Designing the Future-sessies ook expliciet gericht op het
formuleren van mogelijke vervolgstappen, concrete acties en
potentiële samenwerkingen. De verbinding maken tussen urgente
opgaven, beleid en praktijk stond centraal. Dat is meteen de
belangrijkste motivatie om de rijke input die in de werksessies
naar boven kwam, samen te brengen in deze publicatie. We
zien deze publicatie dan ook als het startschot van een langer
ontwikkelingstraject, een toekomstig collectief verhaal dat tegelijk
zeer ambitieus én bescheiden is. Ambitieus in de zin dat we
effectief overtuigd zijn van de kracht van ontwerp en verbeelding
om de noodzakelijke transformaties mee te helpen waar maken.
Bescheiden, omdat we beseffen dat we pas aan het begin staan.
Deze publicatie bevat dan ook geen kant-en-klare conclusies. Het
werk is nog lang niet af. Het laatste woord is nog niet gezegd.
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de pretentie om een volledige
of uitputtende status quaestionis te geven. Het is ons veeleer te
doen geweest om de kansen die besloten liggen in een aantal
urgente transities zichtbaar te maken. Waar bevinden zich de
hefbomen voor verandering? Hoe kunnen we samen aan een
constructief project voor de toekomst bouwen? Wat zijn nu
precies de ruimtelijke vraagstukken? Hoe kunnen we de kracht
en inspiratie van ontwerp hierbij nog actiever inzetten?
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Zeven
urgente
opgaven

1.
De zorgzame stad
De vermaatschappelijking van de zorg – waarbij de zorg voor
ouderen en zorgbehoevenden zowel vanuit maatschappelijk
als financieel oogpunt anders wordt bekeken – stelt ons ook
voor grote ruimtelijke opgaven. Hoe kunnen we bouwen aan
zorgzame en geïntegreerde woon- en leefomgevingen?

We organiseerden zeven
Designing the Futuresessies, rond zeven
urgente opgaven, die in
deze publicatie aan bod
komen in de volgende
zeven hoofdstukken.

2.
Energielandschappen
De transitie naar hernieuwbare energie heeft letterlijk ruimte
nodig. Hoe kunnen we de vele innovatieve ontwikkelingen
opschalen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen
en welke rol kan ontwerp hierbij spelen?
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3.
Visionaire woningbouw
Het ideaal van individueel woningbezit botst op zijn grenzen.
Dit woonmodel is niet alleen zeer ruimteverslindend en brengt
hoge maatschappelijke kosten met zich mee, het is bovendien
niet langer betaalbaar voor een toenemende groep mensen. Hoe
kunnen we sleutelen aan het (bestaande) woonlandschap?
4.
De productieve stad
Stadsvernieuwing stond de afgelopen decennia hoofdzakelijk
in het teken van woon- en kantoorontwikkeling. Productie is uit
het zicht en naar de periferie verdwenen. Hoe kunnen werk en
industrie opnieuw een plek krijgen in de stad?
5.
Minder infrastructuur, betere mobiliteit
Het zeer fijnmazige water-, spoor- en wegennetwerk van de
Lage Landen heeft lange tijd bijgedragen tot een zeer goede
connectiviteit en economische welvaart, maar heeft vandaag zijn
verzadigingspunt bereikt. In plaats van nog meer infrastructuur,
ligt de toekomst bij het delen van mobiliteit. Hoe kunnen we
de huidige infrastructuur en de bijbehorende verstedelijking
radicaal anders bedenken en herontwerpen vanuit de
opkomende cultuur van delen?
6.
Ruimte voor water
De wateropgave is lange tijd eenzijdig als een probleem gedefinieerd. En dat terwijl water heel wat kansen biedt op het vlak van
landbouw, natuur, stadsontwikkeling of ruimte voor ontspanning
en vrijetijd. Hoe kunnen we een veilig waterbeheer in de toekomst
beter koppelen aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit?
7.
Ontwerpen met stromen
Het perspectief van stedelijk metabolisme laat ons toe om met
een andere bril naar de stedelijke ruimte te kijken. Hoe kunnen
we de stad nog meer zien als een samenhangend ecosysteem en
actiever de vele mogelijkheden aangrijpen om op een circulaire
manier om te springen met stromen van materialen, energie en
grondstoffen, maar ook met geld, mensen en kennis?
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Deze zeven Designing the Future-sessies stonden op zichzelf,
maar uiteraard zijn al die kwesties heel nauw met elkaar verweven.
Wonen kan niet los worden gezien van mobiliteit. Het historisch
gegroeide individuele woningbezit heeft immers sterk bijgedragen
tot het huidige verspreide verstedelijkingsmodel, waar we vandaag
op mobiliteitsvlak de gevolgen van dragen. Ook wonen en zorg
kunnen niet los van elkaar worden gedacht. En zonder een visie
op de open ruimte wordt het onmogelijk om zinnige uitspraken te
doen over hoe we in de toekomst de omslag naar hernieuwbare
energie kunnen realiseren. Het laatste hoofdstuk rond
metabolisme en ontwerpen met stromen toont nog explicieter aan
hoe alles met elkaar samenhangt. De stromenbenadering toont
namelijk hoe al die afzonderlijke opgaven deel uitmaken van een
dynamisch geheel waarbinnen de verschillende systemen elkaar
voortdurend wederzijds beïnvloeden.
Voor elk van deze urgente opgaven, selecteerden we ook telkens
een aantal inspirerende cases. We beschouwen dit als de eerste
kiemen van praktijken die veel potentieel in zich dragen. Ook hier
is de filosofie opnieuw: geen best of maar een open selectie met
een brede waaier aan praktijkvoorbeelden waarmee we vooral
de gecombineerde kracht van diverse soorten initiatieven, uit
zeer verschillende hoeken, geïnitieerd door zeer uiteenlopende
partijen, willen laten zien. Een open selectie, dat wil zeggen dat
hier ongetwijfeld nog veel aanvullingen mogelijk zijn, en dat hier
hopelijk in de toekomst nog veel nieuwe voorbeelden aan kunnen
worden toegevoegd.
Het initiatief van de Designing the Future-sessies smaakt naar
meer! Na elke sessie ontvingen we enthousiaste reacties, en
ook de weken nadien kregen we verschillende vragen van
deelnemers die benieuwd waren naar een mogelijk vervolg. Dit
zagen we als een bevestiging van de nood aan een collectieve
vrije denk- en werkruimte om vandaag te kunnen samenwerken
aan de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen van morgen.
Daarom willen we in de nabije toekomst nog meer van dit soort
inspirerende werksessies organiseren. Tegelijk is het ook onze
doelstelling om de rijke inhoudelijke input die hieruit voortvloeit,
op een meer structurele manier, en in samenwerking met een
brede groep van partners, te vertalen naar reële transformaties in
de praktijk.
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Om dat mogelijk te maken, willen we u graag uitnodigen om
samen met ons de schouders te zetten onder de verdere uitbouw
van een leeromgeving gericht op architectuur, stedenbouw,
ruimtelijke planning en de bijbehorende uitdagingen voor
ontwerpers, beleid en burgers. Hiermee richten we ons
tot toekomstgerichte overheidsinstanties, onderwijs- en
kennisinstellingen, middenveldorganisaties, burgers en
marktpartijen die mee antwoorden willen zoeken op ruimtelijke
vraagstukken vanuit een maatschappelijke agenda.
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De ambities liggen in het opschalen en versnellen van processen,
het opzetten van nieuwe trajecten en vermenigvuldigbare
projecten en het systematisch stimuleren van de nodige shifts
in het denken over ruimtelijke transformaties. We zijn ervan
overtuigd dat we via slimme koppelingen tussen urgente
opgaven, praktijk en beleid, het multiplicatie-effect dat we
beogen, mee kunnen helpen waarmaken. Door het ontwikkelen
van een platform dat goede praktijken en pilootprojecten
samenbrengt en beter op elkaar afstemt, streven we naar een
lange-termijnontwikkelingstraject gebaseerd op permanente
uitwisseling. We zien dit als een noodzakelijke springplank
voor reële transformaties. Via het opzetten van leer-, test- en
beleidstrajecten willen we graag een steentje bijdragen aan de
spreekwoordelijke bruggen tussen de doelen en het handelen van
vandaag en morgen.
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De zorgame stad

2

De zorgzame
stad
De vermaatschappelijking
van de zorg brengt
ingrijpende verschuivingen
teweeg in het zorglandschap.
Ze dwingt ons om opnieuw
na te denken over de
betekenis van zorg in onze
samenleving. Ze stelt ons ook
voor een ruimtelijke opgave.
Die biedt kansen om onze
leefomgeving duurzaam te
vernieuwen en te bouwen
aan de zorgzame stad van de
toekomst.
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De voorbije jaren zien we een ingrijpende evolutie in het denken
en het beleid rond zorg. In Nederland en Vlaanderen spreekt
men over de vermaatschappelijking van de zorg. Fundamenteel
gaat het om een verschuiving van cure naar care, of van het
genezen van ziekte naar het zorg dragen voor. In plaats van de
zorg af te zonderen in daartoe bestemde instellingen (rusthuis,
ziekenhuis, opvangcentrum), zijn meer en meer partijen ervan
overtuigd dat het beter is om zorg sterker in te bedden in onze
alledaagse leefomgeving. Aan de basis van die opvatting ligt een
brede definitie van gezondheid. Gezondheid is niet langer de
afwezigheid van ziekte, maar is verbonden met alle aspecten van
kwaliteitsvol leven.
Een van de belangrijkste fenomenen die de vermaatschappelijking
van de zorg in de hand hebben gewerkt, is de vergrijzing van de
bevolking. Overal in Europa, en zeker ook in de Lage Landen,
neemt het aandeel ouderen sneller toe dan dat van andere
leeftijdsgroepen. Een aanzienlijk deel van deze ouderen is vandaag
steeds actiever. Ze willen langer zelfstandig blijven wonen, thuis,
in een vertrouwde omgeving, nabij familie, vrienden en buren. Voor
velen is het rusthuis of woonzorgcentrum slechts de allerlaatste
optie. Sommigen slagen erin om deze stap zo lang mogelijk uit te
stellen door hun eigen woning aan te passen, te verhuizen naar
een serviceflat, of door gebruik te maken van informele mantelzorg
of thuisverpleging op maat. Toch zijn de alternatieven voor het
klassieke rusthuis momenteel nog beperkt en ontoereikend.

14

De vermaatschappelijking is een tendens die zich vandaag
voordoet in alle zorg- en welzijnssectoren. Er duiken steeds
meer initiatieven op die langdurig zieken of mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking niet langer ‘opsluiten’
in speciaal daarvoor bestemde instellingen, maar, in de mate
van het mogelijke, zoveel mogelijk betrekken in een gewoon
leven. Zulke initiatieven gaan uit van het idee dat ook langdurig
zieken of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
volwaardig deel uitmaken van onze samenleving. Door een
beroep te doen op formele of informele netwerken en een
aangepaste woonomgeving te voorzien, kunnen zij zoveel
mogelijk deelnemen aan het gewone leven.

De zorgzame stad

Toch is het fenomeen zo oud als de straat. In vroegere tijden, voor
de opkomst van de 20ste-eeuwse welvaartsstaat, waren ouderen
voor hun zorg hoofdzakelijk aangewezen op familiebanden en
de gemeenschap. In de geestelijke gezondheidszorg bestaat al
eeuwenlang de traditie van gezinsverpleging om mensen met
psychische problemen in een vertrouwde omgeving op te vangen.
In België is het OPZ Geel een internationaal bekend voorbeeld dat
tot op vandaag navolging krijgt.
Door breder over zorg te denken en zorg niet langer als een
uitzonderingstoestand te beschouwen, kan zorg opnieuw
een meer vanzelfsprekende en zichtbare plek krijgen in
onze samenleving en in onze steden. De nood aan zorg en
ondersteuning is altijd en overal aanwezig. Onze persoonlijke
levensloop wordt mee gekleurd door het zorg geven en zorg
vragen: van jonge ouders die voor hun kinderen zorgen, over
onverwachte (tijdelijke) confrontaties met ziekte, tot bejaarde
ouderen die een beroep doen op de mantelzorg van hun
zestigjarige kinderen.
— De zich terugtrekkende overheid
De vermaatschappelijking van de zorg heeft de voorbije jaren
ook een tweede betekenis gekregen. De oorspronkelijke term
verwijst naar de doelstelling en de wens van zorgverleners en
zorgbehoevenden om zorg zoveel mogelijk te integreren in de
samenleving. Maar binnen de context van een terugtredende
en besparende overheid, heeft het begrip ook een andere
connotatie gekregen. De vermaatschappelijking van de zorg
wordt aangegrepen om de verantwoordelijkheid voor zorg meer
bij de burger te leggen. Kritische stemmen waarschuwen hierbij
voor een al te sterke focus op ‘burgerkracht’ en ‘zelforganisatie’
binnen de samenleving. Wanneer de vermaatschappelijking te
ver doorschiet, komt zorg als ‘sociaal basisrecht’ onder druk te
staan. De verantwoordelijkheid voor toegankelijke en betaalbare

“Er wordt vanuit het zorgbeleid te weinig naar wonen
gekeken. Er wordt nagedacht over zorg, zonder te bekijken
waar de mensen die zorg nodig hebben wonen.”

G R I E T R O E TS
VA KG R O E P S O C I A A L W E R K E N S O C I A L E P E DAG O G I E K
UGENT
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zorg wordt afgewenteld op de samenleving. Burgers dreigen
zelf te moeten instaan voor hun zorg en de kosten die hiermee
verbonden zijn.
De vermaatschappelijking van de zorg dwingt ons om opnieuw
na te denken over de betekenis en de plaats van zorg in
onze samenleving. Hoe kunnen we de zorg in de toekomst
organiseren? Waarin bestaan de taak en de verantwoordelijkheid
van de overheid? Wie moet die zorg aanbieden? Op welke
manier financieren we de zorg en houden we ze betaalbaar en
toegankelijk voor iedereen? Hoe kunnen we het fenomeen van de
vermaatschappelijking van de zorg opnieuw vormgeven in onze
samenleving?
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Die vragen kunnen we pas beantwoorden als we erkennen dat
de vermaatschappelijking van de zorg – of het inbedden van zorg
in onze alledaagse leefomgeving – ons ook voor een ruimtelijke
opgave stelt. Met ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen we
op een vernieuwende manier inspelen op de veranderingen in
de zorgstructuur. Die ruimtelijke opgaven zijn heel divers. Ze
omvatten het ontwerpen en bouwen van levensloopbestendige
woningen en woninggroepen, inclusieve publieke ruimtes,
kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken, zorgzame en toegankelijke
wijken en steden, en de organisatie van formele en informele
zorgnetwerken. De vermaatschappelijking van de zorg biedt
kansen om stad te maken en onze leefomgeving op een
zorgzame en inclusieve manier in te richten. Hier kunnen we veel
winsten boeken, want bouwen aan een zorgzame leefomgeving,
is bouwen aan een leefomgeving die goed is voor iedereen.

De zorgzame stad

“Op de vraag of een betere inrichting en andere organisatie
van de ruimte voordelen zou kunnen opleveren op het vlak
van zorg, is het antwoord klaar en duidelijk: ja! Natuurlijk
zal een betere ruimtelijke ordening leiden tot een gezondere
samenleving, en dus ook maatschappelijk winsten opleveren.
Dat kan op alle schaalniveaus: van binnenhuisarchitectuur
en nieuwe woon(zorg)concepten, over toegankelijkheid en
inrichting van de leefomgeving, tot ruimtelijke planning en
regionale ontwikkeling.”

PAS CA L D E D EC K E R
S O C I O LO O G
KU L E UV E N
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De vermaatschappelijking van de zorg stelt
ons voor de opgave om de zorg ruimtelijk
te integreren in onze leefomgeving.
Die ontwerpopgave speelt zich af op
verschillende schaalniveaus tegelijkertijd:
de individuele woning, de wijk, het dorp,
de stad, de regio.
Goede zorg begint in de eerste plaats met goed wonen1. Ouderen hebben vandaag echter een heel beperkte woonkeuze. Ofwel
blijven ze in hun eigen woning wonen, die vaak onaangepast en
veel te groot is, ofwel zetten ze de stap naar een gespecialiseerde zorginstelling. Maar als in de toekomst steeds meer ouderen
langer ‘thuis’ willen wonen, zijn er meer keuzemogelijkheden
nodig. We staan voor de opgave om nieuwe woonvormen te bedenken als aanvulling op het bestaande maar eenzijdige aanbod
van serviceflats, assistentiewoningen en woonzorgcentra. Er
is nood aan woonvormen waar zorg op maat mogelijk is, waar
meer en minder zorgbehoevenden voor elkaar kunnen zorgen,
waar ouderen en mensen met een (al dan niet tijdelijke) beperking kunnen deelnemen aan het gewone stedelijke leven. Een
ruimer woonaanbod stimuleert bovendien de woonmobiliteit.
Veel onderbenutte woningen zouden bijvoorbeeld opnieuw op
de markt kunnen komen voor de huisvesting van jonge gezinnen.
Een aantrekkelijk en meer divers woonaanbod is dus ook een
remedie tegen de groeiende schaarste in de huisvesting.
Behalve de woning speelt ook de ruimere leefomgeving een
cruciale rol. Vandaag zien we heel wat initiatieven ontstaan rond
buurtgerichte zorg of levensloopbestendige wijken. Het achterliggende idee van die initiatieven is dat mensen bij voorkeur in hun
eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Zorg komt naar de
mensen toe, in plaats van omgekeerd. Daarnaast biedt de schaal
van de buurt of de wijk mogelijkheden om lokale netwerken te
versterken of op te bouwen. Buurtgerichte zorg vereist evenwel
nieuwe vormen van zorginfrastructuur, kleinschalig en nabij,
maar ook nieuwe organisatievormen die zorg op maat tot bij de
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1

Zie Visionaire woningbouw, p. 57.

“Veel mensen blijven
zolang mogelijk
thuis wonen, niet
omdat ze daarvoor
kiezen, maar omdat
er geen alternatief
is. In Vlaanderen
bestaan er maar twee
modellen: naar een
woonzorgcentrum
of thuis blijven
wonen. We hebben
dringend nood aan
een ruimer scala van
tussenvormen.”

PAS CA L D E D EC K E R
S O C I O LO O G
K U L E UV E N
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Sint-Trudo
Goede zorg begint met goed
wonen. Dat is het uitgangspunt
van de Pilootprojecten Onzichtbare
Zorg, een initiatief van de Vlaams
Bouwmeester. De herontwikkeling
van een verlaten ziekenhuissite in
Sint-Truiden, een ontwerp van NU
architectuuratelier, is daarom niet
opgevat als een zorgproject in de
stad, maar als een nieuw stuk stad
waar ook zorg kan plaatsvinden.
De ontwerptekeningen tonen een
sterk verdicht, stedelijk weefsel
met pleinen, steegjes, collectieve
tuinen, publiek groen, winkels en
horeca. Er wonen mensen van
allerlei slag: ouderen, minder
mobielen, dementerenden maar
ook ‘gewone’ gezinnen met
kinderen. De architecten spreken
van een verkorreling van de zorg:
in plaats van zorgfuncties af te
zonderen, wonen zorgbehoevenden
op een heel vanzelfsprekende
manier tussen andere, minder
zorgbehoevende mensen.
Zorg wordt tot op zekere hoogte
zelfs overbodig gemaakt door
het wonen zo te organiseren dat
mensen beter in staat zijn om
voor zichzelf en hun naasten te
zorgen. De mix van de meest
diverse woningtypes en flexibele
woningen maakt ‘levenslang wonen’
mogelijk. Het ontwerp stimuleert
informele vormen van zorg: zorg
door de partner (bijvoorbeeld
door woningen te koppelen), door
familieleden (die bijvoorbeeld
tijdelijk kunnen verblijven in
het zorghotel) of door de buren
en omwonenden (waarmee
een nauw contact bestaat
dankzij de gedeelde ruimtes en
voorzieningen).
Joeri De Bruyn (2015),
Pilootprojecten Onzichtbare Zorg.
Innoverende zorgarchitectuur.
Vlaams Bouwmeester.
www.vlaamsbouwmeester.be/
nl/publicaties/pilootprojectenonzichtbare-zorg

© NU architectuuratelier

zorgbehoevenden brengen. Sterke lokale zorgnetwerken kunnen
de gecentraliseerde en institutionele zorginstellingen helpen
ontlasten. Om greep te krijgen op het vaak versnipperde, lokale
zorglandschap en onderlinge samenwerking te bevorderen, duiken in verschillende steden en gemeenten in Nederland en in
België zorgregisseurs op. Die zijn aangesteld om de individuele
zorgvraag te coördineren en de formele en informele zorgverleners beter op elkaar af te stemmen.
Al die innovatieve plannen op wijk- en buurtschaal zijn vandaag
vooral initiatieven die uitgaan van de sociale sector (zorg, welzijn, samenlevingsopbouw, onderwijs). Bij ontwerpers en planners is de wijk- en buurtschaal vaak nog een blinde vlek. Toch
zijn hier veel kansen te rapen. Ontwerpers associëren gezonde
stadsontwikkeling vandaag in de eerste plaats met meer ruimte
voor groen en gezond bewegen. Maar ook de ‘sociale onderbouw’ van wijken biedt veel potentieel. Een meer zorgvuldige
inrichting van onze leefomgeving kan bijvoorbeeld bijdragen aan
diverse soorten van sociale contacten, wat een positieve invloed
heeft op het welbevinden. Kwaliteitsvolle publieke of collectieve
ontmoetingsruimtes kunnen het isolement van ouderen en zorgbehoevenden doorbreken. Een inclusieve, zorgzame stadsontwikkeling bevordert welzijn, voorkomt ziekte, en is wellicht een
eerste stap in het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg.
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© Filip Dujardin
IGLO
Het Intergenerationeel project Linker Oever
(IGLO) wendt de bouw van nieuwe woongelegenheden voor ouderen, zorgvoorzieningen en een kinderdagverblijf aan om
leven te brengen in de monofunctionele
woonwijk van Linkeroever. De zorgfuncties
zijn gebouwd langs een nieuwe straat
dwars door de uitgestrekte grasvelden aan
de voet van de Chicagotoren. De volumes
verzachten de schaalbreuk tussen de modernistische sociale hoogbouwblokken en
de nabijgelegen tuinwijk. Er ontstaat een
meer gemengde, minder gesegregeerde
stadsvorm.
Het woonzorgcentrum is een laag gebouw
met een grote voetafdruk, zodat zo veel
mogelijk kamers uitgeven op de tuinen. De
bewoners kunnen kiezen tussen verschillende sferen om hun dag door te brengen:
in de rust van hun kamer, in kleinere of
grotere leefgroepen, in de tuinen, steegjes
of pleintjes. De tuin van het kinderdagver-

blijf sluit aan op een van de tuinen van het
woonzorgcentrum. De architecten hopen
dat dit kan leiden tot betrokkenheid van de
ouderen bij de kinderopvang.
De straten, stegen en pleintjes en de
verschillende bijkomende functies zoals
de cafetaria, kapper, manicure, kinesist en
huisartsenpost zijn ook toegankelijk voor
de buurtbewoners. De eens zo desolate
grasvlakte is vandaag het nieuwe centrum
van de wijk. Het IGLO-project toont aan
hoe het toevoegen van zorgprogramma’s
stedelijkheid kan genereren en aantrekken.
Het masterplan van IGLO is van de hand
van Technum, De Smet Vermeulen architecten, architecten De Vylder Vinck Taillieu, Tom Thys architecten. Woonzorgcentrum en kinderdagverblijf zijn ontworpen
door De Smet Vermeulen architecten, het
dienstencentrum en de serviceflats door
architecten De Vylder Vinck Taillieu, en de
sporthal en het jeugdcentrum door Tom
Thys architecten.

“Zorg zou op een
meer zichtbare,
herkenbare en
zelfbewuste manier
aanwezig moeten
zijn in de stad
en de publieke
ruimte. Er zijn veel
sterke historische
voorbeelden waarin
zorg deel uitmaakt
van het stedelijk leven,
maar die zich wel
op een zichtbare en
herkenbare manier
manifesteren in het
stadsbeeld.”

20

PAU L V E R M E U L E N
DE SMET VERMEULEN
A R C H I T EC T E N
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Buurtgerichte Zorg
Het Kenniscentrum Woonzorg
heeft in Brussel experimenten
opgestart met ‘Buurtgerichte Zorg’.
Buurtgerichte Zorg biedt ouderen
en hulpbehoevenden de kans om zo
lang mogelijk thuis en in hun eigen
vertrouwde omgeving te blijven
wonen. Dat verhoogt de kwaliteit
van het leven en verlaagt de kosten
van de zorg. Hiervoor is echter
een grondige reorganisatie van de
zorgverlening noodzakelijk.
Buurtgerichte zorg impliceert dat de
organisatie van de zorg afgestemd
is op de leefomgeving en de individuele noden en behoeften van de
ouderen. Een zorgnetwerk neemt
voortaan de plaats in van de klassieke, gecentraliseerde zorginstellingen. Om het aanbod van formele en
informele zorgverleners te coördineren, krijgt iedere hulpbehoevende
een buurtzorgregisseur toegewezen.
Die gaat op bezoek bij de oudere en
samen brengen ze de risico’s, problemen, wensen en mogelijkheden
in kaart. De buurtzorgregisseur stelt
een zorgactieplan op en engageert
alle zorgverleners die mee instaan
voor de uitvoering van het plan.
Huisartsen, kinesitherapeuten, het
algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de residentiële
ouderenzorg en de thuiszorg werken samen aan een geïntegreerde
dienstverlening op maat.
www.woonzorgbrussel.be

“Vooral in de wijken
rond het kanaal blijkt
dat er heel wat hiaten
zijn in het aanbod van
zorgvoorzieningen.
Die wijken blijken
ook de armste wijken
van Brussel te zijn,
waar bovendien veel
mensen met een
migratieachtergrond
wonen. Dit sluit aan
bij de constatatie dat
zorg ook met armoede
te maken heeft.”

© Kenniscentrum Woonzorg

— Terugkerende opgaven
Hiervoor bestaan geen eenduidige recepten. Het zorgvraagstuk
is sterk afhankelijk van de lokale context. De grote gezondheidsverschillen tussen wijken maken bijvoorbeeld duidelijk dat er
in bepaalde wijken meer en andere zorgbehoeften zijn dan in
andere wijken. Dit hangt samen met een veelheid aan factoren,
en vereist een dieper inzicht in de grote variatie aan sociale leefwerelden. Daarnaast zijn in steden andere antwoorden nodig
dan in suburbane gebieden, dorpskernen of landelijke gebieden.
In de Lage Landen zijn er bovendien grote regionale verschillen
in de demografie. In Nederland is er sprake van ‘krimpgebieden’.
Dat zijn gebieden waar vooral jonge mensen wegtrekken, waardoor het aandeel ouderen die zorg nodig hebben stijgt, terwijl de
bevolking die zorg moet leveren, afneemt. Ook in het oostelijke
deel van Belgisch Limburg en de Noorderkempen is er een sterkere stijging van het aandeel ouderen. Aan de Belgische kust is
er zelfs sprake van een ‘dubbele vergrijzing’: dat wil zeggen dat
naast de vergrijzing van de huidige bevolking, ook ouderen vanuit het binnenland naar de kustzone trekken.
Ondanks de grote verschillen (tussen wijken, steden, regio’s)
kunnen we toch verschillende ‘terugkerende’ ruimtelijke opgaven formuleren met betrekking tot het zorgvraagstuk. Met
‘maatwerk’ alleen komen we er niet. Een generieke aanpak of
‘uitrolbeleid’ doet dan weer onrecht aan de nood aan diversifiëring. Eens de ruimtelijke opgaven voldoende scherp in beeld
zijn, kunnen principes en werkwijzen worden ontwikkeld die wel
contextgebonden, maar tegelijk ook herhaalbaar zijn.

L U C L A M PA E R T
K E N N I S C E N T R U M WO O N ZO R G
B R U SS E L
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2
De overheid als
choreograaf
De overheid staat voor de historische taak
om onze zorg op maat van de 21ste eeuw
te brengen. Ze heeft de sleutels in handen
om de verschillende partijen rond de tafel
te brengen en de vernieuwing in de zorg
structureel in onze steden en dorpen te
verankeren. Enkel op die manier kan de
overheid het sociale basisrecht op zorg
blijven garanderen.
In tegenstelling tot andere delen in de wereld is zorg in Europa
een sociaal basisrecht. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op
het principe van solidariteit. Die solidariteit is zowel horizontaal
(tussen hoge en lage risicogroepen) als verticaal (tussen verschillende leeftijdsgroepen) georganiseerd. Ze maakt abstractie
van factoren zoals persoonlijke affiniteit, nabijheid, leeftijd, afkomst, overtuiging of verdienste. In het model van de welvaartsstaat heeft iedereen recht op zorg. Kunnen we dit model behouden? Welk type vernieuwd ‘sociaal contract’ is er nodig tussen
de overheid en de burger?
De vermaatschappelijking van de zorg impliceert een verschuiving in de richting van meer zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het eigen sociale vangnet wint
aan belang. Die verschuiving wordt versterkt door krimpende
budgetten en een zich terugtrekkende overheid. Het gevolg is
dat zorgverlening voortaan gepaard gaat met een voortdurend
onderhandelingsproces tussen de professionele zorg die met publieke of private middelen wordt voorzien, en de zorg die door de
burger zelf of vanuit informele netwerken of organisaties wordt
verleend.
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De verschuivingen in het samenspel tussen publieke, private en
civiele partijen hoeven niet per definitie te betekenen dat publieke verantwoordelijkheden zonder meer worden afgewenteld op
andere partijen. Eerst en vooral is het aan de overheid om over de
schotten van de verschillende beleidsdomeinen heen te kijken.

G R I E T R O E TS
VA KG R O E P S O C I A A L W E R K E N
S O C I A L E P E DAG O G I E K
UGENT

Zorg is bij uitstek een kwestie die raakt aan heel uiteenlopende
domeinen zoals mobiliteit, onderwijs, gemeenschapsvorming,
jeugdbeleid, wonen, ruimtelijke ordening, enzovoort. De zoektocht naar maatschappelijke meerwaarde tussen en over deze
domeinen heen, is ook een governance-vraagstuk, en vraagt om
collectieve, geïntegreerde doelstellingen rond zorg.

De zorgzame stad

“We hebben
gevochten voor het
recht op zorg. Het
solidariteitsprincipe
van de
verzorgingsstaat is
heel rationeel: je
steekt geld in een
pot en je herverdeelt.
Aan het einde van
de 19de eeuw was er
ook solidariteit, maar
die was gebaseerd
op goodwill en
filantropie. Daar wil
ik niet naar terug.
Het is verontrustend
te zien hoe de
overheid vandaag
omgaat met de
vermaatschappelijking
van de zorg. Ze
gebruikt die als een
voorwendsel om de
verzorgingsstaat af te
bouwen. Solidariteit
mag echter geen
liefdadigheid zijn,
maar moet een recht
blijven.”

— Sleutelpositie
De overheid heeft nog steeds een bevoorrechte positie om binnen de wijzigende omstandigheden een actieve rol te spelen als
bemiddelaar, gericht op het bereiken van haar maatschappelijke
doelstellingen. In dat geval trekt de overheid zich niet terug,
maar treedt ze op als choreograaf met als doel om een gelijker
speelveld te creëren voor de diverse partijen en actoren op het
gebied van zorg. Ze begeleidt actief de dans tussen gevestigde
partijen en meer fragiele actoren. Gevestigde partijen (zoals
zorgverzekeraars, kennis- en onderzoekscentra, ziekenhuisinstellingen) kunnen gestimuleerd worden om niet enkel te streven
naar financieel, maar ook naar maatschappelijk rendement.
Tegelijkertijd moet de overheid voldoende investeren in de mobilisatie van sociaal kapitaal (mantelzorgers, vrijwilligers, pioniers
en vernieuwende initiatiefnemers op het vlak van zorg). Door de
schotten tussen de verschillende beleidsdomeinen te doorbreken, samen te werken met zowel de markt als de civil society, en
de vermaatschappelijking van de zorg ruimtelijk te verankeren,
kunnen we veel maatschappelijke winsten boeken.
Ondanks budgettaire restricties en besparingsmaatregelen beschikt de publieke sector bovendien nog steeds over niet geringe
financiële middelen, mankracht en patrimonium. Als choreograaf
en investeerder blijft de publieke overheid over een sleutelpositie
beschikken om de zorg van de toekomst mee vorm te geven. De
activatie van het publieke investeringsvermogen kan een belangrijke hefboom zijn voor innovatie in de zorg. De massale investeringen in de zorg die er sowieso zitten aan te komen – zowel van
de overheid als van private partijen – zijn een historische kans
om te bouwen aan toekomstbestendige steden en woonbuurten.
Het komt erop aan die investeringen te verschuiven naar ruimtelijk geïntegreerde zorgconcepten en de paradigmashift in de
zorg te versterken en te versnellen. Een geïntegreerde aanpak
van het zorgvraagstuk biedt bovendien een antwoord op het
probleem van de stijgende zorgkosten. De overheid kan de kans
grijpen om een nieuwe invulling te geven aan haar historische
sociale verantwoordelijkheid. Enkel op die manier kunnen we
zorg als basisrecht behouden en onze zorg op maat van de 21ste
eeuw brengen.
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© Sis Pillen, IABR Atelier Utrecht
IABR Atelier Utrecht
Het IABR Atelier Utrecht (AWB, MUST,
De Smet Vermeulen architecten)
onderzocht samen met de gemeente
Utrecht hoe stadsontwikkeling kan
bijdragen tot een inclusieve en gezonde
stad. Een van de onderzoeken spitste
zich toe op de naoorlogse woonwijk
Overvecht. Overvecht beschikt over
een goede basisuitrusting voor een
gezonde samenleving. Om de doelen
van de verzorgingsstaat te realiseren,
werd in de tweede helft van de 20ste
eeuw sterk geïnvesteerd in de bouw van
maatschappelijke voorzieningen in en
rond de wijk. Er is een ziekenhuis, er zijn
verzorgingshuizen, en in het hart van
iedere buurt werd een schooltje gebouwd.
Die voorzieningen dreigen vandaag
verloren te gaan.
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Door de fusie en schaalvergroting van
de scholen bouwt de gemeente vandaag
nieuwe, grotere en beter uitgeruste
schoolgebouwen. Dat is op zich positief,
maar tegelijkertijd worden de oude
schoolgebouwtjes zonder veel nadenken
gesloopt om plaats te maken voor nieuwe

woningen. Maar door de buurtschooltjes
te slopen, doekt de gemeente in één
beweging de bijbehorende sociale
netwerken op. De monofunctionele
woonontwikkeling betekent een
verschraling van het buurtleven. De
schooltjes zijn immers heel strategisch
gelegen in het hart van iedere wijk. Het
zijn toegankelijke ontmoetingsplekken
waar verenigingen en omwonenden
gebruikmaken van de gymzalen,
klaslokalen en speelruimtes.
Het IABR Atelier adviseerde de gemeente
om de kleine ontmoetingsruimtes in de
wijken te behouden voor sociale functies
en het opgebouwde sociaal kapitaal van
de schoolgebouwen niet op te offeren aan
winstmaximalisatie. In de marges van het
gewone woonweefsel ligt de basis voor
de gezonde stad. Publieke investeringen
in die marges zijn noodzakelijk om
het bestaande sociaal kapitaal te
ondersteunen en te versterken.
Els Vervloesem, Rinske Wessels (2016).
Van cure naar care. Transities in de
gezonde stad Utrecht. IABR/UP.
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EXTRACTIEVE ECONOMIE
gericht op finianciële meerwaarde

Traditionele gevestigde
partijen (marktpartijen,
instituties, ...)

CREATIE VAN
EEN GELIJK
SPEELVELD

OVERHEID

Nieuwe initiatiefnemers
(sociaal ondernemerschap, burgerinitiatief, ...)

gelinkt aan sociale opbrengst

PUBLIEKE ECONOMIE
© IABR Atelier Utrecht

“We mogen ook niet
te naïef zijn als we
over ‘buurtgerichte
zorg’ spreken. Het
altruïsme van mensen
is beperkt. Daarom
is het goed om ook
te denken vanuit
wederkerigheid.
Wanneer mensen
iets doen of geven,
en daar iets voor in
de plaats krijgen, dan
kan het idee van een
‘zorgzame buurt’ wel
beginnen werken.”

De stad als choreograaf
Utrecht is een gezonde stad met een
groot sociaal en financieel kapitaal.
Nieuwe initiatiefnemers zetten zich
actief in voor de stad: burgers, lokale
organisaties, kleinschalige verenigingen
en sociaal-innovatieve ondernemers.
Daarnaast kan Utrecht als een van
de meest aantrekkelijke steden van
Nederland profiteren van een gunstig
investeringsklimaat. Het komt er nu op
aan om dit kapitaal op zo’n manier in te
zetten dat de waarde die wordt gecreëerd,
ook terugvloeit naar de stad en haar
inwoners.
Om die ambitie waar te maken is
samenwerking nodig tussen alle
partijen die kunnen bijdragen aan een
gezonde stad: van buurtorganisaties
tot multinationale ondernemingen. Het
is de taak van de gemeente om hier als

choreograaf op te treden en alle partijen in
een gezamenlijke choreografie te passen.
Dat gebeurt niet vanzelf. Het vereist de
creatie van een horizontaal speelveld
tussen de private markt, de overheid en de
civil society.
Utrecht verwacht een sterke
bevolkingsgroei. Dat brengt een grote
bouwopgave mee voor de stad. Hier liggen
kansen om het horizontale speelveld in de
praktijk te brengen en nieuwe ontwikkelen verdienmodellen te bedenken.
Cruciaal is om binnen de gegarandeerde
financiële winsten marges in te bouwen
om ook te voorzien in collectieve
ruimten die geen of minder directe winst
opbrengen. Die collectieve ruimten dienen
verschillende doelen – het zijn plekken
voor de ontplooiing van lokaal initiatief,
ontmoetingsruimtes, wijkvoorzieningen,
enzovoort – maar ze staan allemaal in het
teken van minder cure en meer care.

D I R K L UY T E N
O D I S E E , ST U D I O B E L E I D
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© Wieteke Nijkrake, NOHNIK
Who cares?
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De vele monofunctionele woonwijken
die gebouwd zijn in de tweede helft van
de 20ste eeuw kampen in toenemende
mate met vergrijzing, eenzaamheid
en individualisering. Een grondige
stedenbouwkundige transformatie is
nodig om van deze wijken gezonde
leefomgevingen voor iedereen te maken.
De veranderende zorgvraag kan daar
een belangrijke motor voor zijn. Daarom
organiseert Rijksbouwmeester Floris
Alkemade een ontwerpprijsvraag die
de naoorlogse wijken van Rotterdam,
Almere, Groningen en Sittard-Geleen
toekomstbestendig moet maken. De
Rijksbouwmeester wil ontwerpkracht
activeren en ideeën ophalen om de wijken
beter in te richten voor ouderen, vanuit
de gedachte dat een stad die goed is
ingericht voor senioren en kwetsbaren een
goede stad is voor iedereen.

De prijsvraag vertrekt van de vaststelling
dat fenomenen zoals vergrijzing,
veranderingen in zorg en een andere
kijk op gezondheid leiden tot nieuwe
ruimtelijke opgaven en kansen in de
woonwijken. Het gaat om meer dan de
aanpassing van woningen. Het gaat ook
om de inrichting van de openbare ruimte,
het bevorderen van sociale cohesie en
het tegengaan van tweedeling in de
samenleving. De ontwerpwedstijd is
georganiseerd in samenwerking met
het ministerie van VWS, de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving, het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
en de gemeentes Rotterdam, Almere,
Groningen en Sittard-Geleen.
www.prijsvraagwhocares.nl

“In Nederland is een
interessante nieuwe
speler opgestaan: de
woningbouwcorporaties. Het is duidelijk
dat ook zij zich in de
toekomst veel meer
zullen gaan focussen
op de woonzorgvraag.”

E M I L E R EV I E R
ONTWERPER
P O SA D S PAT I A L ST R AT EG I ES

3
Nieuwe coalities

“Een onderneming
blijft een
onderneming.
Rendement moet
er zijn. Toch vinden
we dat niet alles in
financiële winst kan
en moet uitgedrukt
worden. Met Symbiosis
willen we vastgoed
uit de speculatieve
sfeer halen en de
nadruk leggen op
maatschappelijke
meerwaarde en
opwaardering van de
buurt.”

ST EV E N D’ H A E N S
SY M B I OS I S VZ W
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Nieuwe innovatieve spelers verschijnen
op het toneel. Ze bieden een antwoord
op de veranderende zorgvragen. Die
kennis en knowhow moeten gevaloriseerd
worden. Dat kan enkel wanneer de nieuwe
spelers en de gevestigde zorgverleners
hun krachten bundelen en structureel
samenwerken.
Zorg en welzijn zijn in de Lage Landen uitgegroeid tot een van
de belangrijke economische sectoren. Overheden en private spelers besteden aanzienlijke budgetten aan de bouw van zorginfrastructuur en de uitbating van die infrastructuur. Terwijl publieke
investeringen vandaag sterk worden gestuurd vanuit een efficiëntie- en beheerlogica, zijn private investeringen vaak eenzijdig
gericht op winstmaximalisatie. In beide gevallen leidt dit tot een
verschraald en uniform aanbod, dat steeds verder weg komt te
liggen van de vragen, noden en behoeften van de gebruikers.
Nochtans beschikken de gevestigde partijen – zoals zorgverzekeraars, OCMW’s, kerkfabrieken, onderwijs- en kennisinstellingen, projectontwikkelaars, investerings- en pensioenfondsen
– over het kapitaal, het patrimonium en de grondeigendommen
om de noodzakelijke kantelbeweging mogelijk te maken.
Doordat het zorgaanbod niet langer goed afgestemd is op de
zorgvraag, schieten innovatieve zorginitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Die initiatieven zijn heel divers. Denk aan
zorghotels, collectieve woonzorgconcepten of informele buurtzorgnetwerken. De initiatiefnemers komen uit alle hoeken van de
samenleving: zowel overheden, marktpartijen, het middenveld
als burgers. Vaak zijn die initiatieven nog heel kleinschalig, lokaal
gebonden of in testfase. Wat al die initiatieven gemeen hebben,
is dat ze het resultaat zijn van coalities voorbij de klassieke zorgaanbieders. Ze bedenken vernieuwende businessmodellen die
zorg niet zonder meer reduceren tot een consumptieartikel. Waar
diverse partijen hun krachten bundelen, ontstaan nieuwe soorten
agencies. Het zijn schatkamers van innovatie en knowhow.
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Symbiosis
Veel ouderen willen de stap naar
een woonzorgcentrum of rusthuis
zo lang mogelijk uitstellen. Ze
blijven liever in hun eigen woning
wonen. Maar die is vaak, nu de
kinderen het huis uit zijn, veel te
groot, moeilijk te onderhouden en
te verwarmen en niet aangepast
aan het ouder worden. Tussen
beide opties bestaan nauwelijks
alternatieven. Vijf gepensioneerde
vrienden wilden dit gemis in het
woon- en zorgaanbod invullen en
richtten de sociale onderneming
Symbiosis op.
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De vereniging plant op
verschillende plaatsen in
Vlaanderen de bouw van de
zogenaamde ‘Livings’. Dat
zijn levensloopbestendige
groepswoningen voor zo’n twintig
senioren. Iedereen heeft zijn eigen,
volledig ingerichte flat, aangevuld
met grote gemeenschappelijke
ruimtes en voorzieningen voor de
buurt. De bewoners engageren
zich om elkaar bij te staan en
zorg te dragen voor elkaar.
Professionele coaches begeleiden
de kandidaat-bewoners in het
groepsvormingsproces en de
bewonersgroepen krijgen blijvende
begeleiding om het samenwonen
en het zorgen voor elkaar te
organiseren. Het initiatief gaat uit
van het idee dat een goed sociaal
vangnet en een hechte relatie
met de buurt de zorgbehoefte
vertragen en de stap naar het
woonzorgcentrum uitstellen of zelfs
overbodig maken.
Een van de grootste uitdagingen
was het ontwikkelen van een
juridisch en financieel kader. Een
Living is geen vastgoedproject
maar een sociaal project. Een
woonunit is geen belegging; elke
vorm van persoonlijke verrijking
wordt uitgesloten. De vereniging
bouwt en blijft eigenaar van het
pand. De bewoner financiert met
een lening aan de stichting, in ruil
voor levenslang woonrecht. Het
pand kan dus later niet worden
‘vermarkt’. De meerwaarde blijft in
de groep.

© META architectuurbureau

sloop van het schip

www.wonenindeliving.be

nieuwe invulling

doorgesneden axonometrie

NIEUW VOLUME

BESTAAND VOLUME

kerkopbouw

totaal:
surplus:
+618

blijvend kerkoppervlak

5200 m²
1700 m²
begijnhoftypologie (2 bouwlagen)

2543
begijnhoftypologie (1 bouwlaag)

542

1490

+541

771

341 48

603
polyvalente ruimte

hoofdgebouw Elegast

kerkvolume

totaal: 3212 m²

binnengebied

totaal: 2251 m²

kerkvolume

surplus: 1112 m²

binnengebied

surplus: 594 m²

gebiedsingang/
transept
+494

211
771

336
nieuwe ruimtes
elegast

transept
211

hoofdgebouw Elegast
1480

gemeenschappelijk kapel

18 woonunits

4

invulling
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programma gelijkvloers

4
INVULLING
totaal:
surplus:

5463 m²
1706 m²
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Care & Culture,
intergenerationeel koor
Care & Culture is een sociaalculturele organisatie die zich ten
doel stelt om het levensgeluk
en plezier van ouderen te
vergroten. Vaak wonen ouderen
in een heel afgeschermde
ziekenomgeving. Er is veel
eenzaamheid, en eenzaamheid
leidt vaak tot bijkomende
gezondheidsproblemen. Care &
Culture wil de muren tussen de
binnen- en buitenwereld van de
zorginstelling doorbreken aan de
hand van culturele initiatieven
gelinkt met de buurt. Behalve de
ouderen zelf betrekt de organisatie
ook schoolkinderen, medewerkers
van zorginstellingen, vrijwilligers
of familie. Ze organiseren
kunstateliers en dans-, theater- en
muziekvoorstellingen voor ouderen.
Een rondreizend intergenerationeel
koor, gevormd door kinderen van de
basisschool, verpleeghuisbewoners,
hun familie, mantelzorgers en
vrijwilligers trekt momenteel
doorheen het hele land.
www.careculture.nl
© Care & Culture

“Er is een duidelijke
link tussen eenzaamheid en gezondheidsproblemen.
Dat gaat van
lichamelijke klachten
zoals migraine,
slaapstoornissen
en maagproblemen
tot depressie en
zelfmoordgedachten.
Omgekeerd geldt ook
dat wie ziek is, meer
kans maakt om te
vereenzamen. Toch
blijft eenzaamheid in
Nederland nog steeds
een van de grootste
taboeonderwerpen.”

De uitdaging bestaat erin om die twee partijen – grosso modo
het financieel kapitaal en het maatschappelijk kapitaal – samen
te brengen rond een gemeenschappelijk project. Wanneer we
de kapitaalkrachtige partijen kunnen motiveren om mee te investeren in zorgzame buurten en steden, die behalve financiële
ook maatschappelijke meerwaarde opleveren, kunnen de innovatieve ideeën de nodige zuurstof krijgen om zich te ontplooien.
Financieel en maatschappelijk kapitaal hebben elkaar nodig.
Verschillende innovatieve voorbeelden van sociaal ondernemerschap tonen dat die twee werelden elkaar kunnen versterken. Zo
zijn er steeds meer sociale ondernemers die zich profileren op de
alternatieve woningmarkt voor ouderen en daarbij gebruikmaken
van alternatieve ontwikkelmodellen zoals bijvoorbeeld community land trusts. Op die manier distantiëren ze zich bewust van
‘klassieke’ projectontwikkelaars of vastgoedverkopers. Het maatschappelijke belang telt ook mee.

MARGREET MELMAN
CA R E & C U LT U R E
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4
Oprichten van leeren ontwikkelingsplatformen
Talloze vernieuwende beleidsinitiatieven,
projecten en ontwerpend onderzoek
tonen aan hoe we zorg op een ander
manier kunnen organiseren. Het moment
is nu aangebroken om de praktijk
van ‘pilootprojecten’ te versnellen, te
vermenigvuldigen en op te schalen. Dit is
de zoektocht naar een handelingsperspectief.
Het samengaan van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken rond zorg impliceert dat we verschillende vormen van
kennis en expertise moeten samenbrengen. Binnen de zorg- en
welzijnssector is er veel kennis aanwezig over de leefwereld en
de noden van zorgbehoevenden. Zorgverleners ontwikkelen vernieuwende ideeën rond organisatie- en samenlevingsmodellen.
Ontwerpers kunnen hiermee aan de slag bij de ontwikkeling van
ruimtelijke voorstellen. Vandaag ontbreekt het ontwerpers vaak
aan heel concrete kennis over noden, technische vereisten of
nieuwe evoluties in het denken over zorg. Omgekeerd hebben
gezondheids- en welzijnsexperten de ruimtelijke dimensie van
het zorgvraagstuk niet altijd even helder voor ogen. Ontwerpend
onderzoek kan helpen om de toekomstvisies van de zorg- en
welzijnssector scherp te stellen en te vertalen naar concrete
ruimtelijke interventies of ingrepen.
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De voorbije jaren heeft de toegenomen aandacht voor zorg ertoe
geleid dat er een aantal, zij het veeleer kleinschalige, experimenten zijn opgezet, waarbij de rol van ontwerpend onderzoek verder
is verkend. De Pilootprojecten Zorg (een initiatief van de Vlaams
Bouwmeester), het IABR Projectatelier Utrecht Gezonde Stad en
de Who Cares-prijsvraag van de Nederlandse Rijksbouwmeester
zijn hiervan sprekende voorbeelden. De pilootprojecten, proeftuinen of testsites hebben interessante inzichten opgeleverd. Toch is
hun impact nog te beperkt. Omwille van de beperkte schaal van
die projecten sijpelen de inzichten onvoldoende door. In plaats van
de gehoopte navolging, tonen ze de positieve uitzondering.

“We moeten op
zoek gaan naar
vernieuwende
zorginitiatieven die
opgestart zijn vanuit
een ‘mensdenken’
en niet per se vanuit
een of andere
ontwerplogica. Als
architecten en
stedenbouwers die
voorbeelden op een
meer systematische
manier zouden
onderzoeken, ben
ik ervan overtuigd
dat we tot nieuwe
oplossingen kunnen
komen.”

F R E D E R I K L E E N D E RS
A DV I S E U R ST R AT EG I E E N
D U U R Z A A M H E I D, G E M E E N T E
U T R EC H T

MARC MARTENS
A R C H I T ECT E N R U I M T E L I J K
PLANNER

Om de sprong van pilootprojecten naar structurele innovatie te
kunnen maken, zijn een aantal tussenstappen noodzakelijk. Er
is nood aan het opzetten van brede leer- en ontwikkelplatformen
die de expertise, praktijkkennis en ervaring van de diverse betrokken partijen bundelen. Zorg- en welzijnsactoren, ontwerpers,
beleidsmakers, lokale overheden, (sociaal) ondernemers, financierders, ontwikkelaars, adviseurs en gebruikersgroepen moeten
de handen in elkaar slaan. Projectateliers die vertrekken vanuit
de heel concrete vragen die bij de diverse partijen leven, bieden
de mogelijkheid tot match-making tussen die partijen. Zo kunnen ze vanuit een gelijkaardige ambitie samenwerken rond terugkerende ruimtelijke opgaves rond zorg. Uit de sessies binnen
het kader van Designing the Future bleek dat er bij diverse partijen heel wat animo bestond om hier collectief verder op door
te werken. Onder meer het gebrek aan alternatieve woonvormen
voor ouderen, werd beschouwd als een belangrijke uitdaging.
Ook het voorstel om kapitaalkrachtige partijen zoals zorgverzekeraars aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, kreeg positieve weerklank. Verder erkenden diverse
partijen het belang om de zorg ook te organiseren op schaal van
de buurt of wijk.

De zorgzame stad

“De kracht van
de zorg- en
welzijnssector zit in
het feit dat er enorm
veel geëngageerde
mensen werken die tot
heel veel in staat zijn.
Ik ben ervan overtuigd
dat we instellingen,
middelen en kansen
te over hebben om
de noodzakelijke
kantelbeweging te
maken. Om dit te
laten slagen, is het
noodzakelijk dat
we op zoek gaan
naar verbanden, en
het sociale aan het
ruimtelijke weten te
koppelen.”

Het formuleren van een dergelijke gedeelde agenda rond zorg is
de eerste noodzakelijke stap om een kentering tot stand te brengen en de praktijk van de pilootprojecten te versnellen, te vermenigvuldigen en op te schalen. Pas dan kunnen we de noodzakelijke stap zetten van denken naar doen. In projectateliers kunnen
we verder verkennen hoe rond deze opgaven, gevoed door de
mix van inzichten en ervaringen van zeer uiteenlopende partijen,
en met behulp van de inzet van ontwerpend onderzoek, een werking kan worden opgezet zodat de geformuleerde doelstellingen
en ambities ook effectief kunnen landen in de praktijk.
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© Stadsatelier Oostende
Studie Zorgnet
Het Stadsatelier Oostende begeleidt
strategische projecten in de stad
vanuit een brede visie op duurzame
ontwikkeling. De vakgroep Sociaal Werk
en Sociale Pedagogiek van de Universiteit
Gent heeft binnen dit kader onderzoek
verricht naar het woon-zorgbeleid in
Oostende. De studie toont aan hoe we
nieuwe visies over zorg (zoals bv. de
vermaatschappelijking van de zorg),
kunnen aangrijpen als een kans om
toekomstige stadsprojecten te voeden en
te sturen.
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De onderzoekers overlegden met
de meest uiteenlopende partijen:
het Sociaal Huis van Oostende,
lokale vrijwilligers, sociaal-culturele
verenigingen en stadsambtenaren uit

verschillende domeinen zoals wonen,
zorg, inburgering of stadsontwikkeling.
Op die manier slagen ze erin om de
verschillende expertises op het terrein,
die voorheen onafhankelijk van elkaar
werkten, met elkaar te verbinden. De
studie is een eerste stap in het opzetten
van een platform waar uitwisseling kan
ontstaan over alle facetten van zorg en
stedelijke ontwikkeling. De ideeën van
de studie Zorgnet zullen uitgetest en
verder onderzocht worden in de wijk het
Westerkwartier.

De zorgzame stad

“De Pilootprojecten
Onzichtbare Zorg
zijn een boeiend
experiment, maar in
de praktijk botsen ze
op allerlei grenzen
en het aantal
projecten is beperkt.
Zo gaat het niet
vooruit. Tegelijkertijd
loopt de bouw van
assistentiewoningen
als een trein. Hoe
krijgen we dit
omgedraaid?”

Masterclass Zorgzame Buurten
De Masterclass Zorgzame Buurten, een
initiatief van de IABR en Architectuur
Lokaal, voorjaar 2017, behandelt zorg
als een sociaal-ruimtelijk vraagstuk. De
masterclass heeft als doel om hefbomen
te ontwikkelen die nieuwe vormen van
buurtontwikkeling, wonen, zorg en
ondersteuning mogelijk maken. Die
opgave vraagt om een integrale aanpak.
De deelnemers gaan op zoek naar wat
bestuurders kunnen doen, welke partners
nodig zijn en welke ruimtelijke factoren
kunnen bijdragen aan meer zorgzame
buurten. De masterclass werd geleid
door Els Vervloesem (AWB) en Joachim
Declerck (AWB), en mee begeleid door
Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen
architecten), Otto Trienekens en Ruth
Höppner (Veldacademie).
De deelnemende steden zijn Oostende,
Eindhoven en Groningen. In die

steden staan gezondheid en zorgzame
buurtontwikkeling hoog op de politieke
agenda en zijn er diverse lopende
beleidsacties. Tegelijk kent elke stad
karakteristieke uitdagingen en kansen. In
Oostende is er bijvoorbeeld sprake van een
‘dubbele vergrijzing’: de levensverwachting
stijgt, maar tegelijk verhuizen ook veel
ouderen uit het binnenland naar de
kuststad. Die evolutie vraagt om een
grondige transformatie van de stedelijke
infrastructuur. Eindhoven wil de
voorspelde bevolkingsgroei opvangen door
de binnenstad te verdichten, en dat liefst
op een gezonde, inclusieve en zorgzame
manier. Groningen ten slotte, streeft
naar een integrale gezondheidsaanpak
die de gezondheidsverschillen tussen de
verschillende wijken wil wegwerken.
Master Class Ontwerpkracht: Zorgzame
Buurten. (2017). Architectuur Lokaal,
IABR.

JA N V E R M E U L E N
A R C H I T ECT
ST U D I O T H YS V E R M E U L E N
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energie landschappen

Energielandschappen
De energietransitie stelt
ons voor technologische en
economische maar vooral
ook ruimtelijke opgaven.
Anders dan fossiele
brandstoffen, waarvan
ontginning en distributie
in grote mate aan het oog
onttrokken zijn, heeft het
winnen van energie uit
zon, wind of aardwarmte
een directe en zichtbare
impact op onze ruimte.
Hernieuwbare energie heeft
ruimte nodig. De transitie
naar hernieuwbare energie
zal dus beeldbepalend zijn
voor onze toekomstige
stadslandschappen.
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Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen een ambitieus
akkoord op de Parijse Klimaattop. Ze spraken af om de globale
temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële
periode) te houden en om een maximumstijging van 1,5°C na te
streven. Dit is nodig om onomkeerbare gevolgen zoals de stijging
van de zeespiegel of het verdwijnen van ijs, sneeuw en permafrost
binnen de perken te houden. Volgens het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) levert de broeikasgasuitstoot
gerelateerd aan het gebruik van fossiele brandstoffen de grootste
bijdrage aan de klimaatverandering. Het klimaatprobleem is
dus in de eerste plaats een energieprobleem. Een drastische
vermindering van het energieverbruik en het koolstofarm
maken van de energieopwekking zijn cruciaal om de effecten
van de klimaatverandering te temperen. In het streven naar een
koolstofarme economie zou de Europese Unie tegen 2050 haar
emissies met 80% moeten verminderen ten opzichte van het
niveau in 1990.
Aansluitend op het Parijse klimaatakkoord vonden ook Vlaamse
en Nederlandse klimaat- en energietops plaats. Ook hier leeft
de ambitie om te komen tot een koolstofarm energiesysteem
dat maximaal hernieuwbaar, betaalbaar en bevoorradingszeker
is. Vandaag produceren we in Vlaanderen en Nederland samen
nog maar 6% hernieuwbare energie. Als we de klimaatakkoorden
willen respecteren, moet de energietransitie ongeveer zestigmaal
sneller verlopen dan vandaag. Als we de transitie op het huidige
tempo voortzetten, dan bereiken we de vooropgestelde doelen
niet in 2050, maar wel in 2300, lang nadat de effecten van de
klimaatverandering het functioneren van onze verstedelijkte delta
zullen hebben ondermijnd.
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— Meer ruimte
De omslag van fossiele naar hernieuwbare energie zal
een ongekende impact hebben op onze ruimte en onze
landschappen. Terwijl de huidige (gecentraliseerde)
energievoorziening voor een groot deel aan het zicht
onttrokken is, neemt de decentraal opgewekte hernieuwbare
energie letterlijk meer ruimte in beslag. Ze zal opnieuw
zichtbaar en zelfs omnipresent worden in het landschap.
De vele zonnepanelen op de daken en het groeiend aantal
windturbines in het landschap zijn hiervan reeds de voorbode.
Energievoorziening kan ook sturend zijn voor de ruimtelijke
ordening. In het geval van bijvoorbeeld warmtenetten, die

Energielandschappen

gebruikmaken van een geothermische bron of van restwarmte
van fabrieken of serres, is een minimale dichtheid aan
afnemers vereist om rendabel te zijn. Onze landschappen
worden – net zoals ten tijde van de wind- en watermolens,
de boslandschappen, de turf- en bruinkoolwinnning of de
steenkoolmijnen – opnieuw energielandschappen.
De impact van energiewinning op het landschap is niet
te onderschatten. Als we ervan uitgaan dat we de huidige
energievraag van Nederland en Vlaanderen 100% willen
aanleveren met eigen hernieuwbare productie, dan volstaan
alle beschikbare daken niet, maar hebben we meer dan vier
keer de huidige dakoppervlakte nodig. Willen we aan diezelfde
energievraag voldoen met windenergie, dan moeten we
Vlaanderen en Nederland volledig vol plaatsen met windturbines,
zonder rekening te houden met de huidige bebouwing of ander
ruimtegebruik – en zelfs dan zou dat onvoldoende zijn. De
conclusie is duidelijk: met een volledige omschakeling naar
hernieuwbare energie hebben we het energieprobleem nog
niet opgelost. We zullen niet alleen méér hernieuwbare energie
moeten produceren, ook een drastische reductie van ons
energieverbruik is een noodzakelijke factor.
“In het huidige landschap is een groot deel van de
energievoorziening discreet weggewerkt. Ons gas loopt
stil onder de grond en de benzine komt moeiteloos uit de
pomp. De elektriciteitsopwekking is slechts zichtbaar als
een rookpluim aan de horizon. Dankzij die discretie is ons
landschap voor een groot deel een illusielandschap. […]
De energietransitie doorbreekt die illusie. Ze brengt op
grote schaal energiebronnen en energie-installaties
bovengronds. De zonnepanelen en windturbines komen
pontificaal in het zicht te staan. De energievoorziening
wordt in de dagelijkse leefomgeving zichtbaar, hoorbaar
en voelbaar. Het tijdperk van de onzichtbaarheid is voorbij."

DIRK SIJMONS
H + N +S L A N DS C H A PSA R C H I T ECT E N
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— Minder verbruiken, meer produceren
In Vlaanderen en Nederland zijn gebouwen en transport
verantwoordelijk voor het grootste aandeel aan
broeikasgasemissies. Hier liggen veel kansen om het
energieverbruik te verminderen. Een grootschalige renovatieoperatie van het woningenbestand is een eerste stap. Daarnaast
kunnen we ook heel wat winsten boeken door het duurzaam
maken van het bouwproces en door het hergebruik van
bouwmaterialen. Ook op het vlak van transport en mobiliteit
zijn er kansen. Niet alleen zal het wagenpark in de nabije
toekomst bijna uitsluitend elektrisch aangedreven worden (wat
op zijn minst leidt tot minder CO2-uitstoot), ook de transitie
naar gedeeld (al dan niet geautomatiseerd) vervoer zou een
significante bijdrage kunnen leveren om het energieverbruik naar
beneden te halen.
Ook de morfologie van de verstedelijking heeft een grote
impact op het energieverbruik. In Vlaanderen en Nederland
is het versnipperde nederzettingenpatroon een van de
belangrijkste oorzaken van ons veel te hoge energieverbruik. In
een verspreide woonomgeving gebruiken we meer energie voor
ons transport, is de kritische massa aan afnemers in verhouding
tot de aan te leggen installaties en infrastructuren veel te
laag, en is de warmtevraag, omwille van de weinig compacte
bebouwing, heel hoog.
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De morfologie van de verstedelijking heeft beovendien een
grote impact op het potentieel van energieopwekking. In
een decentraal stedelijk systeem van de Lage Landen is het
niet altijd even gemakkelijk om hernieuwbare energie op te
wekken. Vooral in het vernevelde landschap van Vlaanderen
is de bebouwingsdichtheid vaak te hoog om windenergie op
te wekken, maar te laag om op een rendabele manier zonneenergie op de daken te oogsten. Als we de beloftes die we
hebben uitgesproken ook echt willen realiseren, zullen we
onze ruimtelijke organisatie moeten afstemmen op een meer
efficiënte energiewinning en energiereductie. Dat betekent:
energy oriented development: compacter bouwen en wonen, slim
verdichten en open ruimte vrijmaken waar nodig.

Energielandschappen

“De ervaring leert dat energiestrategieën ingewikkelder
worden naarmate je ze opschaalt. Zonnepanelen op
individuele daken realiseren is het gemakkelijkst. Maar
de meest effectieve schaal om in te grijpen, ligt vaak op
regionaal of nationaal niveau. We hebben ons ruimtelijk zo
georganiseerd dat de nationale overheid enkel nog zaken op
zee kan doen. We moeten meer inzicht ontwikkelen over wat
het beste werkt op welke schaal, en vervolgens nadenken
over hoe en wie daar dan op kan sturen.”

E M I L E R EV I E R
ONTWERPER
P OSA D S PAT I A L ST R AT EG I ES
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Ruimtelijke opgave
op verschillende
schaalniveaus
De energietransitie stelt ons voor tal van
ruimtelijke opgaven. Die spelen zich af op
verschillende schaalniveaus tegelijkertijd:
van de kleine schaal van het gebouw, tot de
schaal van de wijk, de stad, het landschap
en zelfs de regio.
Elke technologie voor hernieuwbare energie (wind, zon, warmte)
heeft een verschillende ruimtevraag of voetafdruk per eenheid
geproduceerd vermogen. Elk soort van landschap heeft bijgevolg
een bepaald energetisch potentieel. Het energetisch potentieel
is in grote mate afhankelijk van de graad van verstedelijking.
In binnenstedelijke gebieden kunnen we de grootste winsten
boeken door het reduceren van het energieverbruik. Dat kan
op verschillende manieren: door renovatie van het verouderde
woningenbestand, door anders te gaan bouwen, door stedelijke
verdichting te organiseren rond warmtenetten of door een andere mobiliteit te stimuleren. Tegelijkertijd bestaan hier mogelijkheden om energie te produceren. Stedelijke gebieden lenen zich
zeer goed voor het winnen van zonne-energie op de daken van de
gebouwen. Het winnen van zonne-energie gebeurt immers best
op daken; op die manier verspillen we geen kostbare ruimte of
vruchtbare bodems.
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— Collectiviteit
Zowel wat betreft de reductie van het energieverbruik als het opwekken van energie bestaan er sterke argumenten om dit op een
collectieve manier te organiseren. Vandaag wekken we individueel energie op en verwarmen we onze woningen met individuele
verwarmingssystemen. Collectieve energiesystemen zijn echter
performanter en efficiënter dan individuele productie en consumptie. Ze verhogen de bevoorradingszekerheid en de buffercapaciteit en reduceren het totale benodigde vermogen (bij honderd geschakelde woningen) met maar liefst 80%. Met andere
woorden: collectiviteit is winst. Dat stelt ons voor de opgave om
bewoners te verenigen in energiecoöperaties of energiewijken.

“Je kan energie
inzetten als sturend
instrument voor de
gewenste ruimtelijke
inrichting. Wanneer
de overheid
investeert in energieinfrastructuur,
bijvoorbeeld in
de aanleg van een
warmtenet, wordt
die locatie ook
aantrekkelijker voor
andere investeerders
en functies.”

D I R K O U D ES
L A N DS C H A PSA R C H I T EC T /
ACA D E M I E VA N B O U W K U N ST
A M ST E R DA M

Energielandschappen

© IABR, Tungsten Pro

“Energiebesparing
zou de prioriteit
moeten zijn. Van
alle geproduceerde
energie wordt immers
maar 25% nuttig
gebruikt – de rest
gaat verloren door
transport, lekverliezen,
enzovoort – waardoor
je voor elke megawatt
die je uitspaart, drie
megawatt extra niet
hoeft op te wekken.”

DIRK SIJMONS
H + N +S L A N DS C H A PSA R C H I T ECT E N

2050 — An Energetic Odyssey
De animatiefilm 2050 – An Energetic
Odyssey geeft een antwoord op een
ogenschijnlijk eenvoudige vraag: ‘Stel dat
we het tweegraden-klimaatdoel serieus
nemen, wat moeten we dan doen?’ An
Energetic Odyssey richt de blik op de
Noordzee. In het scenario werken de
zes Noordzeelanden – Groot-Brittannië,
Noorwegen, Denemarken, Duitsland,
België en Nederland – samen om
gigantische, geschakelde windparken op
zee te bouwen, met maar liefst 25.000
windturbines van 10 MW elk. Op die
manier levert de Noordzee tegen 2050
één derde van de totale energiebehoefte
van de Noordzeelanden. De overige
energie moet dan gewonnen worden op
land. De animatie neemt de toeschouwer
stap voor stap mee naar 2050, vertelt
wat er moet gebeuren op het vlak

van energiebesparing en decentrale
energieopwekking en gaat in op de
effecten van het windmolenproject voor
de werkgelegenheid en de ecologie van
de Noordzee.
Een productie van IABR-2016 — The
Next Economy i.s.m. het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken, Van
Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports,
European Climate Foundation, Natuur &
Milieu, RWE, Havenbedrijf Rotterdam en
Havenbedrijf Amsterdam.
Concept: Maarten Hajer en Dirk Sijmons.
Ontwerpend onderzoek, research en
animatie: H+N+S Landschapsarchitecten,
Ecofys en Tungsten Pro.
https://www.iabr.nl/nl/film/2050_
webvideo

Energieconsumenten worden tegelijk ook energieproducenten of
energieprosumers.
Ook in havens en industriegebieden bestaan heel wat mogelijkheden om energie te winnen of te hergebruiken, denk maar aan
de uitwisseling van restwarmte van fabrieken of aan de installaties van windturbines en zonnepanelen op braakliggende terreinen of op de daken van fabrieken en loodsen. Op zee kunnen we,
in samenwerking met andere landen, grootschalige, geschakelde
windparken bouwen.
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In het buitengebied liggen de kaarten anders. Op veel plaatsen is
er ruimte voor windturbines. Windturbines hebben echter nood
aan open ruimte. In het decentraal stedelijk systeem van de Lage
Landen is die open ruimte niet overal beschikbaar. De verspreide
bebouwing in grote delen van het territorium, zeker in de Randstad en in Vlaanderen, laat het plaatsen van windturbines niet
toe, terwijl de bebouwingsdichtheid niet hoog genoeg ligt om op
een efficiënte manier zonne-energie te oogsten. Dit kan tot gevolg hebben dat we in gebieden met een lage bebouwingsdichtheid of een diffuse verstedelijking een andere afweging moeten
maken tussen particuliere belangen en woonwensen enerzijds
en de noodzaak tot productie van hernieuwbare energie via
windturbines anderzijds. Dit stelt ons voor de moeilijke opgave
om op sommige plekken open ruimte vrij te maken en elders te
verdichten. Energie wordt sturend voor onze ruimtelijke organisatie. Dat vraagt om een ommekeer in ons denken. In plaats
van energieprojecten te beoordelen aan de hand van hun effect
op de leefomgeving, moeten we durven een afweging te maken
ten opzichte van de noodzakelijk te behalen doelstellingen en de
gemaakte afspraken.

We kunnen de energietransitie
ook verbinden met bredere
maatschappelijke doelstellingen
en andere ruimtelijke opgaven. Het
ontwerpend onderzoeksproject
EEN (Ecologisch EnergieNetwerk)
onderzocht in 2012 hoe we
de vrije, onbebouwde ruimte
langs het hoogspanningsnet in
Nederland ook kunnen benutten
als natuurlijke corridor binnen
het Natuurnetwerk Nederland
(voorheen Ecologische Hoofd
Structuur). In de verre toekomst
kan het hoogspanningsnet
uitgroeien tot een groot Nationaal
Park en ontbrekende schakels
invullen in een wijdvertakt
Europees ecologisch netwerk.
Energiebedrijven, provincies en
gemeenten reageerden enthousiast
op het concept. Anno 2017 is een
coalitie in de maak om in opdracht
van stroomgigant TenneT en
het Ministerie van EZ de eerste
kilometer Ecologisch Energie
Netwerk (EEN) te realiseren.
Het Ecologisch Energie Netwerk
is een project van STUDIO 1:1,
FABRIC en LOLA Landscape
Architects i.s.m. Alterra
Wageningen UR en Planbureau
voor de Leefomgeving.
https://ecologischenergienetwerk.nl

In de nabije toekomst zal de
ruimtelijke organisatie van onze
stedelijke en rurale landschappen
veel meer dan vandaag getekend
zijn door de opwekking van
hernieuwbare energie. Dat vraagt
om een ommekeer in ons denken.
In plaats van energieprojecten
te beoordelen aan de hand van
hun (schadelijke) effecten op
de leefomgeving, moeten we
durven een afweging te maken
ten opzichte van de noodzakelijk
te behalen doelstellingen. Om
de afweging te maken tussen
energie en andere ruimteclaims,
ontwikkelde Sven Stremke het
begrip duurzaam energielandschap.
Een duurzaam energielandschap
maakt gebruik van de lokaal
beschikbare, hernieuwbare
bronnen, gaat geen competitie
aan met voedselproductie, creëert
een aantrekkelijk landschap,
houdt rekening met erfgoed- of
architecturale waarde en streeft
naar behoud of zelfs verbetering
van ecosysteemdiensten en
biodiversiteit.
Sven Stremke, Andy van den
Dobbelsteen (2012). Sustainable
Energy Landscapes: Designing,
Planning, and Development. CRC
Press. ISBN: 9781439894040

“Vooral in het
noordoosten van
Vlaanderen is er een
groot potentieel aan
diepe geothermie.
Net op die plaatsen
is er relatief weinig
verstedelijking,
en zijn er dus
weinig afnemers in
verhouding tot de
potentieel beschikbare
warmte. Dat creëert
een spanningsveld:
moeten we voor een
dunbevolkte regio
nieuwe programma’s
bedenken
omwille van het
energiepotentieel?”

Energielandschappen

Sustainable Energy Landscapes

© Sven Stremke

— Energieregio's
Tussen de verschillende soorten landschappen en gebieden in
de Lage Landen bestaan er grote verschillen op het vlak van
hun energieverbruik en hun potentieel om energie op te wekken. Daarom is er nood aan afstemming tussen verschillende
energieregio’s. Sommige energieregio’s hebben een hoger energiepotentieel dan andere regio’s. Energieregio’s zouden kunnen
samenwerken om hun energiepeil samen in balans te brengen.
Dat betekent dat sommige regio’s meer energie zullen moeten
produceren dan ze verbruiken. Die energie kunnen ze vervolgens uitwisselen met regio’s die niet in staat zijn om aan hun
energievraag te voldoen. Die schakeling van energieregio’s kan
bovendien nog opgeschaald worden tot op Europees niveau. Uitwisseling van energie op een Europees energiegrid leidt tot meer
bevoorradingszekerheid en (politieke) stabiliteit.
We kunnen de energietransitie ook verbinden met bredere
maatschappelijke doelstellingen en andere ruimtelijke opgaven.
Energie dient dan niet louter als oplossing voor een probleem of
antwoord op een vraag, maar als een manier om toegevoegde
waarde te creëren. Door combinaties te zoeken met andere functies kan hernieuwbare energie financieel aantrekkelijker worden
en ook op meer draagvlak rekenen. In Nederland werd bijvoorbeeld het idee ontwikkeld voor een Ecologisch Energie Netwerk,
waarbij het bestaande (en toekomstige) hoogspanningsnet ingezet wordt om natuur- en recreatiegebieden met elkaar te verbinden. Een ander voorbeeld is het project voor een getijdencentrale
op de Brouwersdam, waar een doorlaat in de dam het getij moet
terugbrengen en daardoor de condities voor natuur, waterrecreatie, toerisme en visserij, en de regionale economie rond de afgesloten zeearm, kan verbeteren.

F R E E K P E R SY N
A R C H I T ECT
51N4E
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Nieuwe coalities en
nieuwe makelaars
De energietransitie is geen ver-van-onsbed-show. Ze heeft een ingrijpende impact
op onze alledaagse leefomgeving. Iedereen
is betrokken partij. Dat vraagt om nieuwe
coalities tussen burgers, private spelers en
overheden op verschillende niveaus.
Vandaag vindt de energieomslag vooral plaats op het individuele
niveau. Gezinnen renoveren hun huizen en plaatsen zonnepanelen op hun daken. Zulke kleinschalige initiatieven en individuele
productie-units zijn uiteraard belangrijk en noodzakelijk om
cultuurveranderingen in de praktijk te brengen, maar ze zijn niet
op schaal van de gewenste energieomslag. Individueel opdrachtgeverschap op schaal van de eigen gezinswoning is ook weinig
geschikt voor kernversterking. Voor een echte doorbraak in de
energietransitie is een schaalvergroting nodig van perceel- of gebouwniveau naar minimaal bouwblok- of wijkniveau. De schaalvergroting naar energiewijken vergt een professionele aanpak,
een gedeeld opdrachtgeverschap en een nieuw soort expertise
om burgers in dergelijke projecten te begeleiden. We hebben
nood aan nieuwe coalities tussen private en publieke actoren
en aan nieuwe makelaars of regisseurs die de nieuwe coalities
belichamen en instaan voor de nodige ‘ontzorging’.
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“Wind is een common
good. Daarom
zetten we in op
burgerparticipatie
bij de bouw van
windturbines: voor
elke turbine is
rechtstreeks financiële
participatie door
burgers mogelijk,
en een deel van de
opbrengsten vloeit
ook terug naar
de gemeenschap,
bijvoorbeeld via de
heraanleg van de
omgeving.”

B E N CAU SSY N
M I L I E UA M B T E N A A R
STA D E E K LO

Energiewijken
Energiewijken is een concept
ontwikkeld in de studie Lage
Landen 2020-2030. Het voert
een pleidooi voor een collectieve
aanpak van energetische
renovatie en energieproductie in
de dichtbevolkte en verouderde
wijken van onze steden. Dankzij
een collectieve aanpak kunnen
we hier grote winsten boeken. De
opgave is drievoudig: we moeten
de energieverliezen reduceren, het
verbruik terugdringen en zelf meer
energie produceren. Dat kunnen
we niet op individueel niveau
aanpakken. Om kritische massa te
bereiken, is een collectief antwoord
nodig, zowel van burgers die zich
verenigen in energiecoöperaties,
als van de overheid, die de
energietransitie aanwendt als
motor voor stadsvernieuwing.
De studie De Lage Landen 20202100. Een toekomstverkenning
werd uitgevoerd door
Architecture Workroom Brussels,
Jelte Boeijenga, Vereniging
Deltametropool, Xaveer De Geyter
Architecten, West 8, Tractebel
en Alterra/WUR in het kader van
LABO RUIMTE en in opdracht
van Team Vlaams Bouwmeester,
het Vlaamse Departement
Omgeving, het Nederlandse
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en het Nederlandse College van
Rijksadviseurs.

Energielandschappen

leverancier
consultancy &
engineering

INVESTERING

energievoorziening

ENERGIE
GEBRUIKER

ESCO

installatie

DEELNAME IN UITGESPAARDE ENERGIEKOST
financiëring

Energy Service Company (ESCO)
Een Energy Service Company
(ESCO) is een bedrijf dat
energiediensten levert. Het ESCObedrijf voert een energieproject
of energetische renovatie uit
voor een eigenaar of gebruiker
van een gebouw en financiert
die investering ook zelf. Dankzij
die investering daalt het
energieverbruik en dus ook de
energiefactuur. Met die besparing
wordt vervolgens de investering
afbetaald. Nadat de installatie
volledig is afbetaald wordt de
eigenaar van het gebouw ook
eigenaar van de nieuwe installatie.
ESCO’s worden vooral toegepast
in bedrijven, maar zouden ook
ingezet kunnen worden voor
energetische investeringen
in woonwijken met meerdere
eigenaars om hen te ontlasten
en een collectieve aanpak van
investeringen en renovaties, via
een derde partij, vlotter te laten
verlopen.

— Energiecoöperaties
Het initiatief tot het oprichten van energiewijken groeit het best
van onderuit. Coöperatieve projecten, met betrokkenheid van
burgers, zorgen voor minder weerstand en een groter gedeeld
eigenaarschap bij investeringsprojecten. Door modellen uit
te werken die burgers de kans bieden mee te investeren en te
delen in de winsten van energieprojecten, kunnen we de huidige
NIMBY-attitude (not in my backyard) tegenover grootschalige
projecten laten evolueren naar een PIMBY-mentaliteit (please in
my backyard).
De collectieve aanpak wint veld. Er bestaan vandaag bijvoorbeeld al heel wat experimenten met collectieve renovaties (via
zogenaamde ESCO’s of energy service companies). Dat is zonder
meer een positieve ontwikkeling. Toch gaan zulke initiatieven
vaak nog niet verder dan het realiseren van een financieel voordeel door middel van groepsaankopen. Andere aspecten, zoals
bijvoorbeeld de vraag hoe je de energietransitie ook als een
ruimtelijke reconversieopgave op schaal van een wijk aanpakt,
blijven onderbelicht. De energietransitie laat immers toe wijken
op een heel andere manier te (her)ontwerpen als we – bijvoorbeeld via een systeem van een grondenbank – in staat zijn over
de huidige perceelsgrenzen heen te denken. Nieuwe, maar ook
te renoveren wijken kunnen compacter georganiseerd worden
en de gebouwschillen kunnen gezamenlijk aangepakt worden.
Verdichting en grotere bouwhoogtes, maar ook ‘ontpitting’ van
bouwblokken voor meer woonkwaliteit kunnen als scenario’s
onderzocht worden. Warmtenetten kunnen die verdichting mee
sturen. Installaties voor hernieuwbare energieopwekking kunnen
gedeeld worden op schaal van de wijk. Niet de eigendomsgrenzen, maar wel de optimale oriëntatie wordt dan bepalend voor
de plaatsing van zonnepanelen op de daken.

45

D

Energiedemocratie

T
F

© Ecopower

Energie-ingrepen op wijkniveau kunnen een directe impact
hebben op de kwaliteit van onze alledaagse woon- en werkomgeving. Er is ruimte voor experiment met kwaliteitsvolle en meer
collectieve woonvormen met plaats voor intergenerationeel wonen, nieuwe gezinssamenstellingen of zorg.1 Bovendien kunnen
we een link leggen met een ander mobiliteitsbeleid door het
voorzien van deelfietsen of deelwagens of door de heraanleg van
de publieke ruimte op maat van zwakke weggebruikers.2
Als we de energietransitie op wijkniveau willen koppelen aan andere ruimtelijke opgaven, moeten we nieuwe businesscases ontwikkelen om niet enkel greenfields te ontwikkelen, maar ook om
de bestaande bebouwde omgeving te transformeren. We hebben
nieuwe (financiële en juridische) instrumenten voor samenwerking nodig, aangepaste regelgeving, en we zullen nieuwe vormen van collectief opdrachtgeverschap en nieuwe strategieën
voor wijk- of buurtcoöperaties actief moeten ondersteunen.

In De energietransitie naar
energiedemocratie voert Dirk
Vansintjan een pleidooi om de
energietransitie niet passief te
ondergaan, maar om ze actief
in handen te nemen. Burgers
betalen per definitie mee voor de
energietransitie: als consumenten
via de elektriciteitsrekening,
als belastingbetalers omdat
overheden belastingen gebruiken
om bedrijven te ondersteunen
die investeren in hernieuwbare
energie, en als spaarders, omdat
banken leningen uitgeven
aan projectontwikkelaars.
Dirk Vansintjan pleit daarom
dat burgers zich verenigen
in REScoops, hernieuwbareenergiecoöperaties die partners
kunnen worden van overheden in
energie-investeringen.
Dirk Vansintjan (2015).
De energietransitie naar
energiedemocratie. Oikos.
ISBN: 9789082366617.

“Ik geloof sterk
in de kracht van
lokale initiatieven,
maar voor de
energietransitie is er
zoveel herconfiguratie
nodig dat je ook
instrumenten moet
ontwikkelen om die
lokale initiatieven
op te nemen in een
grotere samenhang.”

F R E E K P E R SY N
A R C H I T EC T
51N4E
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Zie De zorgzame stad, p. 11.
Zie Minder infrastructuur, betere mobiliteit, p. 99.

3
De rol van de overheid

Energielandschappen

AGENDA

De energietransitie vereist een evolutie in
de rol van de overheid: van faciliterend en
subsidiërend, naar het actief stimuleren
van transformatie, schaalvergroting,
collectiviteit en sociale gelijkheid.

Atelier Diepe Geothermie

Een collectieve aanpak van de energietransitie start uiteraard
bij de burgers zelf, van onderuit, maar blijft vandaag nog te beperkt tot de early adopters. Om die aanpak op te schalen, is er op
minstens drie vlakken een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Ten eerste moet de overheid de regels en financiële mechanismen wegwerken die een collectieve aanpak vandaag vaak
tegenwerken. Vervolgens moet de overheid de drempels verlagen voor goede, gezamenlijke projecten door actief in te zetten

Atelier Diepe Geothermie
onderzocht hoe het potentieel
aan diepe geothermie in de
Kempen bepalend kan zijn voor
het landschap en de ontwikkeling
van een kwaliteitsvolle
leefomgeving. De ontwerpers
van 51N4E werkten mogelijke
ontwikkelingsstrategieën uit
aan de hand van twee cases:
de technologiecluster in Mol
en het kolenspoor in Genk. In
Mol, waar het potentieel voor
geothermie hoog is, maar de
vraag eerder laag, onderzocht
51N4E de eilandenaanpak:
een kritische massa aan
warmtevragers wordt er bereikt
door te clusteren in meerdere
eilanden. Rond het kolenspoor
in Genk werkten de ontwerpers
met een netwerkaanpak, waarbij
verschillende geothermische
warmtebronnen aangesloten
worden op een warmtenet,
dat op zijn beurt verschillende
woonkernen en andere
consumenten verbindt.
De studie ‘Atelier Diepe
Geothermie’ werd uitgevoerd door
51N4E in het kader van LABO
RUIMTE en in opdracht van het
Team Vlaams Bouwmeester,
Ruimte Vlaanderen en VITO
– Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek.
http://www.vlaamsbouwmeester.
be/nl/nieuws/rapport-atelierdiepe-geothermie

© 51N4E
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op ‘ontzorging’ of door zelf projecten te verwezenlijken. Tot slot
is het de taak van de overheid om de solidariteit te bewaken opdat een decentraal energiesysteem voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar blijft.
—Energiearmoede
Het subsidiebeleid in Vlaanderen en Nederland is tot op vandaag
nog te zeer gericht op particulieren. Het bestendigt daardoor
deels de ruimtelijke versnippering en bemoeilijkt een collectieve
aanpak en schaalvergroting, vooral bij renovatie en vernieuwbouw.
De huidige subsidiesystemen hebben ook een Mattheuseffect:
van de renovatiepremies en premies voor hernieuwbare installaties zoals zonnepanelen profiteren vooral degene die het zich
al kunnen veroorloven. De problematiek van energiearmoede in
bepaalde stadsdelen wordt er niet mee aangepakt. Bovendien
zijn een aantal van die premies voordeliger voor bewoners van
verkavelingen dan voor de bewoners van een sterk verdicht stadsweefsel. Het isoleren van de buitenschil, maar ook het plaatsen
van zonnepanelen in de juiste oriëntatie, is eenvoudiger uit te
voeren bij vrijstaande woningen, terwijl net wonen in een sterk
verdicht stedelijk weefsel veel duurzamer en energie-efficiënter
is. Niets belet echter om de energiepremies ook in te zetten om
het ruimtelijk beleid te sturen. Dan moeten we wel een aantal
obstakels uit de weg ruimen. Het onaantastbare eigendomsrecht
bijvoorbeeld, bemoeilijkt of verhindert collectieve en grootschalige investeringen in energie over de grenzen van percelen heen.
De eerste kiemen om hieraan te verhelpen, duiken reeds op. In
stedelijke omgevingen wordt al geëxperimenteerd met formules
zoals Community Land Trusts, die het opstalrecht loskoppelen van
de grondeigendom, maar dergelijke modellen vinden nog geen
navolging op grote schaal.
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Aangepaste regelgeving en financiering is één manier om selectiever te zijn in de projecten en de plekken die de overheid
ondersteunt, maar er kan ook een meer actieve ondersteuning
uitgewerkt worden om de gewenste projecten vooruit te helpen.
Dat kan door sterk in te zetten op de evolutie van sectoraal naar
collaboratief denken in de interne werking van de overheid, maar
ook in de aanpak en ondersteuning van concrete (piloot)projecten. Middelen en personeel zouden geschikt moeten worden
in functie van projecten die schaalvergroting en verschillende
maatschappelijke doelstellingen tegelijk nastreven. De overheid
kan een leerplatform en expertise aanbieden (juridisch, financieel en fiscaal, ruimtelijk), ze kan modellen en instrumenten
uitwerken voor een coöperatieve aanpak, en ze kan gunningsprocedures en -criteria opstellen die projecten met een langetermijnvisie en een integrale duurzame aanpak bevoordelen. En
om de-kip-of-het-ei-dilemma – wat hebben we eerst nodig, het
(warmte)netwerk of een kritische massa aan afnemers? – te vermijden, kan de overheid ook zelf investeren in stedelijke structuren en netwerken die hernieuwbare energie rendabel maken en
sturend zijn voor een goede ruimtelijke ontwikkeling.

“Het gevaar bestaat
dat we onze energieafhankelijkheid
inruilen voor een
technologie- en dataafhankelijkheid. Het is
daarom ook belangrijk
om te waken over
wie de technologie,
de grondstoffen en
de data beheert in
een hernieuwbaar
en decentraal
energiesysteem.”

E WA L D WO U T E R S
S E N I O R P R OJ ECT M A N AG E R
T R AC T E B E L- E N G I E G R O U P

Energielandschappen

Energietransitie in Noord-Holland
Nederland wil in 2050 een volledig
duurzame energievoorziening.
De provincie Noord-Holland is
een heel divers gebied met onder
meer Amsterdam en Schiphol en
tal van bijzondere landschappen.
De provincie beschikte niet over
een duidelijk actieplan om de
energietransitie te voltrekken.
Daarom startte ze een ruimtelijkeconomische toekomstverkenning
op via verschillende studies.
Belangrijke vragen zijn: hoe
kan de energievoorziening er
in 2050 uitzien? Wat is nodig
om daar te geraken? Wat zijn
de gevolgen voor economie,
landschap en samenleving? Op
basis van debatten en workshops
met experten, beleidsmakers,
ondernemers en burgers tekende
de provincie samen met een
ontwerpteam drie scenario’s
uit: een scenario van top-down
planning met onder meer de aanleg
van een grootschalig warmtenet;
een scenario energy-jungle,
dat vooral inzet op initiatieven
van onderuit; en een scenario
specialisatie, dat de verschillende
ingrepen in het diverse gebied
afstemt op het potentieel van
specifieke plekken. Elk scenario is
behalve een ruimtelijk vraagstuk
ook een governance- en een socioeconomisch vraagstuk.
https://www.noord-holland.nl/
Onderwerpen/Duurzaamheid_
Milieu/Duurzame_energie

“Je zou het
opstalrecht voor
windturbines kunnen
loskoppelen van het
eigendomsrecht van
de grond. Want bij
de plaatsing van een
turbine privatiseert
één boer eigenlijk
de wind van de
aanpalende boer.”

D I R K VA N S I N TJA N
B EST U U R D E R
EC O P OW E R CV B A

© Noord-Holland
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— Solidariteit bewaken
Wanneer door decentrale energieproductie en -consumptie
burgers meer zelf instaan voor hun energieopwekking, -netwerk
en -opslag, bestaat het gevaar dat zij zich willen loskoppelen
van het grid en niet meer willen meebetalen aan het grotere
netwerk. Het energienetwerk wordt daardoor onbetaalbaar. De
kosten worden afgewenteld op degenen die niet voor zichzelf
kunnen instaan en niet in staat zijn zich los te koppelen van het
grid. Ook hier is een regierol nodig vanuit de overheid om de
solidariteit te bewaken en te verhinderen dat enclaves zich afsluiten van het systeem.
De systeemverandering draagt ook het gevaar in zich van nieuwe afhankelijkheden. Onze afhankelijkheid van grote – al dan
niet buitenlandse – energieleveranciers wordt ingeruild voor een
afhankelijkheid van de net- en databeheerders (met kennis over
wat, waar, wanneer geproduceerd en geconsumeerd wordt).
In het huidige systeem zijn we grotendeels afhankelijk van het
buitenland voor onze energielevering. In een geglobaliseerde
wereld kunnen we niet verhinderen dat ook buitenlandse investeerders in het decentrale systeem zullen investeren. Dat is niet
per definitie goed of slecht. Wel moeten we waken over hoe we
de energieprijs in zo’n nieuw systeem betaalbaar houden, en wie
welke data en bijgevolg de macht in handen heeft. Daarvoor is
een discussie nodig over wat we privaat (al dan niet coöperatief)
en wat we publiek organiseren.

“In Vlaanderen zijn
subsidies vooral
gericht op particuliere
huishoudens. Dat
zorgt voor een
pervers neveneffect.
Zonnepanelen zijn
bijvoorbeeld veel
gemakkelijker te
plaatsen op vrijstaande
villa’s in buitenwijken.
De bewoners hebben
er bovendien ook
het geld voor. Op
die manier creëer
je een tegenstelling
tussen energiearme
stedelijke wijken en
rijke buitenwijken.
Wanneer die rijkere
wijken zelfvoorzienend
worden, bestaat het
gevaar dat ze zich
op termijn willen
loskoppelen van het
energienetwerk. Wie
moet dan de kosten
voor het algemene net
dragen?”
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4
Oprichten van leer- en
ontwikkelplatformen

“De wereld van de
energietechneuten en
die van de ontwerpers
zijn nog teveel
gescheiden. Door
onderzoek gezamenlijk
aan te pakken en
elkaars taal te leren,
kunnen we grotere
maatschappelijke
winsten boeken.”

G UY E N G E L E N
P R OJ ECT M A N AG E R
V L A A M S E I N ST E L L I N G
VO O R T EC H N O LO G I S C H
O N D E R ZO E K

Energielandschappen

AGENDA

Leerplatformen brengen ingenieurs,
ontwerpers, financiers, beleidsmakers
en burgercoöperatieven rond de tafel.
Dankzij het formuleren van terugkerende
opgaven wordt de complexiteit van de
energietransitie ‘behapbaar’ gemaakt en
ontstaat er een handelingsperspectief.
Vandaag lijkt de energietransitie zo complex en overweldigend
dat het gevaar dreigt dat ze ons als het ware met verstomming
slaat. Wat ontbreekt is een methode, een actieplan of een draaiboek om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Om grip te
krijgen op de overweldigende complexiteit van energie-opgaven,
kunnen we die opgaven opbreken in behapbare en realiseerbare deelprojecten. Bepaalde opgaven komen immers meerdere
malen voor in het territorium en laten zich thematiseren in
families van opgaven. Op die manier vertalen we de abstracte
beleidsdoelstellingen naar werk op mensenmaat. We geven een
bevattelijke schaal aan de opgaven en maken de complexiteit
een beetje overzichtelijker. Wat ons te doen staat zijn dus geen
megalomane infrastructuurwerken die een probleem in één keer
oplossen, maar wel een veelheid aan terugkerende opgaven die
ingebed zijn in onze alledaagse leefomgeving.
Te beginnen bij het buurt- of wijkniveau. Hier kunnen we een
aantal type-opgaven herkennen. De transformatie van een 19deeeuws bouwblok vergt een andere strategie dan die van een – al
dan niet goed gelegen – verkaveling. Een andere opgave is het
tot stand brengen van coöperaties van energieproducenten en
-consumenten. Als we erin slagen zulke opgaven te bundelen
en te vermenigvuldigen op vele plaatsen en in vele steden tegelijkertijd, kunnen we kritische massa bereiken. Niet voor elk
project moeten we het warm water immers opnieuw uitvinden.
Zulke type-opgaven kunnen we vervolgens met elkaar en met de
regiotaakstelling en de grotere infrastructurele opgaven verbinden. Het opzetten van een leerplatform dat die schalen en tests
met elkaar verbindt, kan een taak zijn voor de overheid.
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© Posad
Energielandschappen Vlaanderen
Energielandschap Vlaanderen onderzoekt
het potentieel van het Vlaamse landschap
potentieel voor de energietransitie. De
studie toont aan dat de omschakeling van
fossiele brandstoffen naar hernieuwbare
energiebronnen in grote mate ook
een ruimtelijk vraagstuk is. Gezien
de beperkte beschikbare ruimte in
Vlaanderen zullen we energiesystemen
moeten verweven met andere functies en
ze integreren in het bebouwde landschap.
Omdat de koppeling van gebruikers en
producenten een leidend principe is,
biedt de energieopgave de kans om een
duurzamer en collectiever ruimtegebruik
te stimuleren.

Studie uitgevoerd door Posad, 3E,
Universiteit Gent en Resourcedesign in
het kader van Labo Ruimte en in opdracht
van het Team Vlaams Bouwmeester,
Ruimte Vlaanderen, VITO – Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek,
de Vlaamse Landmaatschappij en het
Vlaams Energieagentschap.
http://www.vlaamsbouwmeester.
be/nl/instrumenten/labo-ruimte/
energielandschappen

Op basis van de doelstellingen voor het maximale potentieel van
energieregio’s en de uitwisseling tussen verschillende energieregio’s is er een streefbeeld en een samenwerkingsagenda nodig
op een hoger beleidsniveau. Voor de realisatie van concrete
projecten zijn de betrokkenheid en mede-eigenaarschap van
burgers een voorwaarde voor slagen. Hoe we die twee met elkaar kunnen verzoenen en elkaar laten versterken, is een van de
vraagstukken van zo’n leerplatform.
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Energiebeleid gaat over omgaan met vele onzekerheden. Er zijn
financieel-economische onzekerheden: hoe zullen de energieprijzen evolueren, welke businesscases kunnen we opmaken en
welke investeerders initiëren projecten? Maar ook de evolutie
van nieuwe technologieën is nog een onbekende in het energiebeleid. Een leeromgeving moet daarom ruimte scheppen voor
kennisopbouw en voortschrijdend inzicht, voor het bundelen van
kennis van ingenieurs, ontwerpers, financiers, beleidsmakers en
burgercoöperatieven.

“De EU legt
doelstellingen op,
die door een aantal
lidstaten niet gehaald
zullen worden.
Veel meer dan
enkel een nationale
agenda, zullen de
landen ook met een
samenwerkingsagenda
moeten komen,
en bekijken welke
middelen, ruimte en
resources ze hebben
om gezamenlijk
tegemoet te komen
aan de gestelde
ambities.”

KO E N N OY E N S
D I R EC TO R C O R P O R AT E
A F FA I RS & C O M M U N I CAT I O N
E U R E L EC T R I C

Energielandschappen
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visionaire woningbouw

Visionaire
woningbouw
Onze samenleving verandert aan
een razendsnel tempo. Dynamische
processen zoals bevolkingsgroei,
migratie, vergrijzing, nieuwe
gezinssamenstellingen,
verschuivende tijdsbestedingspatronen en veranderende woonwerksituaties vragen niet alleen om
méér bijkomende woningen maar
ook om aanpassingen in hoe en waar
we wonen. We staan niet alleen voor
een bouwopgave maar ook en vooral
voor een enorme reconversieopgave.
In Vlaanderen bevinden we ons
op een belangrijk kantelmoment.
We staan voor de keuze om het
suburbane wonen in te ruilen
voor meer stedelijke en collectief
georganiseerde woonvormen. Dat
betekent een verschuiving van
een verspreid naar een slim en
selectief verstedelijkingsmodel.
Dat wil zeggen: niet langer overal
maar op de juiste plekken bouwen,
verbouwen en wonen.
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Het suburbane wonen – een eigen huis met tuin in een verkaveling
– is nog steeds het woonideaal van de doorsnee-Vlaming.1
Die woonvorm hangt nauw samen met beleidskeuzes uit het
verleden, die vandaag steeds meer ter discussie staan. In de
naoorlogse periode heeft de suburbanisatiegolf dankzij de wet
De Taeye goed gewerkt om een groot deel van de bevolking op
een kostenefficiënte manier woningeigenaar te maken en op die
manier welvaart te creëren en te verdelen. Betekenisvol detail:
appartementenbouw werd expliciet uitgesloten in deze regeling.
Maar het verkavelen en uitgeven van gronden voor individueel
wonen is een pad dat je – gezien de eindigheid van de ruimte
– maar één keer kan bewandelen. Bovendien blijkt individueel
woningbezit en het bijbehorende verspreide verstedelijkingsmodel
heel wat nadelige effecten te hebben. De naoorlogse periode
van welvaart laat ons en de volgende generaties achter met een
stevige erfenis. We staan voor een nieuw tijdperk op het vlak van
wonen: niet alleen woningbouw, maar vooral de reconversie naar
betere alternatieven, vormt dé opgave van de toekomst.
Aan de suburbane manier van wonen zijn grote verborgen
maatschappelijke kosten verbonden, maar ook nadelen voor
de bewoners zelf. De inname van open ruimte en onze autoafhankelijkheid die hiervan het gevolg zijn, genereren milieukosten
die niet in de prijs van het bouwen en wonen zijn inbegrepen.
Ook de kosten voor infrastructuur en nutsvoorzieningen lopen
hoog op en worden gedragen door de hele samenleving. Door de
grote spreiding van het wonen is er te weinig kritische massa voor
diensten en voorzieningen op buurtniveau. Het ouder worden in de
eigen woning is, omwille van de grote afstand tot zorginstellingen
en andere voorzieningen, ook steeds moeilijker te organiseren.
Ten slotte is in het huidige vastgoedsysteem nauwelijks of
geen beheer of onderhoud na verkoop voorzien. Woningen zijn
vaak ontworpen voor een te korte levensduur en zijn te weinig
aanpasbaar aan veranderende noden.
— Selectieve verstedelijking
Individueel woningbezit geeft de illusie dat je vrijheid koopt,
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1

De Designing the Future-sessie over Visionary Housing had hoofdzakelijk
betrekking op de Vlaamse situatie. Aangezien er grote verschillen bestaan
tussen Nederland en Vlaanderen op het vlak van wonen, is de Nederlandse
situatie de inzet van een volgende sessie. De tekst t gebaseerd op de
inleidende lezing door Michiel Dehaene, aangevuld met bijdragen van de
andere deelnemers.

Visionaire woningbouw

want op het eerste gezicht zijn er geen collectieve kosten te
dragen, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke hal met lift in
een appartementsgebouw. In de realiteit blijkt dat zulke kosten
evengoed aanwezig zijn, maar ze zijn van een andere orde en
komen niet alleen bij de eigenaars maar ook bij de samenleving
terecht. Bij de reconversie en de bijbehorende ontwikkeling van
vernieuwende woonmodellen staan we dus voor de opdracht om
niet enkel de kwaliteit van het wonen zelf te verhogen, maar ook
om de maatschappelijke kosten naar beneden te halen en in te
calculeren in ons toekomstig systeem van woningontwikkeling.
Om het evenwicht tussen private en publieke kosten en baten
te herstellen, moeten we inzetten op selectieve verstedelijking
en verdichting op de juiste plekken, op reconversie van reeds
bebouwde gebieden en op collectief georganiseerde woonvormen.
Veel goede praktijkvoorbeelden en pilootprojecten rond collectief
wonen, groepswoningbouw en zorgwonen doen al een poging
de aandacht te verleggen van spreiding naar reconversie. Maar
de experimenten blijven nog te vaak beperkt tot de steden en
bepaalde doelgroepen.
Vlaanderen is de facto verstedelijkt, maar is nauwelijks stedelijk
georganiseerd. Anders gezegd, er is overal veel bebouwing
aanwezig, maar de collectieve arrangementen als troef van
verstedelijking blijken vaak te ontbreken. Een sprekend
voorbeeld is het winkelapparaat: in een niet-stedelijke omgeving
hebben winkeliers de grootste moeite om te overleven. Hoe
stedelijker de omgeving, hoe groter maar ook hoe diverser het
klantenbestand en hoe rijker en veelkleuriger het winkelaanbod
en de keuzemogelijkheden. Verdichting alleen is onvoldoende.

"De periode van cheap urbanization, waarbij welvaart gecreëerd
en verdeeld werd door uitgifte van goedkope gronden aan particulieren, is wegens de maatschappelijke kosten en beperkte
beschikbaarheid van grond een eindig verhaal. Om het evenwicht tussen private en publieke kosten en baten te herstellen, moeten we inzetten op reconversie van reeds bebouwde
gebieden en op collectieve woonvormen. De oorspronkelijke
opdrachtgever van de suburbanisatie was de particulier. Wie
zal de opdrachtgever van de reconversie zijn?”

MICHIEL DEHAENE
H O O F D D O C E N T ST E D E N B O U W
UGENT
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Collectiviteit ontstaat bij gratie van kritische massa en diversiteit.
Inzetten op selectieve verstedelijking betekent dus niet alleen
zomaar om het even waar verstedelijken, maar ook voluit de kaart
van collectiviteitswinsten trekken.
— Vernieuwd opdrachtgeverschap
Als de particuliere bouwer de opdrachtgever was van
het verspreide verstedelijkingspatroon, wie wordt dan de
opdrachtgever van de reconversieopgave? Wie zijn de nieuwe
makelaars van stedelijkheid? Het vraagstuk naar een alternatief
of een vernieuwd opdrachtgeverschap is breder dan louter de
vraag wie het gaat bouwen. Omwille van de historische gegroeide,
dominante focus op het individuele woningbezit, zit collectiviteit
niet ingebakken in het beleid en in ons verkoopsmodel. Dat
collectiviteit vandaag zo slecht georganiseerd is, hangt nauw
samen met het feit dat er voorlopig nog te weinig partners
zijn om dat soort wonen te organiseren. Daarnaast maken de
versnipperde eigendoms- en perceelsgrenzen in Vlaanderen het
een complex vraagstuk om de transformatie van het woonweefsel
perceelsgrensoverschrijdend (op bouwblok- of op wijkniveau)
te organiseren. Een alternatief opdrachtgeverschap vereist ook
andere verdien- en vastgoedmodellen, andere ruimtelijke en
financiële instrumenten en een ander beheer van het vastgoed na
verkoop en van de gedeelde ruimtes en diensten.
We zullen stap voor stap aan de systeemverandering moeten
werken. Dat is een werk van lange adem. De cultuuromslag
zullen we enkel kunnen volbrengen door goede alternatieven
aan te bieden. Hier is een belangrijke rol weggelegd zowel voor
de ontwerpers, om de nieuwe woonvormen en bijbehorende
collectiveitswinsten te verbeelden, als voor de overheid, om
een actieve en sturende rol op te nemen en zo de omslag naar
collectief, stedelijk wonen te stimuleren en te versnellen.
“Het suburbane woonmodel, waarin individueel woningbezit
centraal staat, was goedkoop om te bouwen, maar is duur
om te hebben.”
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1
Een ruimtelijke
opgave op meerdere
schaalniveaus
“Collectiviteit
genereert collectieve
winsten. Welke zijn
die winsten en wat
kunnen ze betekenen
voor het landschap,
de beeldwaarde en
de kwaliteit van onze
woonomgeving? We
hebben verdichting
in het verleden
te veel gezien als
opgave an sich, en
ons onvoldoende de
vraag gesteld welke
meerwaarde we
met die verdichting
realiseren.”

D I R K S O M E RS
B OV E N B O U W A R C H I T ECT U U R

Visionaire woningbouw

AGENDA

Het woningvraagstuk speelt zich af op
verschillende schaalniveaus. We moeten
nadenken over nieuwe (collectieve)
woonvormen en de reconversie van
verouderde woonwijken, maar bovenal
moeten we nadenken op schaal van de
regio: hoe, waar en voor wie willen we
verder verdichten en verstedelijken?
In de eerste plaats hebben we nood aan nieuwe, collectieve
woonvormen als alternatief voor de vrijstaande woning in de verkaveling. De afgelopen jaren zijn heel wat verfrissende beleidsinitiatieven en (piloot)projecten gelanceerd om de urgenties en uitdagingen op het vlak van wonen in de stad op een kwaliteitsvolle
manier aan te pakken. In veel gevallen gaat het om reconversie,
zoals een hoeve in de stadsrand die een tweede leven krijgt als
co-housingproject voor ouderen, of een binnenstedelijk bouwblok
dat herontwikkeld wordt tot gemengd woon-werkgebied. Daarbij
is veel aandacht gegaan naar zorgwonen en collectieve woonvormen.2 De resultaten zijn veelbelovend. Toch blijven die goede
voorbeelden veeleer uitzondering op de regel. De pilootprojecten
blijken niet in staat om op grote schaal navolging te vinden.
Een tweede opgave speelt zich af op wijkniveau. Vooral de renovatie van het verouderde stadsweefsel in de 19de- en 20ste-eeuwe
gordels van de stad, de vaak verouderde verkavelingswijken en te
renoveren sociale woonwijken, stellen ons voor gigantische uitdagingen. De afgelopen jaren is in verschillende middelgrote en grote
steden heel wat expertise ontwikkeld rond de aanpak van de binnenstad en 19de-eeuwse gordels via kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten en het voeren van een actief grond- en pandenbeleid. Maar ook andere woonomgevingen vragen om een eigen
aanpak en eigen ruimtelijke en financiële transformatiestrategieën.
2

Zie De zorgzame stad, p. 11.
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© Bovenbouw architectuur

Verder biedt het werken op schaal van de wijk nog veel (voorlopig
onderbenut) potentieel. Zo liggen er kansen om de transformatie
van het woningenbestand te koppelen aan andere opgaven, zoals
energie (denk aan energiewijken, warmtenetten),3 mobiliteit,4 publieke voorzieningen, stedelijke of circulaire economie,5 enzovoort.
Op het meest fundamentele niveau staan we voor de opgave om
een halt toe te roepen aan het verspreide wonen. We zullen onze
ruimtelijke voetafdruk drastisch moeten verminderen. Als we de
maatschappelijke kosten naar beneden willen halen en de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren, dan zullen we selectief
moeten zijn in waar we de demografische groei opvangen, waar
we bijgevolg verstedelijken en – via reconversie – bijkomende
woningen voorzien. In het aanduiden van woongebieden ging
Vlaanderen in het verleden vooral uit van een spreidingslogica
waarbij elke stad en gemeente een stukje van de groei op zich
moest nemen (getuige de kaart met de ‘woonuitbreidingsgebieden’ die lukraak over Vlaanderen verspreid lijken te liggen).
De spreiding van de groei hangt uiteraard ook samen met het
verdienmodel van gemeenten: meer inwoners levert ook meer
belastinginkomsten op.
De verdichtingsopgave vraagt om meer visie. Verdichten om te
verdichten is geen oplossing. Zo mogen we de verdichtingsopgave – zoals geformuleerd in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
– niet misbruiken om slecht ontsloten verkavelingen te verdichten. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de druk van de
verdichtingslogica op de vastgoedmarkt in steden, met stijgende
woningprijzen tot gevolg. Uitsluitend inzetten op verdichten in
gebieden die al dicht bebouwd en stedelijk georganiseerd zijn,
kan ook zorgen voor nog meer competitie tussen de grote steden.

62

3
4
5

Zie Energielandschappen, p. 33.
Zie Minder infrastructuur, betere mobiliteit, p 99.
Zie Ontwerpen met stromen, p 139.

Op een grote bouwgrond van drie
verschillende eigenaars ontwierp
Bovenbouw een alternatief voor
de klassieke Vlaamse verkaveling.
De architecten ontwierpen een
collectief woonmodel volgens een
eigen opgelegde ‘30%-regel’. Ze
ontwikkelen 30% van het terrein
als een publiek polderpark, een
betekenisvol landschap met een
maatschappelijke en collectieve
meerwaarde en concentreren
het woonprogramma op de
overblijvende 70%. De onbebouwde
30% woongebied transformeren
ze tot een polderlandschap om het
waterbeheer op een andere manier
te organiseren. Het ontwerp toont
aan dat kwaliteitsvol en collectief
wonen mogelijk is in suburbaan
Vlaanderen. Door de introductie
van appartementen (35% van
het totaal) kan er ondergronds
geparkeerd worden in een
omgeving zonder parkeerdruk.
Dat resulteert in een autovrij erf,
met buitenruimte voor spelende
kinderen, met gradiënten van
privaat tot publiek en met een mix
van gestapeld en grondgebonden
woningen (65% van het totaal).

ST I J N O O ST E R LY N C K
STA DSS O C I O LO O G
U N I V E RS I T E I T A N T W E R P E N

— Hoe?
Vlaanderen is met een ruimtebeslag van 33% (in 2015) en een
verhardingsgraad van 14% recordhouder in Europa. Huisvesting –
inclusief alle wegeninfrastructuren om die woningen bereikbaar
te maken – heeft een groot aandeel in dit ruimtebeslag. Volgens
VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, biedt
het bestaande ruimtebeslag voldoende potentieel om de woningnood te realiseren door het verhogen van de dichtheid. Selectiviteit organiseren betekent dat we ook het grote juridische aanbod
aan beschikbare gronden zullen moeten reduceren. Dat aanbod
is vele malen groter dan wat we in de toekomst nodig hebben. De
markt is vandaag al selectiever dan het beleid, getuige de hogere
vastgoedprijzen in verstedelijkte gebieden. Maar tegelijk maakt
het juridische overaanbod aan bouwgronden het voor lokale besturen moeilijk om op stedelijke locaties waar ze willen verdichten, te concurreren met perifere en goedkopere bouwgronden.

Visionaire woningbouw

“Ruimtelijke
selectiviteit is nodig,
maar je moet ook
aandacht hebben voor
de sociale dynamiek
die je creëert als je
die selectiviteit in
de praktijk brengt.
Goedkope grond
zit ingebed in ons
welvaartsmodel. Door
selectiviteit zullen de
prijzen stijgen en dat
heeft sociale gevolgen,
niet enkel op vlak
van betaalbaarheid
en kostprijs van
woningen, maar
ook omdat de eigen
woning een belangrijk
onderdeel uitmaakt
van het pensioen.”

Is een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten dan een
mogelijke oplossing? Dit is namelijk een manier om bouwrechten op één plek in te ruilen voor bouwrechten op een andere
plek. In de praktijk blijkt echter dat dit systeem niet vanzelf
leidt tot een selectieve verdichting. Buitenlandse voorbeelden
tonen dat schaarste en voldoende vraag naar ontwikkeling – op
de ‘ontvangende sites’ – nodig is om het systeem goed te laten
werken. Daarnaast is het bijzonder risicovol om verhandelbare
ontwikkelingsrechten voor te stellen als een systeem dat zonder
kosten voor grondeigenaars (of overheid) geïmplementeerd kan
worden. Dit kan rampzalige gevolgen hebben. Want door ook
het slecht gelegen woonaanbod mee in de verhandelingslogica
op te nemen, geef je waarde aan plekken die eigenlijk nooit als
‘bebouwbaar’ voorzien hadden mogen worden, die al decennia
braak liggen en die zelfs in de huidige vastgoedlogica wellicht
lange tijd onbebouwd zouden blijven. Daarom is een systeem
van ontwikkelingsrechten nodig dat tot actie aanzet op die plekken waar verstedelijking wenselijk is. Een mogelijke denkpiste
is een verstedelijkingsbudget dat rekening houdt met de min- en
pluswaarde, of de kosten en baten. Dan zou er bijvoorbeeld een
stedelijk deficit kunnen worden opgelegd bij slecht gelegen plekken of achterstallige investeringen, en een stedelijk surplus op
goed gelegen plekken, door middel van een realisatieverplichting
of incentive.
— Waar?
In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zit het idee vervat om
selectief te verdichten rond knooppunten van openbaar vervoer en
op basis van aanwezige voorzieningen. Maar inzetten op mobiliteitsgestuurde verdichting is lang niet voldoende. Om te bepalen
waar we wel en waar we niet willen verdichten, is de aanwezigheid
van openbaarvervoersknooppunten een eerste goede richtingaanwijzer. Vervolgens is het van belang om aandachtig te zijn voor de
verschillende kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van
diverse knooppunten. Het bedieningsniveau kan bijvoorbeeld
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sterk verschillen van plek tot plek. Op plekken waar nu reeds een
hogere dichtheid en kritische massa van woningen en voorzieningen bestaan, kunnen we ook werken aan een betere frequentie en inbedding in het openbaarvervoersnetwerk en aan het stedelijker, autoluwer en kwaliteitsvoller inrichten van de publieke
ruimte om verdere verdichting te stimuleren.
Bij het bepalen welke plekken in het vizier verschijnen bij selectieve verstedelijking, is het nodig om niet langer vanuit een achterhaalde stad-versus-periferielogica te redeneren. Dat betekent
dat we verder moeten kijken dan de reeds geconsolideerde stad.
We moeten daarom ook strategieën bedenken die toepasbaar
zijn buiten de binnensteden en een beleid ontwikkelen voor die
plekken die op de drempel staan van ‘doorverstedelijking’ of
intensivering, maar die buiten de dertien centrumsteden en de
actieradius van het Vlaamse Stedenbeleid vallen.
— Voor wie?
Als we selectief willen verstedelijken, moeten we ook de vraag
durven stellen voor wie we verstedelijken. De stadsvlucht lijkt
dan wel gekeerd, maar de huidige aangroei van de stad blijkt
vooral het gevolg te zijn van de instroom van bewoners met een
migratieachtergrond, die vaak voor de stad kiezen om hun eerste
stappen op de woningmarkt zetten. In de steden manifesteert de
dualisering van de maatschappij zich ook op de vastgoedmarkt.
Het contrast tussen de boven- en de onderkant van de woningmarkt neemt toe, waardoor het middensegment onder druk
komt te staan. De sporten op de woningladder komen te ver uit
elkaar te liggen. Aan de ene kant raakt de vastgoedmarkt verhit
door (vaak gepensioneerde) mensen met geld die terugkeren
naar de stad. Aan de andere kant zoeken minder kapitaalkrachtige nieuwkomers hun toevlucht tot zogenaamde ‘aankomstwijken’ in de diezelfde stad. Jonge gezinnen met kinderen, maar
ook andere groepen ontvluchten nog steeds de stad, vaak ongewild, en voornamelijk als gevolg van het lage, en te weinig aan
hun behoeften aangepaste aanbod en de hoge kostprijs.

“Maatschappelijke
meerwaarde
realiseren met
vastgoed is mogelijk.
Maar dat vraagt om
visie en sturing bij
de aanvang van een
ontwikkelingsproces.
Voldoende investeren
in onderzoek, ontwerp
en vastgoedanalyse zit
echter niet ingebakken
bij de meeste publieke
opdrachtgevers.
Bij de start- en
conceptfase van een
vastgoedproject kan
je nog alle richtingen
uit en zijn er nog
veel opportuniteiten
om impact te hebben
op de invulling van
een project. De
opportuniteiten
dalen naarmate
het proces vordert
en er meer zaken
worden vastgelegd.
Meer impact aan
het begin om meer
te winnen aan het
einde, betekent dat er
ook nood is aan een
verschuiving van de
investering naar de
conceptfase.”
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Verhandelbare ontwikkelingsrechten
In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zit
het idee vervat om selectief te verdichten
rond knooppunten van openbaar
vervoer en op basis van aanwezige
voorzieningen. De operationalisering
van dat idee is een moeilijke opgave. Er
wordt onderzocht of een systeem van
verhandelbare ontwikkelingsrechten,
waarbij bouwrechten op één plek ingeruild
kunnen worden voor bouwrechten op een
andere plek, een instrument kan zijn om
verdichting te sturen. Dit systeem leidt niet
vanzelf tot een selectieve verdichting rond
knooppunten en/of uitdoving op andere
plekken. De Adviesnota verhandelbare
ontwikkelingsrechten omschrijft het
begrip als “een sturingssysteem dat
een herverdeling tussen meer- en
minder ontwikkelbare gebieden volgens

een gedragen ruimtelijk beleidsvisie
mogelijk maakt door het verhandelen
van ontwikkelingsmogelijkheden en
dus het uitwisselen van financiële
meer- en minwaardes al dan niet via een
rechtenbank tussen grondeigenaars en
ontwikkelaars via een onderling af te
spreken prijs. De overheid monitort de
marktvraag en het marktaanbod van de
ontwikkelingsmogelijkheden, bepaalt het
aantal ontwikkelingsrechten per sending
en receiving site, bepaalt de sending en
receiving sites en legt de inhoud van het
verhandelbare recht vast.”
Ruimte Vlaanderen (2016).
Adviesnota verhandelbare
ontwikkelingsrechten.
www.ruimtelijkeordening.be/
Portals/108/Adviesnota_verhandelbare_
ontwikkelingsrechten_2016.pdf
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AGENDA
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Nieuwe makelaars
van stedelijkheid
Collectieve woonvormen vragen om
nieuwe coalities en dienstverleners op
het vlak van bouwen en wonen. Ze leggen
de kiemen voor andere (ver)bouw- en
beheermodellen waarbij wonen meer
is dan louter een vastgoedproduct, en
waarbij ook de dienst na verkoop mee in
rekening wordt gebracht.
De individuele, vrijstaande woning in eigen bezit blijft nog
steeds het woonideaal in Vlaanderen. Een appartement is
slechts de tweede optie als dat ideaal onbetaalbaar blijkt. Dat
heeft onder andere te maken met het feit dat groepswoningbouw in Vlaanderen over het algemeen slecht uitgerust is, en
niet de voorzieningen en diensten biedt die het zou kunnen bieden. Buitenlandse voorbeelden van coöperatieve woningbouw
tonen dat het ook anders kan. Toekomstige bewoners verenigen
zich om een gezamenlijk, collectief woonproject tot stand te
brengen. Zwitserse en Duitse woningcoöperatieven schakelen
goede ontwerpers in om middelhoge, compacte bouwblokken te
realiseren met een hoge architecturale kwaliteit. De woningen
beschikken over ruime (private) terrassen, kwaliteitsvolle publieke of semipublieke (buiten)ruimtes en tal van bijkomende, gedeelde functies zoals een fietsenstalling, een wasplaats, een sauna, een yoga- of fitnessruimte, een crèche, gastenkamers en een
permanente aanwezigheid van een conciërge op buurtniveau om
leveringen in ontvangst te nemen of problemen op te lossen. Er
bestaan voorbeelden van verschillende schalen en dichtheden,
voor verschillende doelgroepen, in diverse – zowel stedelijke als
minder stedelijke – contexten.
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De buitenlandse voorbeelden tonen aan dat woningcoöperaties
een belangrijke rol kunnen spelen in het betaalbaar houden van
het wonen. Hoewel die modellen zich niet zomaar laten vertalen
naar de Belgische context, zijn ze inspirerend om na te denken
over hoe de noodzakelijke collectiviseringsslag concreet vorm
kan krijgen, en wat hiervoor nodig is (voor zowel nieuwbouw als

Nieuwe collectieve woonmodellen
Het huidig dominante model
van opdrachtgeverschap in
Vlaanderen is dat van de
individuele opdrachtgever: een
individu of gezin zoekt een
bouwperceel, vindt financiering
en realiseert een woning.
Groepswoningbouwprojecten
met een traditionele ontwikkelaar
als opdrachtgever zijn vaak geen
uitzondering op dit model. Het
garanderen van het persoonlijke
voordeel van de bewoner,
zonder al te veel interferentie
met medebewoners, is voor de
ontwikkelaar een voorwaarde voor
commercieel succes. Bouwgroepen,
coöperaties, en Community Land
Trusts maken op verschillende
manieren een koppeling tussen
persoonlijke en collectieve
voordelen en maatschappelijke
winsten. De ‘coalities’ zetten
collectiviteit niet louter in als een
instrument van verdichting, maar
koppelen bewonersbelangen
bewust aan ondernemerschap en
marktdenken.

Visionaire woningbouw
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reconversieopgaven). Vandaag zijn er nog heel wat lacunes in
de Vlaamse wet- en regelgeving en fiscaliteit die collectiviteit
of coöperatieve woonvormen in de weg staan. Daarnaast is er
meer (professionele) knowhow nodig. In de huidige, zeldzame
experimenten op het vlak van collectief wonen zijn het vaak de
kandidaat-bewoners die alles – telkens opnieuw – zelf moeten
uitvinden. Daarom hebben we nood aan makelaars met een expertise in collectief bouwen en wonen.
In de Belgische context, zien we drie sporen waar dit soort nieuwe
makelaars van stedelijkheid een verschil zouden kunnen maken
ten opzichte van de reguliere manier van (ver)bouwen en wonen.
— Makelaars in achterstallig onderhoud
Het individuele en suburbane wonen in Vlaanderen steunt vooral
op een samenwerking van particulieren en aannemers. Een gezin
laat een woning bouwen of renoveren, en daarmee is de kous af.
Maar wonen is meer dan een eenmalige transactie. Na verkoop
zijn er kosten voor onderhoud aan de woningen zelf, maar ook
grote milieu- en infrastructuurkosten die nu op de samenleving
worden afgewenteld. Om veel beter rekening te houden met het
volledige kostenplaatje en met de kwaliteiten die het wonen voor
individu en samenleving brengt, moeten we een nieuwe balans
vinden tussen waar we zelf voor zorgen, wat we als dienst aankopen en wat we publiek voorzien. Met ander woorden: hoe realiseren we de stad als dienst na verkoop?
Door sterker in te zetten op de collectieve organisatie van het wonen, ontstaan er veel meer kansen om die dienst na verkoop te verzorgen. Maar voor het beheer en diensten na verkoop hebben we
andere partners en nieuwe makelaars nodig. In dit kader zouden
we kunnen spreken van makelaars in achterstallig onderhoud. Als
professionele regisseurs zouden zij onderhouds- en renovatietaken
uit handen van een (versnipperde) groep eigenaars kunnen nemen,
waardoor er schaalvoordelen en efficiëntiewinsten te boeken zijn.
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De markt heeft die collectieve aanpak van renovaties al ontdekt.
Zogenaamde ESCO’s of energy service companies renoveren
meerdere woningen in één keer. De ESCO zorgt voor prefinanciering en haalt zijn winst uit de uitgespaarde kosten. Via energy
service contracting wordt de collectiviseringsopgave herverpakt
tot een investeringsproduct. Maar wat als we deze opgave niet
louter vertalen naar een nieuwe markt voor private winsten,
maar meteen ook herverpakken naar andere en slimmere organisaties van de ruimte? Dan denken we bijvoorbeeld aan grotere
eenheden, principes van commoning en schaalvoordelen, waardoor nieuwe evenwichten kunnen ontstaan. Ook wat betreft
de maatschappelijke kosten voor het milieu kunnen winsten
worden geboekt door slimmer om te gaan met materialen- en
levenscyclussen van gebouwen, waardoor de cost of ownership
drastisch kan worden gereduceerd.

“We hebben tot nu toe
vooral samengewerkt
met de bouwers
van het suburbaan
woonmodel, met
aannemers of
tot ontwikkelaar
uitgegroeide
aannemers, maar we
zitten op de grens
van wat we met
die spelers kunnen
onderhandelen
en bereiken. Want
het hele idee van
collectiviteit zit eerder
in de organisatie en
het beheer achteraf,
en daar heb je andere
en nieuwe partners
voor nodig.”

MICHIEL DEHAENE
HOOFDDOCENT
ST E D E N B O U W U G E N T
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In de stad zien we dit soort ideeën rond commoning en gedeelde
collectiviteitswinsten al opduiken bij de inpassing van zogenaamde ‘leefstraten’. Dit gaat om tijdelijke experimenten, waarbij bewoners van een bepaalde straat in de praktijk samen uittesten hoe een andere straatinrichting kan zorgen voor nieuwe
ontmoetingsruimte en een sterker buurtgevoel. Dit soort aanpak
biedt nog veel meer mogelijkheden, ook in bijvoorbeeld verkavelingen. Denk hierbij aan de typische ‘pijpenkop’, een terugkerende opgave in de vele verkavelingen die aan een update toe zijn.
In plaats van de kleine villa’s met bijbehorende bouwgronden
een voor een te verkopen aan de volgende generatie en de straat
nogmaals op exact dezelfde manier heraan te leggen, liggen hier
veel kansen om een collectieve kwaliteitsslag te maken. Met een
collectieve aanpak kunnen we bijvoorbeeld op sommige plaatsen
geclusterd wonen voorzien door bouwgronden samen te voegen;
we kunnen een gezamenlijke energie- en wateraanpak uitdenken; of de gedeelde straat niet louter als laad- en loszone of parkeerplaats maar ook als kwalitatief collectief domein inrichten.
Omdat de vertaling naar de praktijk niet evident is omwille van
de versnipperde eigendommen en de veelheid aan eigenaren,
eigen aan de Vlaamse context, zouden makelaars van achterstallig onderhoud hierin een sleutelrol kunnen spelen.
— Nieuwe service providers
Collectief georganiseerde woonomgevingen vragen om andere
dienstverleners. Een verkaveling biedt weinig diensten voor een
verouderende bevolking. In buurten waar we op reconversie en
verstedelijking inzetten, moeten we ook nieuwe diensten voorzien. We zouden het wonen kunnen plaatsen in het licht van een
bredere evolutie die plaatsvindt van de aankoop van producten
naar de aankoop van diensten: we kopen mobiliteit aan in plaats
van een wagen; licht in plaats van een lamp; zo ook kunnen we
een woonrecht kopen (bijvoorbeeld in een coöperatie) in plaats
van een woning. Nieuwe dienstverleners kunnen in nieuwe
woonomgevingen instaan voor het onderhoud van de collectieve
en publieke delen, voor een ‘korf’ aan mobiliteitsmodi waaruit
je kan kiezen (openbaar vervoer, taxi, deelwagens en -fietsen) of
voor zorg en hulp op maat in het huishouden. Indien die nieuwe
dienstverleners ook voorzien in sociale tewerkstelling (bijvoorbeeld via Social Impact Bonds) kunnen ze ook werkgelegenheid
en een beter sociaal netwerk creëren.
— Georganiseerde gebruikers
In Vlaanderen is het woonmodel (te) eenzijdig georiënteerd
op kopen. Wie zich geen eigen woning kan veroorloven, lijkt
veroordeeld tot de huurmarkt. De kwaliteit is hier vaak ondermaats, terwijl de huurprijzen relatief hoog liggen. Dit heeft te
maken met schaarste. Momenteel zijn we vertrouwd met sociale verhuurkantoren (SVK’s) die woningen huren op de private
huurmarkt met als doel deze onder te verhuren aan kwetsbare
huurders. Om een schaalsprong mogelijk te maken, is er nood
aan een ruimer gamma van huurbedrijven, in partnerschap met
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ontwikkelaars die deze huurwoningen kunnen bouwen. Op die
manier kunnen huurbedrijven uitgroeien tot structurele spelers
in een nieuw stadsontwikkelingsmodel dat niet louter op woningbezit geënt is, om zo het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op te vangen. Behalve vastgoedbeheerders
kunnen ook beheerders van het publieke domein of de open
ruimte een belangrijke rol spelen in de collectiviseringsopgave.
In een woningbouwproject kan bijvoorbeeld een deel van de
open ruimte worden gereserveerd voor stadslandbouw, waarbij
het beheer wordt overgelaten aan een lokale organisatie. Ook via
alternatieve modellen van grondbeheer, waarbij het opstalrecht
losgekoppeld wordt van de grondeigendom, zoals in de Community Land Trusts (CLT) of via collectief particulier opdrachtgeverschap, kan wonen betaalbaar en toegankelijk worden gehouden
voor minder kapitaalkrachtige doelgroepen.
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Het doelgroepenbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt voor
het woonbeleid, dat via het systeem van de ‘woonbonus’ voornamelijk de middenklasse bevoordeelt, terwijl huurwoningen vaak
nog te duur zijn in verhouding tot de geboden woonkwaliteit. Er
bestaan reeds een aantal voorbeelden van nieuwe makelaars in
de woningrenovatie die op sociaal kwetsbare groepen inzetten,
maar ze moeten het vaak doen met weinig middelen en ze blijven
te beperkt tot kleine projecten. Zo pioniert de stad Gent met het
project Dampoort knapt op. Dit project is gericht op ‘noodkopers’
(mensen die kopen omdat ze de huurmarkt ontvluchten) en zet in
op collectieve renovatie. Vooral de moeilijk te vinden prefinanciering voor de nodige investeringen zijn een drempel voor schaalvergroting van dit soort projecten. Daar zou de overheid een
rol kunnen spelen, niet per definitie om zelf als ontwikkelaar of
investeerder op te treden, wel om de risico’s te dekken die private
investeerders voor zwakkere doelgroepen niet willen nemen.

Niet iedereen kan een woning
kopen of bouwen (wegens
onvoldoende startkapitaal of een te
hoge afbetaling van de lening). Een
woning huren is dan wel goedkoper,
maar je bouwt er geen kapitaal mee
op. Het concept van de Hybride
Woningmarkt, een initiatief van
intercommunale IGEMO, situeert
zich tussen de private huur- en
eigendomsmarkt. De huur- en
eigendomsmarkt hebben elk hun
eigen kwaliteiten. De huurmarkt
is flexibel omdat je vlotter naar
een meer aangepaste woning kan
verhuizen. Je hebt bovendien geen
zorgen over grote onderhouds-,
herstellings- en renovatiewerken;
die zijn voor de verhuurder. De
eigendomsmarkt biedt daarentegen
meer woonzekerheid en zorgt voor
de opbouw van kapitaal.
Een hybride woningmarkt
combineert de voordelen van beide
markten. Je huurt een woning van
een vennootschap waarvan je zelf
mede-eigenaar bent. Je huurt de
woning dus onrechtstreeks van
jezelf en als mede-eigenaar deel je
ook in de winst. Tegelijk realiseer
je een schaalvoordeel (net zoals
met een samen-aankoop). Als je
10, 50 of 100 woningen koopt of
bouwt, bekom je betere prijzen
dan voor één woning. Als huurder
kan je in de hybride woningmarkt
flexibel wonen en verhuizen;
je hebt geen zorgen over het
eigenaarsonderhoud; ze biedt
levenslange woonzekerheid; en via
aandelen in de coöperatie bouw
je een kapitaal op. Risico’s worden
bovendien verspreid en verdeeld
in vergelijking met een individuele
woning, waar een slechte koop/
renovatie/bouw je onvoorzien veel
geld kan kosten.

Peter Van Cleemput & Dieter
Somers (IGEMO) (2014). De
Hybride Woningmarkt: verenigt
huur met eigendom. ASP / Politeia
ISBN: 978-9-057-18106-1
www.hybridewoningmarkt.be
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De rol van de overheid
“In Gent
prefinancieren het
OCMW en de stad
samen de renovatie
voor een reeks
noodkopers binnen
eenzelfde bouwblok,
zowel met het oog
op een verbeterde
woonkwaliteit als
vanuit energetisch
perspectief. Hoe
schalen we dit soort
praktijken op, zowel
financieel als door een
koppeling aan andere
stedelijke opgaven?
De overheid hoeft niet
alleen of per definitie
de rol van investeerder
op te nemen, maar
zou ook kleine of
grotere (private)
renovaties kunnen
faciliteren. Dat laatste
bijvoorbeeld door
een bepaald risico te
borgen voor andere
investeerders.”

N ATA N H E R TO G E N
OPBOUWWERKER
C LT G E N T
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Decennialang heeft de overheid
het woonbeleid ingezet als
herverdelingsmechanisme, waardoor
de eigen woning tot hoeksteen van de
welvaartsstaat is geworden. Dit beleid
is vandaag onhoudbaar geworden. Het
is erg ruimteverslindend, brengt hoge
maatschappelijke kosten met zich mee
en is voor een groeiende groep mensen
niet langer betaalbaar. Om een kentering
mogelijk te maken, zal de overheid haar
woonbeleid drastisch moeten bijsturen en
zelf ook een actieve rol moeten opnemen.

— Sterke regierol
De Vlaamse overheid experimenteerde reeds met goed opdrachtgeverschap voor groepswoningbouw in de Pilootprojecten
Collectief Wonen (op initiatief van de Vlaams Bouwmeester).
Maar een volgende reeks pilootprojecten zou een stap verder
moeten zetten. In plaats van de uitzonderingen die de regel bevestigen, zijn er vanuit de pilootprojecten ook lessen te trekken
voor andere projecten en het algemene woonbeleid, onder meer
op het vlak van reconversie en het organiseren van collectiviteit.
Wil de overheid zelf een voorbeeldig opdrachtgever zijn op
het vlak van wonen, dan vereist dat een sterke regierol. Hierbij
is grondpositie nog steeds cruciaal. De overheid zou hier een
belangrijke stap kunnen zetten en een halt toeroepen aan de
verkoop van publieke gronden en eigendommen. Die bieden immers veel mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te
bereiken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar toch hebben veel stedelijke ontwikkelingsbedrijven vandaag als taak om gronden en
eigendommen vooral financieel te valoriseren.
Een sturende overheid moet selectief zijn en prioriteiten leggen.
Dat betekent in de eerste plaats dat de overheid haar middelen
niet langer mag spreiden. Ze zou bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden aan nieuwe makelaars van het wonen of aan de financierbaarheid van collectieve projecten op de gewenste locaties.
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Ontwikkelingskansen
Als we de maatschappelijke kosten van
het wonen naar beneden willen halen
en de kwaliteit van onze leefomgeving
verbeteren, dan zullen we selectief moeten
zijn in waar we de demografische groei
opvangen en waar we bijgevolg verdichten.
In het aanduiden van woongebieden
ging Vlaanderen in het verleden vooral
uit van een spreidingslogica waarbij elke
stad en gemeente een stukje van de
groei op zich moest nemen. Een aantal
ontwerpoefeningen en datamodellen
ondernamen reeds pogingen om
een ruggengraat voor verdichting
naar voren te schuiven. Op basis van
bereikbaarheid met het openbaar vervoer

en voorzieningenniveau maakte VITO een
kaart op met kansen voor verdichting.
En in het ontwerpend onderzoek Naar
een visionaire woningbouw deed AWB
een gelijkaardige oefening, die behalve
knooppunten van openbaar vervoer en
voorzieningen ook open ruimte, landbouwen overstromingsgebied (of plekken waar
verdichting net niet gewenst is) in kaart
bracht.
VITO (2016). Ontwikkelingskansen op
basis van knooppuntwaarde en nabijheid
voorzieningen. Ruimte Vlaanderen.
Architecture Workeroom Brussels (2012).
Naar een Visionaire woningbouw. Vlaams
Bouwmeester.

Het lijkt ook nodig om de huidige middelen minder te besteden
aan subsidies voor wat de markt zelf wel georganiseerd krijgt. In
de plaats daarvan kan ze ervoor kiezen om in te zetten op prefinanciering en een rollend fonds, als risicobuffer voor projecten
die niet op eigen kracht uit de startblokken geraken.
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— Publieke investeringen
Publieke investeringen, zoals sociale huisvesting en openbaar
vervoer worden vandaag nog teveel als restcategorie behandeld.
En dat terwijl publieke investeringen ook kunnen worden ingezet
om collectiviteit en selectiviteit tot stand te brengen. Om dat te
bereiken moet het collectieve wonen veel aantrekkelijker worden
gemaakt als alternatief voor het versnipperde woonmodel. De
overheid zou – financieel, maar ook in regelgeving en instrumenten – veel bewuster kunnen omgaan met stimuli en drempels
voor zulke projecten. De huidige subsidiesystemen (‘woonbonus’,
‘renovatiepremies’) zijn vooral gericht op individuele eigenaars, en

“Ik geloof in een
overheid die op vlak
van reconversie en
ontwikkeling veel
meer haar nek
uitsteekt en veel
meer haar regierol
opneemt. We moeten
afstappen van de
passieve benadering
waarin we ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’
opmaken en generieke
subsidies uitreiken.
We moeten ook
stukken grond
opkopen, onteigenen
en een dienstverlener
worden bij gewenste
ontwikkelingen door
drempels te verlagen
en de meerwaarde
duidelijk te maken.”

W I M R ASS C H A E R T
A DVO CA AT

HELMER ROOZE
A D M I N I ST R AT E U R- G E N E R A A L
AG E N TS C H A P WO N E N VLAANDEREN

niet op collectieve opdrachtgevers. In reconversieprojecten kan
de overheid de drempels voor georganiseerde en gegroepeerde
eigenaars zoveel mogelijk verlagen, door aangepaste regelgeving
op te maken en door het ondersteunen van nieuwe makelaars.
In publiek-private samenwerkingen zou de overheid veel vroeger
in het proces moeten investeren, om zo actiever te sturen op
de ruimtelijke en maatschappelijke ambities van een woonprojecten. Door van bij aanvang gelijktijdig de ontwerpvisie en de
vastgoedvisie uit te werken, kan een overheid veel preciezere
criteria en ambities definiëren bij het in de markt plaatsen van
de opdracht. Voldoende investeren in onderzoek, ontwerp en
vastgoedanalyse zit echter niet ingebakken bij de meeste publieke opdrachtgevers. Meer impact aan het begin om meer te
winnen aan het einde, betekent dat er ook nood is aan een verschuiving van de investering naar de conceptfase. Wanneer de
overheid beter weet waar ze met een bepaalde buurt of bouwblok heen wil, wanneer ze duidelijke kwalitatieve en financiële
keuzes maakt, en wanneer ze duidelijkheid verschaft over wat
vergunbaar is, ontstaat er een win-winsituatie. De overheid kan
duidelijke randvoorwaarden opleggen en de risico’s voor de ontwikkelaar zijn kleiner.

Visionaire woningbouw

“Als de overheid
een regierol
moet opnemen
en het alternatief
aantrekkelijker maken,
moet je ook naar
andere systemen
durven kijken dan
enkel het ruimtelijke.
Die sturing zit ook
in de (financiering
van) mobiliteit en
nutsvoorzieningen, of
in een verschuiving
van budgetten
tussen overheden en
sectoren.”

— Maatschappelijke meerwaarde creëren
Maatschappelijke meerwaarde realiseren met vastgoedontwikkeling is mogelijk. Lokale overheden hebben heel wat hefbomen
in handen om een meer evenwichtige balans tussen publieke en
private belangen tot stand te brengen, maar hebben vaak niet de
capaciteit (kennis, personeel, middelen) om vastgoedprojecten
in een andere richting te sturen. Hierbij is het van belang om een
onderscheid te maken tussen ontwikkelaars en grondeigenaars.
De vastgoedmechanismes zijn bij de overheid te weinig bekend,
met als gevolg dat het risico volledig bij de ontwikkelaar wordt
gelegd, die daarvoor in ruil een hogere winstmarge opeist. Een
ontwikkelaar rekent doorgaans op een winstmarge van 15%.
Rond die 15% kunnen we niet heen. Maar als de winsten hoger
zijn, door bijvoorbeeld hoger toegelaten bouwhoogtes, gaat de
residuele grondwaarde (de resterende waarde die overblijft nadat de totale kosten worden afgetrokken van de verkoopwaarde)
naar de eigenaars, die geen enkel risico dragen maar wel alle
meerwaarde opstrijken.
Daarom kunnen we overwegen om aan grondeigendom niet
enkel rechten maar ook plichten te verbinden. Als een privaat
terrein in waarde stijgt en meer opbrengt doordat de overheid
investeert in de (her)aanleg van de straat of het publiek domein
in de buurt, of omdat de stedenbouwkundige voorschriften of
bouwhoogtes veranderen, dan lijkt het logisch dat de eigenaar
van dat bebouwbaar of reconverteerbaar terrein ook een maatschappelijke wederdienst bewijst. Het instrument van ‘stedenbouwkundige lasten’ bestaat al lang, maar wordt nog steeds
niet overal toegepast en heeft in reeds bebouwd gebied ook

73

D

Dampoort Knapt Op

T
F

© CLT Gent & Echo’s uit de wijk

zijn beperkingen. Via Service Level Agreements die overheden
afsluiten met ontwikkelaars of coöperatieven, kan een deel van
de gerealiseerde meerwaarde afgeroomd worden en kan de
eigenaar ook bepaalde plichten opgelegd krijgen om mee bij te
dragen aan collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de zorg
voor het publieke domein.

‘Noodkopers’ zijn woningeigenaars
die een ondermaatse woning
hebben aangekocht om aan de
(te dure) huurmarkt te ontkomen,
maar die niet over de middelen
beschikken om hun woning te
renoveren. Het project Dampoort
Knapt Op, een initiatief van CLT
Gent, ondersteunt noodkopers door
als externe partij te investeren in
energetische renovatie. Daarmee
is CLT Gent een van de nieuwe
makelaars die inzet op ontzorging
en prefinanciering. Het OCMW
trekt voor tien woningen geld uit
om de renovaties te prefinancieren,
en krijgt dat geld terug op het
moment van de verkoop van de
woning. Het gaat dus niet over
een subsidie, maar over een
rollend fonds voor prefinanciering.
Het project wil niet enkel de
woonkwaliteit verbeteren, maar
gaat ook sociale verdringing tegen
en werkt aan sociale cohesie en
diversiteit in de stad. Voorlopig
blijft het project beperkt tot tien
woningen in een bouwblok. De
vragen waar CLT Gent – en met
hen vele andere actoren en steden
– voor staan zijn: hoe kunnen we
dit soort van praktijken opschalen?
Hoe genereren we meer middelen
in het rollend fonds? Hoe maken we
de koppeling met een duurzame,
ruimtelijke reconversie en met
andere stedelijke opgaven?
www.cltgent.be/projecten/
dampoort

“Bij kleine gemeenten
is personeelscapaciteit
vaak een probleem.
Er is een ongelijke
machtsverhouding
wanneer ze in gesprek
gaan met grote
projectontwikkelaars.”
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Oprichten van leer- en
ontwikkelplatformen
“Ik wil, tegen het
eigen vak in, een
pleidooi voeren
tegen maatwerk. Als
Vlaamse overheid kan
je een planologische
onderlegger bieden
om selectief
reconversies in te
zetten, vertrekkende
vanuit een aantal
generieke cases.
Vervolgens heb je
methodieken voor die
reconversie nodig,
een soort toolbox
waarmee je naar
kleine gemeentes gaat.
In de lokale uitwerking
van die generieke
problemen zal er
altijd nog voldoende
ruimte zijn om te
contextualiseren.”

D I R K S O M E RS
B OV E N B O U W A R C H I T ECT U U R

Visionaire woningbouw

AGENDA

Met de oprichting van een leer- en
ontwikkelplatform, kunnen we niet alleen
de expertise van overheden, ontwikkelaars,
woningcoöperaties en nieuwe makelaars
van het wonen bundelen en beter op
elkaar afstemmen, maar kunnen we er ook
werk van maken om de pilootprojecten
en andere goede praktijken op een veel
grotere schaal ingang te doen vinden.
— Terugkerende opgaven
Vaak ontbreekt het lokale besturen, vastgoedontwikkelaars en
burgers aan de kennis en de knowhow om vernieuwende woonmodellen tot stand te brengen. Vooral voor kleine gemeentes is
het een grote opgave om complexere groepswoningbouwprojecten te begeleiden. Dat vraagstuk wordt nog complexer als
het om reconversie gaat. Door meer intergemeentelijk samen
te werken – bijvoorbeeld in functie van de nodige selectiviteit in
de te verdichten mobiliteitsknooppunten – kan een deel van dat
capaciteitsprobleem al opgelost worden. Maar ook de Vlaamse
overheid (of de provincies) zullen ondersteuning moeten bieden
om een coherente visie op wonen (waar wel en waar niet) uit te
tekenen en om voor concrete projecten de nodige instrumenten
en expertise aan te reiken.
Als een brug tussen losse experimenten met nieuwe woonvormen en een echte systeemverandering zou de overheid leerplatformen kunnen opzetten. In zulke leerplatformen wordt experiment van onderuit mogelijk gemaakt en actief ondersteund. De
overheid kan er kennis en expertise inbrengen en lessen trekken
voor het eigen instrumentarium. Een leeromgeving zou ook
het type procesbegeleiding dat in de Pilootprojecten Collectief
Wonen van de Vlaams Bouwmeester of in de Conceptsubsidies
van het Vlaamse Stedenbeleid op kleinere schaal plaatsvond,
kunnen opschalen naar een groter bereik. Het leerplatform kan
type-opgaven die op vele plekken in Vlaanderen aan de orde zijn
– zoals het 19de-eeuwse bouwblok, de ‘pijpenkop’ (of doodlopende straat aan het eind van een verkaveling) – verzamelen en
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aan elkaar koppelen. Aan die type-opgaven kunnen type-ontwerpoplossingen, maar ook een toolbox met juridische en financiële
instrumenten en ontwikkelingsstrategieën gekoppeld worden,
om terugkerende opgaven ook buiten de dertien centrumsteden
aan te pakken.
— Ontwerpkracht
Een ander woonmodel bouw je niet van vandaag op morgen.
Een systeemverandering in de manier waarop we bouwen en
wonen vergt een nieuw sociaal contract. Daarvoor is een brede
discussie nodig over de langetermijnvisie. Alles is immers met
elkaar verbonden: ons huidige woonmodel hangt samen met de
‘woonbonus’, met het eigen huis dat als vierde pensioenpijler
geldt, met de financiering van gemeentes op basis van aantal
inwoners, enzovoort. Goedkope grond zit ingebed in ons welvaartsmodel. Door selectiviteit zullen de grondprijzen onvermijdelijk stijgen. Dit kan een enorme impact hebben op de sociale
verhoudingen in de samenleving en op de kansen van sociaal
kwetsbare groepen.

76

Er ligt een belangrijke taak voor ontwerpers om te verbeelden
hoe die nieuwe woonomgevingen eruit zullen zien, niet enkel
op plan, of door het aanduiden van knooppunten op een kaart,
maar in ontwerpschetsen en visualisaties op ooghoogte, vanuit
het perspectief van de bewoner. Denken vanuit het perspectief
van de bewoner gaat over meer dan louter mooie beelden, maar
over de vraag wat de nieuwe behoeften zijn van toekomstige
bewoners. Voor welke nieuwe functies en diensten en voor welke
nieuwe gebruikers ontwerpen we onze woonomgevingen?
Hoe kan het compact, stedelijk en collectief alternatief voldoen
aan de behoeften van specifieke doelgroepen? Hoe ontwerpen
we voor een volgende migratiegolf en voor een verouderende
bevolking die vervolgens ook weer jonger zal worden? Hoe maken we woningen echt klimaatvriendelijk, niet enkel door techni-

Tegen 2050 zal Vlaanderen
naar schatting één miljoen meer
mensen tellen dan vandaag. Dat
zijn in totaal 7,5 miljoen mensen
die allemaal betaalbaar en goed
willen wonen op dezelfde, beperkte
ruimte. Dat vraagt aanpassingen
in hoe en waar we wonen. Het
Team Vlaams Bouwmeester
lanceerde een innovatietraject
dat moet leiden tot de effectieve
realisatie van vijf pilootprojecten
van collectief wonen. Tegelijkertijd
is het een leertraject voor het
reguliere beleid. Het doel van de
pilootprojecten is om de focus te
verschuiven van de individuele
woning op de eigen kavel naar
groepswoningbouw en een meer
gemengde woonomgeving. Aan
de hand van de vijf projecten
werd onderzocht wat meer
collectiviteit in het bouwen en
wonen oplevert aan vernieuwende
en kwaliteitsvolle woontypologieën
in diverse contexten in Vlaanderen,
hoe een ander grondbeheer tot
stand kan komen of op welke
manier groepswoningbouw ook een
antwoord kan bieden op andere
maatschappelijke vraagstukken.
Joeri De Bruyn en Anne Malliet
(2014). Pilootprojecten Collectief
Wonen. 5 Masterplannen uit de
startblokken. Vlaams Bouwmeester.

“Het verhaal dat we
nodig hebben om
de reconversie te
onderbouwen, hebben
we nog onvoldoende
samengelegd. Het
huidige systeem
heeft gigantische
maatschappelijke
kosten, dat moeten we
berekenen en tonen.
Vervolgens heb je het
alternatief, compacter
en stedelijker: wat zijn
daarvan de voordelen
voor de collectiviteit
en het individu?”

PAS CA L D E D EC K E R
S O C I O LO O G
K U L E UV E N

Visionaire woningbouw

Pilootproject de Lageweg
De Lageweg is een gebied van 100
hectare groot in de 20ste-eeuwe
gordel van Antwerpen. Het is
een complexe, wanordelijke plek
waar heel diverse functies nogal
bruusk naast elkaar bestaan. Er
bevinden zich twee logistieke
bedrijven, een bouwbedrijf, een
takeldienst, enkele in onbruik
geraakte industriële loodsen, maar
ook verouderde rijwoningen, twee
flatgebouwen en drie scholen.
Veel gebouwen staan leeg en de
bodem is op sommige plaatsen
vervuild. In het Pilootproject de
Lageweg werkt de stad Antwerpen
samen met de eigenaars om een
stadsvernieuwingstraject tot stand
te brengen.
Ze ontwikkelde hiervoor – samen
met de architecten van 51N4E,
Connect & Transform, Rebel
Group, OVAM, het Kenniscentrum
Vlaamse Steden en het Team
Vlaams Bouwmeester – een nieuw
type van projectaanpak. Hoe doe je
aan gebiedsregie op terreinen waar
de overheid geen grondeigendom
heeft? Hoe kan je grondeigenaars
ertoe brengen om samen een
coherent project te ontwikkelen?
Hoe kan je wonen en industrie
verweven in een kwaliteitsvol
stadsproject? En hoe kan je dat
rendabel maken? Het vernieuwende
van de projectaanpak bestaat in
een voortdurende schakeling tussen
vraagstukken van financiering,
coalitievorming, bodemsanering,
ruimtelijke modellen en (tijdelijke)
activering. Door al die aspecten
gelijktijdig en van in het begin
van het proces aan te pakken,
kunnen struikelmomenten met de
verschillende eigenaars en de buurt
vermeden worden.

© Jasper Leonard

sche hoogstandjes, maar door goede architectuur en aanpasbare
en multifunctionele gebouwen met een solide casco-structuur?
Hoe geven we in de reconversieopgave ook aandacht aan beeldkwaliteit, erfgoed en architecturale waarde? Hoe vervullen al de
alternatieve woonvormen ook in de behoeften van de samenleving als geheel en vermijden ze een afwenteling van de kosten?
Welke maatschappelijke winsten kunnen we boeken dankzij collectief wonen? Dat zijn allemaal vragen die we niet aan ontwikkelaars alleen mogen overlaten, maar waar we als samenleving
keuzes in moeten maken, en waar ontwerpers een belangrijke rol
kunnen spelen.

Het Pilootproject de Lageweg
bouwt voort op het ontwerpend
onderzoek van LABO XX over
de 20ste-eeuwse gordel van
Antwerpen, een gebied met een
groot potentieel voor verdichting,
maar waar de stadsvernieuwing
nog maar weinig voet aan grond
heeft gekregen.
V. Roesems, I. Verhaert, M. Dehaene
e.a. (2017). Labo XX. Pilootproject
de Lageweg. Stad Antwerpen.
ISBN: 9789082634129
Klaas Meesters en Alix Lorquet
(2017). Labo XX. Werk. Stad
Antwerpen. ISBN: 9789082634112
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de productive stad

De productieve
stad
De voorbije decennia ging de
vernieuwing van de Europese
stad hand in hand met de
snelle groei van de dienstenen kenniseconomie. Maar
in onze pogingen om van
de stad een aantrekkelijke
woon- en werkplek te maken,
hebben we ook de industrie
uit de stad verdreven. De
stad werd een plek van
consumptie zonder productie.
Dat is problematisch.
Vandaag zien we een
kanteling in het denken over
werk in de stad. Meer en
meer wordt duidelijk dat een
gezonde stad nood heeft aan
industrie en maakeconomie.
Dat stelt ons voor de opgave
om opnieuw ruimte te maken
voor werk in de stad.
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We hebben vandaag nood aan een radicaal andere blik op
hoe we in de stad ruimte maken voor werk. Decennialang
is bij stadsontwikkeling de voorrang gegeven aan de bouw
van woningen en kantoren. Als gevolg hiervan hebben we
de industrie en de maakeconomie uit de stad verdreven. Ze
verhuisden naar de periferie of naar andere delen van de
wereld. Samen met de industrie verdwenen ook heel wat
(kortgeschoolde) tewerkstellingsplaatsen uit de stad. De tertiaire
sector vormt voortaan de dominante economie in de stad. Werk
associëren we met steriele kantooromgevingen of de recent in
de armen gesloten, ‘hippe’, creatieve sector. Al wat niet in dat
plaatje past – autoherstelwerkplaatsen, schrijnwerkersateliers,
slachthuizen, enzovoort – beschouwen we als hinderlijk,
ongewenst en bron van overlast.
Dat levert niet alleen een veel eenzijdiger stadsbeeld op,
maar heeft ook sociale, ecologische en economische nadelen.
Net daar waar de grootste nood is aan werkgelegenheid
voor kortgeschoolde arbeiders, is het aanbod veel te
beperkt. Meer jobs in de maakeconomie zouden de hoge
werkloosheidscijfers in de stad, en dus ook de stedelijke
armoede, kunnen terugdringen. Daarnaast zorgt het verdwijnen
van industrie uit de stad voor steeds uitdijende, zelfs mondiale
ketens van grondstoffen, producten en energie. De lange
transportketens zijn erg belastend voor het milieu en maken
ons afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen waar we
geen vat op hebben. Bovendien heeft de focus op de tertiaire
sector en de kenniseconomie bijgedragen tot een ongezonde

“We willen de aandacht vestigen op het belang van industrie voor de stad. Een gezonde stad is een productieve stad.
Vandaag dreigt de maakeconomie te verdwijnen uit de stad.
Voormalige industriële gebouwen en sites krijgen al te vaak
een eenzijdige bestemming als woningen. Dat is een foute
reflex. Wanneer je industrie volledig uit de stad verdrijft,
verliest de stad heel wat economische ontwikkelingsmogelijkheden. We moeten wonen en werken en denkers en makers opnieuw met elkaar verzoenen. De uitdaging bestaat
erin aan te tonen dat wonen en productie heel goed samen
kunnen bestaan in dezelfde stedelijke omgeving.”
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De productieve stad

concurrentie tussen steden. In de wedloop naar een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor kenniswerkers, investeerders en
internationale bedrijven en instellingen hebben we vooral ingezet
op citybranding, consumptie, vermaak en toerisme. De stad
profileert zich louter nog als consumptieartikel. De grootschalige
speculatie op de kantorenmarkt en de leegstand die hiermee
samenhangt, zijn hiervan belangrijke neveneffecten.
De stad is een plek geworden van consumptie zonder productie.
Momenteel wordt er vooral geld verdiend aan de stad, en niet
door en voor de stad. De winsten uit de stad komen slechts
terecht bij een beperkte, geprivilegieerde groep. Tegenover dit
consumptief of extractief model plaatsen we een productief
model. Dat vraagt om een kentering in ons denken en doen.
We moeten er namelijk voor zorgen dat de waarde die in de
stedelijke omgeving wordt geproduceerd, in de eerste plaats
terugvloeit naar de diverse groep van stadsbewoners en
-gebruikers die deze waarde genereren.
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— Ruimte maken voor werk
Het inzicht groeit dat de stad gebaat is bij de herintroductie van
een veelkleurig pallet van tewerkstellingsmogelijkheden.
Er is opnieuw meer ruimte nodig voor lokale economie en lokale
productie, en meer aandacht voor maakeconomie, bedrijvigheid,
performante logistieke systemen, industrie en voedselproductie.
Door werk opnieuw een vanzelfsprekende plek in de stad te
geven, valt er veel te winnen. We diversifiëren onze stedelijke
economie en scheppen opnieuw banen voor kortgeschoolde
arbeiders. We kunnen de koppeling maken tussen kennis,
innovatie en productie. We reduceren heel wat transportkosten
door de plaats van productie en consumptie dichter bij elkaar te
brengen. We kunnen, ten slotte, nieuwe vormen van circulaire
economie ingang doen vinden en inzetten op hergebruik en het
sluiten van kringlopen van grondstoffen, energie en materialen.
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De terugkeer van productie naar de stad stelt ons voor tal van
ruimtelijke opgaven. Die opgaven zijn heel divers en spelen zich
af op verschillende schaalniveaus. Het gaat over het behouden
van industriële functies in verouderde industriegebieden
in de stad of over de integratie van havengebieden in het
stedelijke weefsel. Maar ook simpelweg werk op een positieve
manier zichtbaar maken in het straatbeeld, kan helpen om het
stigma of negatieve imago van bepaalde vormen van arbeid te
verminderen. Dat kan door nieuwe combinaties van huisvesting,
kantoren en industrie midden in het stedelijke weefsel te
bedenken, maar ook door bijvoorbeeld een productieatelier van
een grote raampartij aan de straatzijde te voorzien. Kortom,
werk maken van werk begint bij ruimte maken voor werk.

1
Ruimtelijke opgave
op verschillende
schaalniveaus
“Ontwerpers
hebben het wonen
goed in de vingers.
Iedereen is immers
ervaringsdeskundige.
Het ontwerpen van
bedrijven is veel
moeilijker. Er bestaan
heel veel verschillende
soorten bedrijven,
elk met een eigen
logica. Dat vraagt
om maatwerk. We
hebben nood aan
ontwerpend onderzoek
naar instrumenten en
ruimtelijke strategieën
die toelaten
om de huidige
bedrijfsruimten
te behouden en te
versterken.”

K L A AS M E EST E R S
RUIMTELIJK PLANNER
STA D A N T W E R P E N
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Zowel in de grote stedelijke
industriegebieden van weleer, meestal
geclusterd rond havens, kanalen of
spoorwegen, als in de kleinere korrel
van de stad, liggen kansen voor de
herintroductie van de maakeconomie en
de koppeling van industrie met wonen,
onderwijs en publieke ruimte.
Eeuwenlang waren industrie en verstedelijking nauw verstrengeld
met elkaar. In het postindustriële tijdperk is de maakeconomie
verdwenen uit onze steden. De negatieve gezondheidseffecten en
de weerbarstige bigness en uglyness van de industriële infrastructuur hebben ertoe bijgedragen dat ze de afgelopen decennia meer
en meer uit het stedelijk weefsel is weggesaneerd. De industrie
verdween naar de periferie of werd uitbesteed aan lageloonlanden. Veel van de overgebleven industriële sites zijn inmiddels
ingelijfd bij de stad. Ze kregen een nieuwe bestemming als woningen, kantoren of winkels.
Vandaag zijn we op een punt beland waarop het verder verdwijnen van industrie uit de stedelijke omgeving als onwenselijk en
als een gemiste kans wordt beschouwd. Er is een toenemend
bewustzijn van de negatieve maatschappelijke en ecologische
effecten die gepaard gaan met het verplaatsen van de productieve economie naar perifere oorden. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat stad en productieve economie elkaar wederzijds kunnen versterken. In het pleidooi voor een lokaal georiënteerde,
productieve economie kunnen zeer uiteenlopende argumenten
worden aangevoerd.
— Lokale tewerkstelling
In de eerste plaats draagt een stedelijke economie bij aan de lokale
tewerkstelling. Hierdoor vloeien de winsten die de industrie lokaal
genereert, terug naar de stedelijke buurten waar ze geproduceerd
worden. In een context van groeiende sociale ongelijkheid – die
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© 51N4E
Entre-Deux-Ponts
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In de studie Entre-Deux-Ponts
onderzochten 51N4E en Rebel in opdracht
van de gemeente Elsene hoe een
restruimte in de stad getransformeerd kan
worden tot een productieve ruimte voor
de wijk. De studie formuleerde een aantal
scenario’s die als basis dienden voor de
dialoog met de verschillende stakeholders.

Dat leidde tot een projectvoorstel waarbij
de uitbreiding van een bestaand gebouw
de hele site transformeert en een synergie
aan programma’s organiseert in een sterke
relatie tot de publieke ruimte. Er ontstaat
een plek voor kleinschalige productie
en logistieke functies in een woonwijk,
met als doel om de sociale cohesie en de
leermogelijkheden in de buurt te verhogen.

“Er bestaat nog te
vaak een negatieve
perceptie rond
bedrijvigheid in de
stad. Dat is vooral een
mentaliteitsprobleem.
Je kan het vergelijken
met de manier waarop
we anders naar onze
woningen zijn gaan
kijken. Vroeger was de
keuken een smerige,
niet-opgeruimde
plek ver weg van
de leefruimte. Nu
zijn keuken en
leefruimte vaak één
ruimte, en wordt
er ook veel meer
geëxperimenteerd met
koken. Kan dat ook in
de stad? Kunnen we
werken in de stad op
een andere manier
verbeelden?”

S O T I R I A KO R N A R O P O U LO U
A R C H I T EC T
51N4E
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© marco.broekman / Dingenman Deijs Architects. Foto © Ricky Rijkenberg
Flex Test Roc
In onze snel veranderende economie
moet onderwijs meer inzetten op
een combinatie van leren en werken
(learning by doing). Het onderwijs (en
zijn infrastructuur) kunnen de hoge
dynamiek van de economie echter
niet altijd volgen. Daarom hebben we
nood aan een nieuw soort van hybride
leer- en werkomgeving. Het ontwerpend
onderzoek Flex Test Roc van Marco
Broekman en Dingeman Deijs neemt
het ecosysteem van het MBO-onderwijs
(beroepsonderwijs) in Amsterdam als

uitgangspunt voor het ontwerp van een
nieuwe huisvestingsstrategie waarin
onderwijs integraal deel uitmaakt van
de stad. De hele stad kan gebruikt
worden als leeromgeving. Doel van het
onderzoek is om onderwijs, bedrijfsleven
en maatschappij beter met elkaar
te verweven en de plekken waar zij
samenkomen een meer publiek karakter te
geven. Er ontstaat een op maat gevormd
en flexibel leer/werk-ecosysteem, dat
snel kan inspelen op de hoge dynamiek
van economie, maatschappij en
beroepsonderwijs.

zich uit op het vlak van inkomen, tewerkstelling, opleidingsniveau
en gezondheid – is dat bijzonder relevant. Het verruimen van het
lokale tewerkstellingsaanbod naar stadsbewoners met een beroeps- of technische opleiding is een van de belangrijkste sleutels
om het huidige sociale onevenwicht in grote steden op te vangen.
— Gedeelde winsten
Ten tweede biedt een lokaal georiënteerde economie de mogelijkheid om de relaties tussen bedrijf en buurt te versterken.
Een stedelijke economie biedt potentieel om de ontwikkeling
van gemengde woon-werkgebieden te stimuleren. Wanneer we
wonen, leven en werken in elkaars nabijheid organiseren, kan dat
bijdragen aan de levendigheid van de stad. Het brengt ook allerlei
andere positieve dynamieken met zich mee. Een bouwbedrijf in
de nabijheid van een school biedt zowel kansen voor leerlingen
uit het technisch en beroepsonderwijs om praktijkervaring op
te doen, als voor de bouwondernemer, die op een laagdrempelige manier aan ‘talentscouting’ kan doen. Een lasatelier op een
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zichtbare, toegankelijke plek in een woonwijk kan zowel als opleidings- en tewerkstellingsplek dienen, maar kan ook openstaan
voor geïnteresseerde buurtbewoners en uitgroeien tot een stedelijke ontmoetingsplek.
— Circulaire economie
Ten derde biedt de productieve economie heel wat mogelijkheden op het vlak van de circulaire economie.1 De circulaire
economie streeft naar productie die georganiseerd is in korte
ketens en gesloten kringlopen. Omwille van de schaal, de densiteit en de heterogeniteit die eigen zijn aan een stedelijk milieu,
liggen hier veel kansen besloten om in- en uitgaande stromen
beter op elkaar af te stemmen en kringlopen van materialen of
energie te sluiten. Die stromen bewegen zich op verschillende
schaalniveaus. Het kan bijvoorbeeld gaan over een repaircafé
waar buurtbewoners hun spullen kunnen laten repareren, tot het
slim beheren, distribueren, verwerken en hergebruiken van de
onophoudelijke stroom van sloop- en bouwmaterialen. Productie
dichter bij huis brengen bespaart heel wat transportkosten en
gaat op een veel duurzamere manier om met schaarse materialen en grondstoffen. Minder import uit verre oorden betekent
bovendien ook een mindere afhankelijkheid van mondiale beslissers en onvoorspelbare geopolitieke ontwikkelingen.
— Extravert economy
Tot slot krijgt de productieve economie, door ze dichter bij huis
te brengen, opnieuw een herkenbaar gezicht. In plaats van een
economie die aan het oog onttrokken is, waardoor er een afstand
is ontstaan tussen de producent en de consument van goederen,
kan er opnieuw een extravert economy ontstaan. Meer aandacht
voor ethisch en duurzaam consumeren draagt ertoe bij dat er
steeds hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan arbeids- en
productieomstandigheden. Lokale productie biedt het voordeel
dat er meer sturing en toezicht mogelijk is, waardoor er meer
kwaliteitsgaranties zijn. De huidige populariteit van stadslandbouw en korte-ketenlandbouw toont aan hoe er ook nood is aan
een nauwere betrokkenheid bij het (voedsel)productieproces.
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Restanten van (nog niet weggesaneerde) industriële infrastructuur zijn terug te vinden op verschillende schaalniveaus. Een
groot deel van de productieve economie bevindt zich nog steeds
te midden van de stad, in bestaande, gemengde woon-werkgebieden. Het gaat dan om relatief kleinschalige activiteiten die
meestal op een fijnmazige manier verspreid zitten in het stadsweefsel of langs historische steenwegen. Daarnaast zijn er nog
de vele grote industriegebieden – zoals kanaalzones, voormalige
havengebieden of stationsgebieden – die zich in een transformatieproces bevinden. Een deel hiervan is ondertussen herbestemd, al dan niet als strategisch stadsontwikkelingsproject om
de groei van de stad op te vangen, maar er blijven ook nog voldoende van deze gebieden over om in de toekomst ruimte vrij te
maken voor productie.
1

Zie Ontwerpen met stromen, p. 139..

“Belwinkels zijn vaak
de eerste toevlucht
in de arrival city.
Belwinkels zijn
een hub waar
nieuwkomers een
eerste plek vinden
om te wonen en te
werken. Ze vormen
een belangrijke stap
naar integratie. Halen
we die weg, dan halen
we de eerste sport
van de ladder weg
en verplaatsen we de
problemen zonder ze
op te lossen.”

SA R A H D E B O EC K
ONDERZOEKER COSMOPOLIS
VU B

“In Antwerpen
willen we in de
toekomst graag met
gebiedsmanagers
werken. Dat zijn
tussenfiguren die
bemiddelen tussen de
overheid en bedrijven
en tegelijkertijd ook
een langetermijnvisie
ontwikkelen voor een
duurzamer beheer van
bedrijventerreinen.
We zijn nog aan
het onderzoeken
hoe dit concreet
vorm kan krijgen, maar het zal best
een functie zijn
die deels publiek
en deels privaat is. Het
betrekken van private
partijen is belangrijk om draagvlak te
verkrijgen bij ondernemers. De stad kan
mee-investeren door
in de beginfase tijd en
geld beschikbaar te
stellen, en te uit testen wat dit oplevert.”

K L A AS M E EST E R S
RUIMTELIJK PLANNER
STA D A N T W E R P E N

2
Nieuwe makelaars
voor de productieve
ruimte
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De terugkeer van industrie naar de stad
is geen vanzelfsprekende opgave. Heel wat
obstakels moeten overwonnen worden.
We hebben nood aan een nieuwe soort
van makelaars die de brug slaan tussen
overheid en bedrijfswereld.
De afgelopen jaren tonen publieke overheden steeds vaker
de ambitie om gebieden te herbestemmen voor de stedelijke
maakeconomie. Ook de interesse uit de bedrijfswereld om zich in
een stedelijke omgeving te vestigen, neemt opnieuw toe. Factoren
zoals de nabijheid van afzetmarkt of arbeiders, het potentieel van
kennisuitwisseling of de aanwezige infrastructuur spelen hierin
een belangrijke rol. Toch blijkt de realiteit weerbarstig. Bij het
omzetten van die ambities in de praktijk, botsen overheden en bedrijven op verschillende obstakels waar zij als publieke of private
partij slechts weinig vat op hebben. De prijs van gronden en panden bijvoorbeeld, ligt in stedelijke centra heel wat hoger dan in
buitengebieden. Ook de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven
zijn in de stad vaak beperkt. Daarnaast staan de huidige beleidsinstrumenten zoals bestemmingsplannen de gewenste ontwikkeling vaak in de weg. In veel wijken is een gemengd gebruik niet
toegestaan, terwijl veel industriegebieden – onder druk van de
demografische groei en de vastgoedmarkt – dreigen omgezet te
worden in woongebied. Met andere woorden, overheid noch markt
kunnen het alleen. Er zijn nieuwe makelaars nodig die de brug
slaan tussen overheden en ondernemers. Daarnaast is er ook nood
aan andersoortige coalities waarmee niet enkel commerciële maar
ook andere, mogelijk relevante partijen mee aan boord worden
genomen, en die niet alleen financiële maar ook maatschappelijke
doelstellingen centraal stellen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen bedrijven en scholen of buurtcentra.
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Loket Gebiedsmanager
Albertkanaal

T

De ‘conceptstudie’ voor
de herontwikkeling van de
bedrijvenzone langs het
Albertkanaal in Antwerpen,
door Posad, Arcadis, 3E, ONe
Architecture en Rebel, voert
een onderzoek naar projecten
die kunnen bijdragen aan de
verduurzaming van het gebied.
Veel bedrijven hebben al sterk
geïnvesteerd in duurzaamheid,
en dan vooral op het vlak van
water- en energieverbruik. Tot nu
toe gebeurde dat echter enkel op
individueel niveau: ieder bedrijf
voor zich. De nieuwe opgave
bestaat erin om samenwerkingen
tot stand te brengen die gedeelde
winsten kunnen genereren.
Het onderzoeksteam trad op
als een ‘loket’ dat beloftevolle
samenwerkingsprojecten in
kaart bracht en de verschillende
stakeholders rond de tafel bracht.
Voor vier concrete cases zijn
intussen samenwerkingsverbanden
gesmeed en businesscases
uitgewerkt. De functie van
gebiedsmanager wordt in de
tweede fase van de studie in het
leven geroepen.

F

© Posad, Arcadis, 3E, One Architecture

— Loket met gebiedsmanagers
Bedrijven zijn voortdurend in ontwikkeling. Ze groeien of krimpen, ze veranderen hun productieproces, ze fuseren met andere
bedrijven of boren nieuwe markten aan. Dat vraagt om aanpasbare bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen. Dat is niet eenvoudig in de stad, waar de ruimte beperkt is. Om beter te kunnen inspelen op de voortdurend veranderende ruimtevraag van
bedrijven, experimenteren sommige steden met een loket met
gebiedsmanagers. Gebiedsmanagers zorgen voor een goede verbinding tussen de bedrijfsgebieden, reeds actieve en potentiële
nieuwe bedrijven en gemeentelijke organisaties. Een gelijkaardig
concept is dat van de doorschuifmakelaar. Dat is een bemiddelaar
die een lokale strategie ontwikkelt om het groeien en krimpen
van bedrijven te kunnen opvangen. Dergelijk loketten zouden ook
kunnen zorgen voor een duurzaam beheer van bedrijfspanden en
-terreinen, door bijvoorbeeld een voorkooprecht te voorzien. Op
die manier zitten de gebiedsmanagers op de eerste rij wanneer er
panden vrijkomen en kan er op een meer structurele manier aan
een bestand van panden en terreinen worden gewerkt.
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— Publiek ontwikkelen
De voorbije jaren is er een toenemende interesse ontstaan in
alternatieve ontwikkelingsmodellen, zoals nieuwe vormen van
publiek ontwikkelen. Publiek ontwikkelen gaat niet zozeer over
projectontwikkeling door overheden, maar over ontwikkelen vanuit een publiek belang. Deze vorm van ontwikkelen vertrekt niet
(louter) vanuit een privaat belang of commerciële meerwaarde,
maar vanuit collectieve en maatschappelijke doelstellingen. Publiek ontwikkelen biedt, net zoals in een coöperatief model, mogelijkheden voor cofinanciering of mede-investering door diverse
partijen. Dat laat toe om van in het begin meer diverse groepen
van mensen – zowel financierders als eindgebruikers – bij een
project te betrekken. Die partijen krijgen meer inspraak en kunnen behalve maatschappelijke doelstellingen en ideeën voor

De productieve stad

Muide-Meulestede Morgen
Muide-Meulestede is een woonwijk
gelegen op een schiereiland in het
noorden van Gent, omgeven door
dokken en havenindustrie. De wijk
is momenteel volop in transitie.
De havenactiviteit heeft zich naar
het noorden verplaatst, waardoor
het havenfront en de voormalige
industriële sites geleidelijk aan
nieuwe bestemmingen krijgen.
Ook het sociale profiel van de
wijk is de afgelopen decennia
sterk veranderd. De traditionele
volksbuurt is uitgegroeid tot een
gemengde buurt waar zowel
Turkse, Oost-Europese als
jonge middenklasse-gezinnen
samenleven. De industriële
infrastructuur biedt heel wat unieke
kansen om de maakeconomie
opnieuw een plek te geven in de
stad. In de conceptsubsidie MuideMeulestede Morgen onderzochten
ndvr en AWB de mogelijkheden
om via een cocreatieve aanpak
verschillende wensen en belangen
rond wonen, mobiliteit en
economische ontwikkeling met
elkaar te verknopen. Bewoners,
ondernemers en stedelijke diensten
werkten intensief samen een
brede, gedragen visie. Ndvr en
AWB ontwikkelden het voorstel
om een gebiedscoöperatie op te
zetten waarbij vraag en aanbod
van bedrijfsruimtes in kaart
werden gebracht, om vervolgens
de verschillende activiteiten beter
op elkaar af te stemmen binnen de
wijkbrede visie.
www.stad.gent/mmm
© AWB, ndvr
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mogelijke (collectieve) invullingen, ook zaken in verband met
dagelijks beheer naar voren schuiven. Deze vorm van publiek
ontwikkelen kan leiden tot meer actieve en reële samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en burgers en tot mogelijkheden voor gedeeld ruimtegebruik.
— Maximalisatie van stedelijke netwerken
Economie bestaat bij gratie van uitwisseling. Een stedelijke
omgeving is bij uitstek de plek waar allerlei vormen van economische, sociale en culturele uitwisselingen plaatsvinden.
Werk maken van een productieve stad betekent het activeren,
diversifiëren en versterken van stedelijke netwerken. Hierin
onderscheidt de productieve economie zich van een extractieve economie. De productieve economie streeft niet naar louter
winstmaximalisatie, maar is gericht op toegevoegde waarde die
terugvloeit naar de stad. De productieve economie is met andere
woorden onlosmakelijk verbonden met stad maken. Dat gaat
gepaard met de creatie van productieve, stedelijke milieus waar
diverse stromen van voedsel, afval, energie, water, goederen en
mensen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
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Zulke productieve milieus ontstaat niet vanzelf. Het is nodig om
actieve samenwerking te stimuleren, bijvoorbeeld door gedeeld
(ruimte)gebruik en eigenaarschap mogelijk te maken. De praktijk leert dat de aanwezigheid van ‘trekkers’ die overtuigd zijn
van de toegevoegde waarde van het productieve perspectief,
cruciaal is om ook andere partijen mee op sleeptouw te nemen.
Die trekkersrol wordt het best opgenomen door partijen die goed
ingebed zitten in lokale stedelijke netwerken. Het kan zowel
gaan om bottom-upinitiatieven (bijvoorbeeld rond stadslandbouw), als door commerciële partijen (bijvoorbeeld een supermarkt). Belangrijk is dat zij in staat zijn om naar aanleiding van
concrete projecten andere lokale partijen te betrekken binnen
een ruimer collectief verhaal (bijvoorbeeld scholen, horeca,
buurtcentra, enzovoort).
— Talent benutten
Beroeps- en technische opleidingen worstelen nog steeds met
een onterecht negatief imago. Dat heeft te maken met het befaamde ‘watervalsysteem’: leerlingen starten in een meer theoretische onderwijsvorm of studierichting, en bij moeilijkheden
schuiven ze door naar een zogenaamd ‘gemakkelijkere’ en meer
praktische studie. Het beroeps- of technisch onderwijs is dus
een negatieve keuze. Voor jongeren werkt dit demotiverend.
Veel steden worden geconfronteerd met een hoge jeugdwerkloosheid, vooral bij kortgeschoolde jongeren. De productieve
stad maakt het mogelijk om hier een dubbele winst te boeken.
Door de productieve economie opnieuw een zichtbare, aantrekkelijke plaats in de stad te geven, kan dit type van werk een
positieve imago-boost krijgen. Denk daarbij aan de recente populariteit van fablabs en repaircafé’s, of de toenemende aandacht
voor ambachtelijke productiemethodes. Momenteel is dit weliswaar nog een niche, gericht op een specifiek en eerder beperkt
publiek, maar bij een verdere doorbraak van dit fenomeen, kan
dit in principe een veel ruimere groep aanspreken, binnen zeer
diverse vormen van de productieve economie.
Tegelijk kan de creatie van meer (en betere) ruimte voor de
productieve stad ook bijdragen aan meer en gediversifieerde
vormen van lokale tewerkstelling. Uitwisseling tussen onderwijs
en lokale economie is daarbij aangewezen. Leer-stagetrajecten
openen niet alleen deuren voor jongeren, maar bieden ook de
mogelijkheid voor bedrijfsleiders om nieuwe talenten te ontdekken. Net zoals het geval is voor de zogenaamde woonladder,2
is er in de stad ook op de tewerkstellingsladder nood aan meer
sporten op de ladder, vooral aan de onderkant.
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2

Zie Visionaire woningbouw, p 57.

“De vastgoeddynamiek
speelt een belangrijke rol in de stad. Dat
merk je zeker in Brussel. In sommige wijken
is de grond veel te
duur geworden voor
bedrijven om te kunnen overleven. Veel
bedrijven willen de
meerwaarde op hun
grond graag verzilveren, bijvoorbeeld door
er huisvestingsprojecten te realiseren.”

B R EC H T N UY T T E N S
RUIMTELIJK PLANNER
STA D KO R T R I J K

B R EC H T N UY T T E N S
STA D KO R T R I J K
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3
De regierol van
(lokale) overheden

De productieve stad

“In de
bestemmingsplannen
van Kortrijk zijn nog
veel gebieden paars –
of als industriegebied
– ingekleurd. Dat is
een groot voordeel.
De enige manier om
bedrijven ruimte te
geven in de stad, is
om het been stijf
te houden en de
paarse vlekken te
behouden. Als er
dan in de toekomst
een site vrijkomt,
dan bieden dit soort
plekken ruimte voor
nieuwe productieve
activiteiten.”

We zeggen vaak dat onze economie
gestuurd wordt door de onzichtbare hand
van de vrije markt. Dat is slechts ten dele
waar. Welke economie willen we en waar
willen we die vestigen? De overheid heeft
hiervoor belangrijke sleutels in handen.
Niet alleen de vrije markt, ook de overheid maakt of stuurt de
economie. Dat doet ze door welbepaalde condities te scheppen,
door het uitvaardigen van reglementering, het goedkeuren van
bestemmingsplannen, het innen van belastingen of het aanleggen van infrastructuur zoals autosnelwegen, havens of bedrijventerreinen. De overheid kan dus in hoge mate richting geven
aan het type economie dat tot stand komt en aan de plaatsen
waar die economie terechtkomt. Denk bijvoorbeeld aan de keuze
van lokale overheden om bedrijventerreinen buiten het stadscentrum aan te leggen, of om al dan niet toelating te verlenen voor
de bouw van een nieuw shoppingcentrum. Overheden kunnen er
ook voor kiezen om vormen van sociale economie te stimuleren.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde kringloopwin-

Mechelen Mest en Kortrijk Zaait
Mechelen Mest en Kortrijk
Zaait zijn twee interessante
voorbeelden van een overheid
die de winkelleegstand in het
stadscentrum aanpakt. Door
het uitschrijven van wedstrijden,
het uitreiken van subsidies of
het toekennen van betaalbare
try-outs in leegstaande panden
voor starters, streeft de overheid
naar een levendige stadskern
en een gezond economisch
klimaat. Startende ondernemers
krijgen een duw in de rug en de
eigenaars van de panden krijgen
het vooruitzicht op een nieuwe
lange-termijnhuurder en de
herwaardering van hun eigendom.
In een tweede fase zetten
Kortrijk en Mechelen specifiek
in op de maakeconomie en de
herontwikkeling van verouderde
industriële panden tot innovatieve,
creatieve werkplaatsen.
www.mest.be
www.kortrijk.be/kortrijkzaait

© Kortrijk Zaait
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Paarse sproeten
In Zuid-West-Vlaanderen is er sinds
kort een toename van de omzetting
van kleinschalige economische
sites naar woonprojectgebieden.
De Intercommunale Leiedal
en het Agentschap Innoveren
en Ondernemen onderzochten
het fenomeen en ontwikkelden
instrumenten om het
transformatieproces tegen te
houden. Ze ontwikkelden een
meer transparante regelgeving
en creëerden bijkomende
ruimte voor ondernemingen.
De vele zogenaamde ‘paarse
sproeten’ – (milieubelastende)
industriegebieden verspreid langs
woonkernen en in de open ruimte –
komen steeds vaker vrij en bieden
kansen om het economisch weefsel
van de regio te versterken.
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kels of repair shops. Dat is een gesubsidieerde economie die
mensen aan het werk stelt die anders geen toegang zouden hebben tot de reguliere economie. Dergelijke initiatieven geven niet
alleen een andere waarde aan menselijke skills (die anders niet
benut zouden worden), ze reduceren ook de hoge milieukosten
die verbonden zijn aan onze consumptiemaatschappij.
— Actief ruimtelijk beleid
Om vanuit de overheid de ruimte voor economie mee te sturen, vormen bestemmingsplannen een belangrijk instrument.
Momenteel worden grondprijzen bepaald door de toekomstige
functie. In stedelijke gebieden betekent dit dat gebieden vaak
als (meer lucratief) woongebied worden ingekleurd en niet als
bedrijfs- of industriegebied, ook al is dat de huidige functie.
Dat maakt het zeer duur voor bedrijven om in stedelijk gebied
werkzaam te blijven. Wanneer overheden bepaalde vormen van
economie in de stad willen behouden, vraagt dat politieke moed.
Het is een politieke keuze om gebieden die als woongebied zijn
ingekleurd, opnieuw als industriegebied te bestemmen of om er
gemengde functies te laten bestaan.
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Het beleid streeft vandaag al naar meer ruimte voor economie,
maar een gebrek aan concrete handvaten maakt dat die ambities
in de praktijk moeilijk waar te maken zijn. Lokale overheden zouden de productieve economie en het bijbehorende ondernemerschap in stedelijke omgevingen actiever kunnen versterken door
middel van economische stimuli voor bedrijven en een actiever
ruimtelijk beleid. Daarnaast is het ook nodig dat de verschillende
beleidsdomeinen en beleidsniveaus beter samenwerken. Economie en ruimtelijke ordening hangen nauw met elkaar samen.
Industrie zit vaak verspreid in het stedelijk weefsel, maar ook in de
randen, langs interstedelijke verbindingen en in tussengebieden.
Dat maakt onderlinge afstemming tussen overheden noodzakelijk.

“Het idee om
industrie opnieuw
naar de stad te
brengen is een
beetje misleidend.
We moeten een
nieuwe economie
creëren. Maar hoe
doe je dat? In het
algemeen denken
we dat economie
gemaakt wordt door
ondernemers. Maar
ook een overheid kan
economie maken,
door via regulering
economische
opportuniteiten te
creëren. Wat als een
overheid bijvoorbeeld
de uitvoer van afval
veel zwaarder zou
belasten, zodat
lokaal hergebruik
of verwerking
economisch
aantrekkelijker
wordt?”

ST I J N O O ST E R LY N C K
STA DSS O C I O LO O G
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

“Het is belangrijk
om het economisch
perspectief van
ondernemers mee
in beschouwing te
nemen. Verwevenheid
is zeker een goed
uitgangspunt voor
de stad, maar er
zijn veelgehoorde,
praktische
tegenargumenten
zoals de duurdere
grondprijzen, de
slechte bereikbaar
of onvoldoende
parkeerplaatsen.
De overheid kan
het bedrijven wel
gemakkelijker maken
op het vlak van
vergunningen en
mobiliteit, maar op
het vlak van vastgoeden grondprijzen ligt
dat veel moeilijker,
want die worden
bepaald door de
markt.”

MIEN GILLIS
J U R I D I S C H A DV I S E U R
U N I ZO - D E U N I E
VO O R Z E L FSTA N D I G E
O N D E R N E M E RS

4
Het oprichten
van leer- en
ontwikkelplatformen

De productieve stad

AGENDA

Voor welke vormen van bedrijvigheid
kan er een plaats zijn in de stad? Waarin
bestaan de noden van bedrijven? Hoe
kunnen we ruimte scheppen voor de
stedelijke economie? Om op die vragen
een antwoord te formuleren, is het nodig
brede leerplatformen op te richten die
de kennis en knowhow van ondernemers,
ontwerpers en beleidsmensen
samenbrengen.
Ondernemers bekijken hun vestigingsbeslissing in eerste instantie vanuit een financieel-economisch perspectief. Ambities
zoals het ‘verweven van wonen en werken’ staan vooralsnog
enkel op de agenda van (lokale) overheden. Ondernemers zien
in de eerste plaats dat de vastgoed- en grondprijzen in de stad
meestal veel hoger liggen, dat de stad vaak moeilijker bereikbaar
is en dat er te weinig parkeerplaatsen ter beschikking zijn. De
overheid kan het bedrijven dan wel gemakkelijker maken door
bijvoorbeeld vergunningen toe te kennen, maar het is vooral de
markt die de grond- en pandenprijzen bepaalt.
Beleidsmakers van hun kant kijken vandaag nog vaak te eenzijdig naar industrie vanuit het perspectief van hinder, waardoor
ze regelgeving opmaken die maakeconomie en industrie afremt
in plaats van stimuleert. De opgave bestaat erin om ook de dirty
kant van de economie – en dus niet enkel de creatieve economie
– een plek te geven in het stedelijk weefsel.
— Een beter begrip van productieprocessen
Als we opnieuw een plek willen geven aan industrie in de stad,
hebben we nood aan een beter inzicht in de ruimtelijke organisatie van productieprocessen. De inpassing van industrie in een
stedelijke omgeving is niet alleen een technische en logistieke
opgave, maar ook een ontwerpvraagstuk. Die opgave start bij de
schaal van het bedrijf, maar gaat ook over het ruimere
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IABR-2016 Atelier Rotterdam
De regio Rotterdam is een
onsamenhangend lappendeken van
verschillende maakmilieus en op zichzelf
staande economische sectoren. Behalve
de grootschalige logistiek en industrie
in de haven zijn er in de regio ook heel
wat kleinere industriële activiteiten.
Er bestaat een groot potentieel om
al die verschillende industrieën aan

elkaar te koppelen. Op die manier kan
er een robuuste, regionale economie
ontstaan die aansluit op internationale
netwerken. In het IABR Atelier Rotterdam
ontwikkelden de ontwerpers van l’AUC,
marco.broeckman en De Zwarte Hond het
concept van circulaire landschappen: de
verschillende industrieën, groot of klein,
worden verbonden tot één grootschalig,
circulair systeem dat lokale productie
koppelt aan de wereldwijde handel.

productienetwerk waar het bedrijf deel van uitmaakt, en dat in
vele gevallen op wereldwijde schaal is georganiseerd. Er bestaat
een grote diversiteit aan bedrijven en industrieën, die elk volgens
hun eigen logica’s zijn georganiseerd, en die elk een specifieke
ruimtevraag met zich meebrengen. Het samenbrengen en afstemmen op elkaar van verschillende soorten bedrijven op één
plek, eventueel verweven met andere functies, biedt bovendien
kansen om stromen te koppelen en kringlopen te sluiten, en op
die manier een circulaire economie tot stand te brengen.
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Beroepsverenigingen zoals Voka brengen vandaag al ondernemers, lokale besturen en vastgoedpartijen rond de tafel om
samen cocreatietrajecten op te zetten. Zulke cocreatietrajecten
kunnen bestaan uit het definiëren van typologieën die de noden
in beeld brengen van diverse soorten van bedrijven op het vlak
van mobiliteit, logistiek en ruimtevraag. Op die manier zouden we op een meer systematische manier waardevolle kennis

De productieve stad

LABO XX Werk
De 20ste-eeuwse gordel rond
de stad Antwerpen omvat het
stedelijk grondgebied buiten Ring
en Singel. Bij de noodzakelijke
vernieuwing van die gebieden wil
de stad alle kansen benutten om
werkgelegenheid te scheppen, ook
voor kortgeschoolde inwoners. Het
ontwerpend onderzoek Labo XX
Werk ontwikkelt scenario’s om de
20ste-eeuwse gordel te verdichten
en tegelijkertijd wonen en werken
slimmer met elkaar te verweven.
Productieve activiteiten vormen
een belangrijke hefboom om
stedelijkheid te creëren.
Klaas Meesters en Alix Lorquet
(2017). Labo XX. Werk. Stad
Antwerpen. ISBN: 9789082634112

© Plusoffice

kunnen verzamelen over de bedrijfswereld. Vervolgens zou het
interessant zijn om die typologieën te koppelen aan leegstandsregisters en aan diverse (regionale) ontwikkelingsstrategieën,
aangepast aan de karakteristieken van bepaalde omgevingen.
Dergelijke initiatieven bevinden zich nog in een pril stadium.
Ontwerpcapaciteit – in uitwisseling met kennis uit de ondernemers-, bedrijfs- en vastgoedwereld, en in overleg met overheden
– kunnen we inzetten om de mogelijkheden hiervan verder te onderzoeken, te testen, te verbeelden en op de agenda te plaatsen.
— De ‘waarde’ van economie voor de stad
De economische infrastructuur die vandaag (nog) in de stad
aanwezig is, heeft een specifiek verleden. Het is van belang om
dit verleden in beeld te brengen. Wat was de historische betekenis van die industriële infrastructuur? Hoe hing die samen met
de organisatie van de samenleving als geheel? Op welke manier
waren de industrieën ingebed in de stad? Wat waren de achterliggende redenen voor hun vertrek? Inzicht in die kwesties biedt
wellicht ook inzicht in de mogelijkheden van vandaag.
De economie is de afgelopen decennia sterk veranderd. Binnen
de context van de globalisering is een deel van de industrie naar
(vooral Aziatische) lageloonlanden verhuisd, met allerlei negatieve maatschappelijke gevolgen van dien. Industrialisering heeft
ook schaalvergroting met zich mee gebracht, waardoor bepaalde
industrieën te groot zijn om nog op te nemen in het stedelijk
weefsel. Maar ook veranderingen in de samenleving, zoals de
organisatie van ons werk en (familie)leven, verklaren mee waarom bepaalde industrieën uit de stad zijn verdwenen. De (her)
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A Good City Has Industry
Anders dan in de meeste andere
Europese steden is er in Brussel nog
veel industriële activiteit. In de haven,
de kanaalzone, langs het spoor, maar
ook in het fijnere stadsweefsel vinden
we nog tal van werkplaatsen, ateliers
en bedrijven. Die industriële activiteiten
staan echter steeds meer onder druk
van de nood aan nieuwe woningen, hoge
grondprijzen en de drang tot sanering.
Nochtans heeft een gezonde stad nood
aan een diverse economie, en dus ook
aan industrie en maakeconomie. Atelier
Brussels is een samenwerkingsverband
tussen perspective.brussels, bMa, OVAM,
Ruimte Vlaanderen, Province of VlaamsBrabant, POM Vlaams-Brabant, IABR,
en Architecture Workroom Brussels.

Centraal stond ontwerpend onderzoek
naar de mogelijkheden om de industrie
te behouden, te versterken en opnieuw
een positieve en zichtbare plaats te geven
in de stad. Verschillende teams van
ontwerpers stelden nieuwe typologieën
voor die de economie koppelen aan
publieke onderwijs, wonen, ruimte of
logistiek. Ze werkten hiervoor nauw
samen met bedrijven, ondernemers en de
verschillende bevoegde beleidsinstanties.
Het ontwerpend en participatief onderzoek
mondde uit in een publieksgerichte
tentoonstelling (IABR en BOZAR) en tal
van publieke manifestaties en debatten,
en is erin geslaagd om het thema van de
productieve stad in Vlaanderen, Brussel
en Nederland hoog op de beleidsagenda
te plaatsen.

integratie van industrie in de stad roept vele vragen op. Welk
vormen van productieve economie willen en kunnen we behouden of opnieuw terugbrengen naar de stad?
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In Nederland spreekt men in deze context over stadsverzorgende
bedrijven. Dit concept daagt ons uit om grondig na te denken
over welke activiteiten thuishoren in de stad en welke niet. Het
doet ons stilstaan bij de vraag welke criteria we kunnen hanteren
om die keuzes te maken. Want hoe definieer je de waarde van
de economie voor de stad vandaag? Voor ondernemers gaat het

nog vaak om een point-value: wat een bedrijf hier en nu waard
is. Maar je kan waarde ook op een relationele manier definiëren.
Wat is de relatie van het bedrijf tot zijn werknemers, de buurt, de
klanten, de grondstoffen? Hoe brengen we milieueffecten in rekening? Wat is de ruimere sociaal-economische betekenis van het
bedrijf voor de stad?

De productieve stad

“Het uitwisselen van
kennis, zoals we dat
vandaag doen tijdens
de Designing the Futuresessies, waarbij er
vertegenwoordigers
uit Antwerpen,
Gent en Kortrijk
samen rond de tafel
zitten, is ontzettend
belangrijk. In elk
van die steden leven
gelijkaardige vragen.
Vandaag vinden we
nog al te vaak het
warm water uit op
drie verschillende
plaatsen. We moeten
meer inzetten op dit
soort uitwisselingsmomenten, leren van
elkaars successen en
fouten.”

— Van denken naar doen
Momenteel bestaan er al verschillende inspirerende ideeën over
hoe we industrie in de stad kunnen behouden, versterken of
uitbreiden. Dat gaat over het toelaten en faciliteren dat bedrijven kunnen blijven (ook als ze groeien), het creëren van extra
ruimte om nieuwe bedrijven aan te trekken, het bevorderen van
de relaties tussen bedrijf en buurt, het doorbreken van monofunctionele bedrijvenzones door ze meer stedelijk te maken,
of het koppelen van kennisontwikkeling en maakindustrie aan
productieve innovatiepolen.
Vandaag is het moment aangebroken om de stap te zetten van
denken naar doen. Waar kunnen we die ideeën toepassen en
hebben ze succes op slagen? Welke partijen zijn nodig om dit
mogelijk te maken? Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden?
Waarin bestaat de rol van de overheid? Ontwerpend onderzoek
kan mee bijdragen om de verschillende uitdagingen concreet te
maken, en binnen een gezamenlijk project met de diverse betrokken partijen verder te onderzoeken.

P E T E R TA N G H E
C O Ö R D I N ATO R P L A N N I N G E N
OPENBAARD DOMEIN
STA D KO R T R I J K
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minder infrastuctuur
betere mobiliteit

Minder
infrastructuur,
betere mobiliteit
Mobiliteit is vandaag een
van de hete hangijzers
in de Lage Landen. Onze
infrastructuur botst op haar
limieten. Door het toenemend
aantal voertuigen neemt het
fileprobleem gigantische
proporties aan. De goede
connectiviteit waar onze
economische welvaart op
gestoeld is, komt in het
gedrang. Er is een radicale
omslag in het denken over
mobiliteit nodig. In plaats van
steeds meer infrastructuur
aan te leggen voor steeds
meer voertuigen, kunnen we
veel winsten boeken wanneer
we mobiliteit gaan delen.
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De Lage Landen zijn een van de best bereikbare en best
ontsloten plaatsen ter wereld. Dat hebben ze te danken aan
het zeer fijnmazige mobiliteitsnetwerk dat in de loop van de
geschiedenis in opeenvolgende golven over het territorium
is uitgerold. Dit netwerk is cruciaal voor het functioneren
van het decentraal stedelijk systeem van de Eurodelta. Niet
alleen verbindt het de vele steden in Vlaanderen en Nederland
met elkaar en met andere steden in Europa en de wereld, het
heeft ook het hele buitengebied toegankelijk gemaakt en een
diversiteit aan plekken en bestemmingen ontsloten. Een goede
connectiviteit is altijd een voorwaarde en sturende kracht
geweest voor de welvaart in de Lage Landen.
Vandaag komt die welvaart in het gedrang. Ons mobiliteitsmodel
gaat uit van een oneindige groei, en de nadelen hiervan keren
als een boemerang terug. Als driver van suburbanisering
en verspreid wonen heeft het mobiliteitsnetwerk tot een
toenemende ruimtelijke versnippering geleid. Dat heeft op zijn
beurt gezorgd voor een verzadiging van het wegennetwerk.
De verkeersstromen vallen stil. Onze steden zijn wereldwijde
koplopers in fileleed. Het autogerichte beleid heeft vandaag het
omgekeerde bereikt van wat het beoogde. In plaats van meer
mobiliteit voor een betere economie, zitten we opgezadeld met
een disfunctionele want volledig dichtgeslibde infrastructuur.
Het kostenplaatje is enorm. De aanleg en het onderhoud van al
die wegen zijn heel erg duur. De kosten lopen jaarlijks alleen al
in Vlaanderen op tot meer dan 600 miljoen euro per jaar. Om
de verkeerscongestie de baas te blijven en de stromen opnieuw
in beweging te krijgen, investeren we steeds meer middelen in
nog meer infrastructuur en nog bredere wegen. Die leiden niet
langer automatisch tot een vlottere mobiliteit; ze geven slechts
tijdelijk zuurstof aan een mobiliteitssysteem dat onverminderd
vastloopt. Nog meer infrastructuur leidt paradoxaal genoeg tot
nog meer stilstand.
“De discussies over nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit gaan vaak over
elektrische of zelfrijdende wagens, maar een ruimtelijk impact komt er pas als
we volop inzetten op gedeelde mobiliteit.”
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A N G E LO M E U L E M A N
P R OJ EC T D I R ECTO R
TAX I STO P
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Vandaag stellen we veel hoop in de nieuwe technologie van het
geautomatiseerde vervoer. Door de verkeersstromen te laten
sturen door een algoritme en menselijke vrijheden en calamiteiten
uit te schakelen, zouden we het verkeer opnieuw vlot kunnen
laten lopen. Hoewel de technologie van de zelfrijdende wagen
nog veel leemtes vertoont, en het nog onduidelijk is wanneer
een volledig autonoom systeem operationeel zou kunnen zijn
(sommigen spreken van een tijdsspanne van vijf jaar, anderen van
twintig tot zelfs dertig jaar), lijkt dit een onvermijdelijke evolutie
waarop we ons best tijdig voorbereiden.
Ondanks de hoge verwachtingen zullen zelfrijdende wagens op
zich het mobiliteitsprobleem niet kunnen oplossen. Integendeel,
het risico bestaat dat een nieuwe infrastructuur voor zelfrijdende
wagens op haar beurt heel snel verzadigd zal geraken en
opnieuw tot stilstand leidt. Bovendien kan het ondoordacht
uitrollen van een nieuwe infrastructuur voor geautomatiseerd
vervoer de problematische verspreide verstedelijking alleen
nog maar versterken. De technologische innovatie van
zelfrijdende wagens houdt dus niet noodzakelijk een ruimtelijke
efficiëntieslag in. Als we het huidige aandeel individuele
personenwagens blijven aanhouden, zal de tijd- en ruimtewinst
miniem blijven.
— Sharen en poolen
Technologie alleen zal onze problemen niet kunnen oplossen.
Als we de mobiliteitsknoop willen ontwarren, is een radicaal
ander mobiliteitsmodel noodzakelijk. Samen met een
resem maatregelen gericht op het stimuleren van een ander
vervoersgedrag (kilometerheffingen, afschaffing bedrijfswagens,
investeringen in openbaar vervoer, enzovoort), zijn er ook
vanuit ruimtelijk oogpunt fundamentele winsten te boeken,
meer in het bijzonder door het delen van (zelfrijdende)
voertuigen in combinatie met een slimmere organisatie van de
mobiliteitsinfrastructuur.
Het delen (sharen en poolen) van voertuigen kan onmiddellijk
zichtbare ruimtewinsten opleveren. Voor meer mobiliteit zijn
dan immers minder voertuigen nodig. Dat geldt voor gewone
voertuigen, maar vooral ook voor zelfrijdende wagens. Eén
zelfrijdende, gedeelde wagen kan gemakkelijk zo’n honderd
mensen per dag vervoeren en legt al gauw tot duizend
kilometer af. Parkeren – en dus ook de parkeerplaatsen die
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alomtegenwoordig zijn in het straatbeeld en een groot deel van
de publieke ruimte inpalmen – behoort dan tot het verleden. De
ruimte die vrijkomt, kunnen we een nieuwe bestemming geven,
zoals bijkomende publieke ruimte, nieuwe voorzieningen of meer
groen. Op die manier kunnen we stedelijke centra meer op maat
van de voetganger en de fietser inrichten.
Zelfrijdende voertuigen maken andere vervoersmodi zoals trein,
tram, metro of fiets niet overbodig. Integendeel, net door al die
vervoersmodi optimaal op elkaar af te stemmen, kunnen we onze
mobiliteit efficiënter organiseren en de ‘mobiliteitsparadox’ – nog
meer infrastructuur leidt tot nog meer stilstand – doorbreken.
Wanneer we de verschillende mobiliteitssystemen integreren
tot één complementair systeem waarin de zelfrijdende
voertuigen een van de schakels vormt, vervalt de klassieke
hiërarchie. Koning auto staat niet langer bovenaan voor om
het even welke verplaatsing. Het ‘openbaar vervoer’ krijgt als
het ware een facelift. Het is niet langer laagste in rang, maar
wordt de meest evidente, veilige, comfortabele en betaalbare
oplossing. Afhankelijk van de af te leggen afstand verschijnt een
combinatie van opties in beeld die qua gebruiksgemak, kostprijs
en snelheid met de auto kunnen concurreren. Zo kunnen we nog
meer wagens van de weg halen, dalen het ruimtebeslag en de
onderhoudskosten van onze infrastructuur, worden de reistijden
korter en kunnen we ons vervoer veel efficiënter organiseren.
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Gedeelde mobiliteit kan bijdragen tot een hoger comfort en een
ruimere toegankelijkheid van het vervoerssysteem. Aangezien
gedeelde voertuigen op eender welk moment voor iedereen
toegankelijk zijn, wordt mobiliteit een dienst eerder dan een
kwestie van eigendom. Die tendens van mobiliteit als dienst
is nu al zichtbaar. Steeds meer mensen beslissen om geen
eigen wagen meer aan te kopen, maar doen een beroep op
deelwagens. Vele grote steden hebben reeds – en met groot
succes – een systeem van deelfietsen opgezet. Er bestaan
vandaag al apps die heel eenvoudig het beste (snelste, meest
comfortabele, goedkoopste) traject uitstippelen (en boeken)
als een combinatie van klassiek openbaar vervoer met taxi,
deelwagens of deelfietsen. Dat biedt ook op sociaal vlak veel
voordelen. Voor minder mobiele groepen, zoals bijvoorbeeld
ouderen, is zelfrijdend deelvervoer een betaalbaar alternatief
voor de dure taxi.

Minder infrastructuur, betere mobiliteit

“Nog te vaak denken we voor mobiliteitsproblemen louter aan infrastructurele
oplossingen. Studies tonen aan dat meer infrastructuur enkel meer
gemotoriseerd verkeer aantrekt. Wanneer de oplossing de verkeerde blijkt
of ongewenste neveneffecten heeft, is ze ook onomkeerbaar. We moeten
daarom ook voldoende inzetten op niet-infrastructurele maatregelen zoals
rekeningrijden, een andere fiscaliteit, een betere logistiek coördinatie tussen
bedrijven of stimuli om andere vervoersmodi te gebruiken.”

KRIS PEETERS
M O B I L I T E I TS EX P E R T

— Nabijheid van dichtheid
Gedeelde mobiliteit functioneert optimaal bij een hoge dichtheid
van potentiële gebruikers. In die zin laat het ons anders naar
de bebouwde ruimte kijken. In plaats van alles met alles te
willen verbinden en net daardoor verstrikt te geraken in een
verkeerskluwen, is het veel logischer om bij gedeelde mobiliteit
het principe van nabijheid van dichtheid te laten primeren. Het
sharen en poolen van voertuigen wordt namelijk pas interessant
wanneer deze voertuigen effectief gevuld geraken. We kunnen
mensen niet verplichten om in de stad te gaan wonen, maar we
kunnen de bereikbaarheid van de stad wel sterk verhogen. Op die
manier kan dit andere mobiliteitsmodel ook worden aangegrepen
om actiever te sturen op de gewenste verstedelijkingsgraad. Het
type of soort mobiliteit (van een basispakket tot meer uitgebreide
mogelijkheden) kan dan mee afhangen van de bestaande of
gewenste dichtheid van bepaalde gebieden.
De mobiliteit van de toekomst stelt ons voor de opgave om de
trager veranderende ruimte en infrastructuur zo te ontwerpen
dat ze de sneller veranderende technologische ontwikkelingen in
de gewenste richting kan sturen. Die transitie komt niet vanzelf
tot stand. Het vraagt om een cultuuromslag. Zonder politieke wil
komen we er niet. De keuze voor het delen van mobiliteit kunnen
we nu al maken. We hoeven niet te wachten tot de technologie
van de zelfrijdende wagen op punt staat. Voor gedeelde mobiliteit
is integratie nodig, over territoriale en sectorale grenzen heen. Dat
vergt interregionale en transpolitieke dialoog en samenwerking.
We kunnen nu al aan de (wettelijke en ruimtelijke) condities
werken, om de noodzakelijke kanteling naar een economisch,
sociaal en ecologisch veerkrachtig mobiliteitsmodel voor de
toekomst effectief waar te maken.
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AGENDA

1
Ruimtelijke opgave
op verschillende
schaalniveaus
De transitie naar een gedeelde mobiliteit
stelt ons voor ruimtelijke opgaven op
verschillende schaalniveaus. Ze biedt
kansen om de mobiliteit af te stemmen
op de graad van verstedelijking, om
nieuwe soorten van intermodale hubs te
ontwerpen en om de mobiliteitsruimte die
vrijkomt te benutten voor andere zaken.
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— Elke plek heeft een eigen mobiliteitslogica
Voor elke soort plek kunnen we – afhankelijk van de dichtheid
aan wonen, werken en andere functies – een optimale manier
van verplaatsen bedenken. Dan moeten we duidelijke keuzes
maken. Op de grote verkeersassen en op plekken met een hoge
bevolkingsdichtheid blijft collectief en grootschalig (al dan niet
openbaar) vervoer (trein, tram, metro, bus) de beste optie. In
complexere binnenstedelijke omgevingen, waar we een afweging
moeten maken tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, wordt nu
al volop ingezet op autoluwe zones en bereikbaarheid te voet of
met de fiets. Tussenin, in de periferie, waar de dichtheid toch nog
hoog genoeg ligt, kunnen alternatieve collectieve vervoersvormen – zoals gedeelde en (in de toekomst) zelfrijdende wagens
– een kostenefficiënt alternatief vormen om de verkeersdruk te
verminderen. Ook nieuwe vervoersmiddelen zoals de (gedeelde)
e-bike zorgen voor een omwenteling in onze mobiliteit. Mensen
verplaatsen zich met een e-bike doorgaans 30% verder dan met
een gewone fiets, en zijn bovendien sneller geneigd de fiets te
nemen in plaats van een ander vervoersmiddel. De elektrische
fiets vergroot het bereik van de fiets zodanig dat ze een aanzienlijk deel van het pendelverkeer kan opvangen. Het succes van de
e-bike vereist evenwel dat we onze fietsinfrastructuur aanpassen
op maat van snelle e-bikers en trage fietsers, of van gewone fietsen en bakfietsen. Goed ontwerp van fietsinfrastructuur, zowel
binnen en buiten de stedelijke centra, kan van de fiets of e-bike
een aantrekkelijk alternatief maken voor de wagen.

“Laat ons kijken
naar de ruimtelijke
efficiëntie van
de verschillende
vervoersmodi. De
trein blijft voor de
verplaatsing van grote
massa’s het meest
efficiënt. We moeten
vervoersmodi inzetten
waar ze het best
werken.”

PETER VERMEULEN
A R C H I T EC T E N R U I M T E L I J K
PLANNER
ST R A M I E N / P R OJ EC T L E I D E R
RINGLAND
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De Lage Landen – Service stations
De studie De Lage Landen 2020-2100
onderzoekt hoe gedeelde en geïntegreerde
mobiliteit zowel in de steden als in het
buitengebied kan leiden tot een optimale
bereikbaarheid en een nieuwe invulling
van de notie van ‘basismobiliteit’. Er
ontstaan heel nieuwe soorten van
publieke plekken. Het zijn bundelingen
van laadpunt, intermodale overstapplaats,
voorzieningencentrum, publieke
ontmoetingsruimte en toegangspoort
tot de stad of bestemmingen in het

buitengebied. De service stations vormen
de onderlegger van de mobiliteit in de
Lage Landen. Een geïntegreerd en gedeeld
mobiliteitssysteem biedt kansen om het
buitengebied op strategische plaatsen te
reorganiseren en de ruimtelijke kwaliteit
aanzienlijk te verbeteren. Op die manier
kunnen we een halt toeroepen aan de
toenemende versnippering van de ruimte.
Architecture Workroom Brussels
(2018). De Lage Landen 2020-2100.
Een toekomstverkenning. Departement
Omgeving, Brussel.
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Metropoolregio RotterdamDen Haag
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Het gebied rond Rotterdam
en Den Haag is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot één
uitgestrekte metropool. Omwille
van de schaalvergroting
hebben de verschillende
gemeenten zich verenigd in
het samenwerkingsverband
Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag (MRDH). Het doel is om
een aantal uitdagingen, zoals
de economische heropleving
of de mobiliteitsproblemen,
gezamenlijk aan te pakken. De
metropoolregio gaat uit van
een brede, maatschappelijke
visie op die uitdagingen. Ze
zoekt de oplossingen voor
mobiliteitsproblemen bijvoorbeeld
niet louter in aanpassingen of
uitbreidingen van de mobiliteit of de
infrastructuur, maar werkt samen
met de provincie en de gemeenten
ook aan een locatiebeleid voor
wonen, werken en voorzieningen.
Hiermee wordt de aanpak
voortgezet van het programma
Stedenbaan, waarin de overheden
in de regio Rotterdam-Den Haag
samen met de Nederlandse
Spoorwegen werken aan een
hogere bedieningsfrequentie in
combinatie met het ontwikkelen
van nieuwe kwaliteitsvolle ruimte
rond stationsomgevingen en het
verbeteren van voorzieningen
voor ketenmobiliteit zoals
fietsparkeervoorzieningen en
Park&Ride. Op die manier kan het
spoor meer reizigers aantrekken en
het autoverkeer verminderd worden.

F
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— Aantrekkelijke overstapplaatsen
Hoewel collectieve vormen van vervoer veel efficiënter zijn en
een veel kleiner ruimtebeslag hebben, slaagt het openbaar vervoer er niet in de dominantie van het individuele autobezit te
breken. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de verschillende
vervoersmodi onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat de
overheden nog altijd het individuele autoverkeer blijven stimuleren, onder meer door grootschalige investeringen in de aanleg
en het onderhoud van autowegen of door fiscale subsidiëring
van bedrijfswagens. Multimodaal vervoer vereist performante
en kwalitatieve overstapplaatsen of knooppunten. Om efficiënt
van punt A naar B te geraken, moeten we bedenken waar de
omslagpunten liggen, door afweging van (kosten)efficiëntie, levenskwaliteit en sociale wenselijkheid, en hoe we de intermodaliteit (de overstap van één systeem naar een ander) organiseren.
Elke schakel dient afgestemd op dat grotere mobiliteitssysteem.
Intergemeentelijke samenwerking, waarin mobiliteits- en ruimtelijke opgaven op regionale schaal op elkaar afgestemd worden,
is hiervoor noodzakelijk.
Verkeersknooppunten hebben ook een plaatswaarde: behalve
een plek waar we overstappen op andere vervoersmodi, is het
ook een plek met bepaalde ruimtelijke kwaliteiten. De overstapplaatsen van een geïntegreerde en gedeelde mobiliteit dragen
het potentieel in zich om een heel nieuwe soort van publieke
ruimte tot stand te brengen. Zo kan een knooppunt allerlei stedelijke functies en activiteiten aantrekken. Niet alle knooppunten
zijn gelijk. Een dorpsstation in een rurale omgeving biedt andere
mogelijkheden dan een station in het midden van een grootstad.

https://mrdh.nl/
www.zuidelijkerandstad.nl/content/
stedenbaan

“De echte game
changer in ruimtelijk
opzicht is het stijgend
gebruik van de
elektrische fiets. Die
verhoogt sterk de
actieradius van de
klassieke fiets en kan
dus in feite beschouwd
worden als een andere
mobiliteitsmodus.”
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MAAK PLAATS!

heT vLInDerMoDeL
Er bestaat een sterke relatie
tussen netwerk en ruimte, tussen
een mobiliteitsknooppunt en
het karakter van een stedelijke
plek. Het Vlindermodel maakt
die samenhang tussen knoop
en plaats inzichtelijk. Het model
beschrijft verschillende types
van knooppunten en brengt de
kansrijkheid van ontwikkelingen
rond stations in beeld. Het
model is gebaseerd op zes
onderscheidende kenmerken:
de positie in het openbaar
vervoersnetwerk, de positie in het
wegennetwerk en de positie in het
langzaamverkeersnetwerk hebben
betrekking op de knoopwaarde;
intensiteit, menging en nabijheid
zeggen iets over de plaatswaarde.
Wanneer er zich situaties voordoen
waarin knoop en plaats niet met
elkaar in balans zijn, functioneren
locaties niet optimaal en kan winst
worden behaald met het verbeteren
van de knoop of de plaats. Het
Vlindermodel is ontwikkeld door
de Vereniging Deltametropool in
samenwerking met de provincie
Noord-Holland en toegepast voor
knooppunten van Stedenbaan en de
Stadsregio Rotterdam.
www.deltametropool.nl/nl/
knooppuntontwikkeling_
vlindermodel

“Een brede
mobiliteitsaanpak
houdt ook in dat je
gebiedsgericht werkt:
verschillende types
van locaties hebben
nood aan een ander
mobiliteitsbeleid en
bepaalde plekken
binnen de regio
hebben in relatie
tot hun ruimtelijke
ontwikkeling nood
aan een betere
bereikbaarheid dan
andere.”

KnooP

PLAATS

nABIjheID

LAngZAAM verKeer

Aanwezigheid ovfiets,
spoorwegovergangen en
fietsparkeervoorzieningen,
fijnmazigheid netwerk binnen
300 meter

Intensiteit van gebruik in de
eerste 300 meter ten opzichte
van het totaal
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Vlindermodel
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Dichtheid inwoners,
werknemers,
bezoekers
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15%

20%

40%
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Verhouding inwoners
en werknemers per ha

© Vereniging Deltametropool

De diversiteit van mobiliteitsknooppunten biedt veel kansen.
De intermodale overstapplaatsen zijn nieuwe sociale ruimtes,
centra van voorzieningen en toegangspoorten tot de stad of
bestemmingen in het buitengebied. Afhankelijk van de plek zien
de overstapplaatsen er telkens weer anders uit en dienen ze verschillende doelen. Ze zijn zowel overstapplaats, onderhoudscentrum, oplaadpunt, ze bundelen diverse voorzieningen zoals een
restaurant, een postpunt, een uitvalsbasis voor de ordediensten
of een distributiecentrum; ze zijn toegangspoort tot stedelijke
centra, retail, recreatie, sport, landbouwfaciliteiten of natuurparken. Hier ligt een belangrijke ontwerpopgave: de overstapplaatsen zijn de publieke centra van de toekomst. Ze geven richting
aan de ruimtelijke organisatie van onze steden, ze stimuleren
verdichting in het buitengebied of geven nieuwe impulsen aan
de ontwikkeling van een plek of bestemming.

LO D E W I J K L AC R O I X
M E T R O P O O L R EG I O
R OT T E R DA M D E N H A AG
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— Last mile
Tot slot ligt er ook een duidelijke lokale opgave voor steden en
gemeenten in de organisatie van de zogenaamde last mile, die, in
verplaatsingen over langere afstanden, steeds meer doorweegt
in de totale reis- of levertijd. De last mile gaat over het overbruggen van de laatste meters of korte afstand die we moeten
afleggen als we gebruik willen maken van het openbaar vervoer.
Ook voor het transport van goederen, zeker met de opkomst
van e-commerce zorgt de last mile voor steeds meer kopzorgen.
Daarom moeten we inzetten op het transport voor en na het
openbaar vervoer, en slimmere collectieve systemen bedenken
voor grote en kleine leveringen. Bijzondere aandachtspunten
hierbij zijn het gebruiksgemak voor minder mobiele bevolkingsgroepen, zoals ouderen en kinderen. Maar er is ook nood aan
systemen die rekening houden met een mogelijk vrachtvolume,
zoals grote boodschappen, verhuizingen of allerlei materiaal nodig voor hobby’s, klusjes of verbouwingen. Ook op dit vlak heeft
het delen van zelfrijdend vervoer een democratisch potentieel:
elke bevolkingsgroep wordt bediend (want geen rijbewijs meer
nodig) en je kan grotere volumes bestellen (zonder dat je over
een volumewagen beschikt).
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— Ruimtewinst
Over de ruimtelijke impact van autonome voertuigen bestaat
onder experten nog veel discussie. Toch is het duidelijk dat er
slechts een ruimtelijke winst – en dus een positieve impact op
de kwaliteit van onze leefomgeving en het milieu – te boeken
valt als we die zelfrijdende wagens ook nog eens gaan delen.
Met de komst van zelfrijdende en gedeelde wagens kan de verkeersstroom veel efficiënter verlopen en hebben we veel minder
voertuigen nodig op de weg. Een groot deel van het huidige wegennet wordt hierdoor overbodig. De vrijgekomen ruimte in het
buitengebied kunnen we aanwenden voor andere functies, zoals
landschaps- en natuurontwikkeling, recreatie, publieke ruimte
of energieproductie. In meer stedelijke omgevingen ontstaat
nieuwe ruimte voor speelstraten, pleinen, parken, sportterreinen,
recreatie, water of voedselproductie. De vrijgekomen ruimte
schept ook mogelijkheden voor verdichting of stedelijke uitbreiding, wat voorheen, in het dicht bebouwde stadslandschap, quasi onmogelijk was.

“De diversiteit aan
omgevingen die op
korte afstand van
elkaar gelegen zijn
– zoals dat het geval
is in Vlaanderen en
Nederland – kan
een troef zijn. Een
klein dorpje aan
de duinen kan je
met het openbaar
vervoer in twintig
minuten bereiken
vanuit Amsterdam.
Niet rond elk van die
stations moet je flats
bouwen, maar net de
kwaliteiten van een
plek, ook als die groen
zijn, versterken.”

PAU L G E R R E TS E N
D I R EC T E U R
VERENIGING
D E LTA M E T R O P O O L
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Garage Swap
Nieuwe woningen brengen extra
autobezit met zich mee. Om de
parkeerdruk niet af te wentelen
op de omliggende straten,
leggen gemeentebesturen een
minimum aan parkeerplaatsen
op bij nieuwbouwprojecten.
Ondergrondse parkeerplaatsen
houden de omliggende straten
misschien wel vrij, maar ze zijn
peperduur en ze pakken het fileleed
en andere mobiliteitsproblemen
niet aan. Die problemen kan je
wel oplossen door een aantal dure
ondergrondse parkeerplaatsen te
schrappen en met een deel van
de kostenbesparing een aanbod
van deelauto’s en deelfietsen
te voorzien. Het basisidee
van Garage Swap bestaat er
dus in om de kostprijs van
ondergrondse parkeergarages bij
nieuwbouwprojecten ‘te ruilen’ voor
een startbudget dat duurzame,
gedeelde mobiliteit voorziet voor de
hele buurt.
www.garage-swap.be

AGENDA

2
Andere providers en
nieuwe coalities

Minder infrastructuur, betere mobiliteit

“In een studie
naar de grote
veranderingen in
mobiliteit ten gevolge
van technologie, komt
Mobility as a Service
als overkoepelend
ideaalbeeld
tevoorschijn: we kopen
in de toekomst geen
wagens als product
meer aan, maar wel
mobiliteit als een
dienstverlening. Die
evolutie kan leiden tot
substantieel minder
autobezit, maar niet
per definitie minder
afgelegde kilometers.”

De evolutie naar gedeelde mobiliteit of
mobiliteit als een dienst vereist nieuwe
spelers en nieuwe spelregels. Wie zijn
de nieuwe aanbieders van gedeeld of
collectief vervoer? Hoe stemmen we de
verschillende vervoersmodi op elkaar af?
Wie neemt de regierol op?
— Mobiliteit als een dienst
Op kleine schaal, door lokale praktijktests en via ontwerpend
onderzoek, wordt er al veel geëxperimenteerd en nagedacht
over duurzame mobiliteit. Lokale besturen testen de impact van
autovrije en -luwe zones, aangepaste circulatieplannen of Lage
Emissie Zones. Nieuwe of bestaande spelers in de automobielsector en burgercollectieven zetten autodeelsystemen en carpooling
op poten. Deelfietsen kennen een toenemende populariteit, en
worden gretig gebruikt in de stedelijke omgeving. Nieuwe aanbieders in de taxisector veroveren hun plek in het aanbod. Openbare
vervoersmaatschappijen en andere operatoren experimenteren op
kleine schaal en in afgebakende gebieden met autonome shuttles.
De opkomst van autonome voertuigen kan de evolutie naar
mobiliteit als een dienst versnellen. Vervoer wordt niet louter
als een consumptieartikel gezien, maar staat in het teken
van een betere, collectieve mobiliteit. Wanneer deze filosofie
verder terrein blijft winnen, zal er op termijn een volledig

© Garage Swap
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ander aanbodmodel ontstaan. Het huidige monopolie van
autofabrikanten die auto’s verkopen, liefst zo veel mogelijk,
door consumenten telkens weer met allerlei nieuwe snufjes
te verleiden, wordt doorbroken. Vervoersaanbieders verkopen
namelijk betere mobiliteit (als dienst, niet als product) en
zullen allerlei vervoersdiensten willen aanbieden die efficiënt,
gebruiksvriendelijk, comfortabel en betaalbaar zijn om op die
manier zoveel mogelijk klanten te winnen.
— Integratie
Die omslag is vandaag al aan de gang en gaat gepaard met
nieuwe spelers op de markt. Maar om een systeem van mobiliteit als dienst vlot te laten functioneren, is een goede integratie
nodig tussen de verschillende fabrikanten van voertuigen en
technologieën, de mobiliteitsaanbieders, de infrastructuur- en
databeheerders en de vele apps die ons wegwijs maken in het
veel complexere mobiliteitslandschap. Om een dergelijk systeem
gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen,
moet het ook leesbaar en toegankelijk zijn. Wie zal in de toekomst eigenaar zijn van de voertuigen en de technologieën? Wie
beheert de infrastructuren en de data? Wie heeft er toegang
toe? Dat zijn vragen die tot op vandaag niet beantwoord zijn,
maar die wel erg bepalend kunnen zijn voor het ruimtelijk eindbeeld. Ook beheer is dus een ontwerpvraagstuk. De mate waarin
en wijze waarop de overheid een regierol opneemt, zowel in de
ontwikkeling van nieuwe technologieën als bij de creatie van de
condities voor een mobiliteitsmodel als dienst, zal bepalend zijn
voor de uitkomst en de verandering van ons landschap.

Een Mobipunt is een plaats waar
verschillende mobiliteitsfuncties
(openbaar vervoer, autodelen,
fietsdelen, fietsparkeren)
samenkomen. Het Mobipunt is
georganiseerd op maat van de buurt
en is ingericht om op heel kleine
schaal multimodaal vervoer mogelijk
te maken. Zoals een treinstation
de voornaamste mobiliteitshub
is voor een hele stad, zo is een
Mobipunt de mobiliteitshub voor
een stadswijk. Verspreid over een
stad zijn dus vele Mobipunten
aanwezig. De voornaamste functie
is mobiliteit, maar het Mobipunt
kan ook andere diensten aanbieden:
info over buurtactiviteiten, een
broodautomaat, lockers voor
pakjes, enzovoort. Afhankelijk
van de functies van de buurt kan
een Mobipunt andere accenten
leggen. Het kan bijvoorbeeld
ingericht worden op maat van een
bedrijvencluster, een winkelbuurt
of een woonbuurt. Mobipunt is een
initiatief van Taxistop en Autodelen.
net en is geïnspireerd door het
mobil.punkt in de Duitse stad
Bremen.
www.taxistop.be/nieuwmobiliteitsconcept-mobipunten

“Bij de omslag naar
Mobility as a Service
moeten we ook
werk maken van de
toegankelijkheid en
leesbaarheid van
mobiliteitsapps voor
het doelpubliek.
De technologie om
gemakkelijk van de ene
modus naar de andere
over te stappen staat
nog niet op punt en
is voor grote lagen
van de bevolking te
complex. De wagen
blijft voor velen
de gemakkelijkste
en meest leesbare
methode om van A
naar B te geraken.”
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De rol van de overheid
In de transitie naar een gedeelde en
complementaire mobiliteit heeft de
overheid een belangrijke rol te spelen. Ze
heeft als taak om het delen van mobiliteit
niet alleen te reguleren, maar ook actief
te ondersteunen en versnellen. Daarnaast
heeft zij de sleutels in handen om onze
ruimtelijke organisatie – en dus ook onze
mobiliteit – efficiënter en duurzamer in
te richten.

Minder infrastructuur, betere mobiliteit
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— Transit Oriented Development
Vandaag hanteren we zowel in stedelijke groeigebieden als in
krimpregio’s dezelfde ruimtelijke logica: het koppelen van knooppunten van mobiliteit aan concentraties van woningen en voorzieningen en vice versa. Maar door de middelen voor openbaar
vervoer te spreiden, verlagen we ook drastisch de bedieningsfrequentie en het comfort, in het bijzonder in dunner bevolkte
Regionet Leuven
Het project Regionet Leuven van
stedenbouwkundig bureau BUUR
formuleert een antwoord op het
groeiende mobiliteitsprobleem
van de Leuvense regio. Het
stelt een model voor van Transit
Oriented Development. De
ontwerpers grijpen de verwachte
bevolkingsgroei van Leuven
aan om nieuwe woningen en
voorzieningen te bundelen aan de
haltes van openbaarvervoerassen.
De bundeling zorgt voor de
nodige kritische massa, zodat
het openbaar vervoer op een
economisch verantwoorde manier
kan uitgebouwd worden als
tegengewicht voor de huidige
dominantie van de auto. In plaats
van een groot aantal buslijnen
met te lage frequentie, snelheid
en capaciteit, zoals vandaag het
geval is, kiezen de ontwerpers voor
hoogwaardige stamlijnen. Dankzij
de bundeling van verplaatsingen
ontstaat de kans om hoogwaardig
openbaar vervoer uit te bouwen
met méér capaciteit en comfort, en
een grotere frequentie, snelheid en
stiptheid.
www.regionetleuven.be
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Rural Mobility 2.0
In de Vlaamse Westhoek lijden heel wat mensen aan
vervoersarmoede. De infrastructuur in de Westhoek is vooral
ingericht in functie van de wagen (en veel minder voor de fietser of
voetganger). Het wonen en voorzieningen liggen er sterk verspreid.
Het openbaar vervoer is er weinig comfortabel en niet frequent
bediend. Mensen zonder wagen, die afhangen van het openbaar
vervoer, zijn vaak ook kansarm. Ze belanden in een vicieuze cirkel:
zonder wagen heb je minder toegang tot werk, gezondheidszorg
of recreatie, waardoor je nog verder geïsoleerd geraakt. Yellow
Window gaat via de methodiek van service design op zoek naar een
manier om de mobiliteitsproblemen aan te pakken en de vicieuze
cirkel te doorbreken. Service design is een manier van ontwerpen

waarbij men de dienstverlening probeert te verbeteren samen met
de gebruikers. Mobiliteitsarmoede kan je niet oplossen met méér
mobiliteit. Bij meer mobiliteit bestaat het gevaar dat de nabijheid
van diensten en voorzieningen nog meer onder druk komt te staan.
Yellow Window stelt daarentegen een waaier van oplossingen voor:
het opnieuw concentreren van buurtwinkels en diensten op één
plek in de dorpen, meer inzetten op fietsinfrastructuur, mobiliteit
(fietsen en wagens) delen, het koppelen van middelen (zoals
busjes van het ziekenhuis die ’s avonds ook voor andere doeleinden
ingezet kunnen worden) of de toegang tot informatie verbeteren
(onder meer via mobiele applicaties).
www.yellowwindow.com/en/work/service

gebieden. Het gevolg is dat openbaar vervoer als een tweede
keuze wordt gepercipieerd, bestemd voor wie zich geen eigen
wagen kan veroorloven. Om een performant vervoersbeleid en
tegelijkertijd een duurzamer ruimtelijk beleid te voeren, hebben
we nood aan meer selectiviteit in de locatiekeuze voor nieuwe of
te bestendigen woningen en voorzieningen.
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Transit Oriented Development (stedelijke ontwikkeling maximaliseren binnen wandelafstand van openbaar vervoershaltes) kan
een leidmotief zijn voor het beter op elkaar afstemmen van ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid, maar vraagt ook duidelijkere
keuzes op een hoger schaalniveau. Het uitbreiden van tram- en
busnetwerken op stadsregionale schaal houdt bijvoorbeeld het
gevaar in dat we slecht gelegen verkavelingen bestendigen en
legitimeren. Wanneer iedereen op loopafstand een bushalte voor

“Wie afhangt van het
openbaar vervoer en
dus vervoersarm is, is
vaak ook kansarm. Het
is een vicieuze cirkel:
zonder wagen heb je
minder toegang tot
werk, gezondheidszorg
of recreatie, waardoor
je nog verder
geïsoleerd geraakt.”

M A R T I J N VO G E L Z A N G
S E N I O R D ES I G N C O N S U LTA N T
Y E L LOW W I N D OW

ST E P H A N R E N I E R S
P R OJ ECT C O Ö R D I N ATO R
R EG I O N E T L E UV E N

zijn deur heeft, maar er op sommige plaatsen slechts om het uur
een bus rijdt, dan zullen de meeste mensen nog steeds geneigd
zijn om hun auto te nemen. Die middelen kunnen op een betere
en meer doeltreffende manier worden geïnvesteerd.
Om het aanbod te verbeteren, moeten we de infrastructuur herinrichten. Het delen van mobiliteit vereist dat de infrastructuur zich
aanpast aan de afstanden die we dagelijks afleggen en het vervoersmiddel dat hiervoor het meest geschikt is. Momenteel grijpen
we nog te vaak terug naar de auto, ook voor korte afstanden. Het
STOP-principe (eerst stappen, dan trappen - fietsen, openbaar
vervoer en tot slot de personenwagen) is ondertussen bekend,
maar om de ruimtelijke implicaties hiervan in beeld te brengen,
moeten we nog een stap verder durven zetten. Zo is het doortrekken van stedelijke tramlijnen tot in de voorsteden een goede
zaak, maar functioneert dit slechts tot op een bepaalde afstand.
Daarna komen trams overvol te zitten, en is het beter om op het
treinverkeer over te schakelen. Als we spreken over selectiviteit
gaat het dus niet enkel over het bepalen van waar meer of minder
vervoersnetwerken opportuun zijn (bv. op de plekken van fileleed),
maar ook over een doelbewuste keuze om afhankelijk van de af te
leggen afstanden, het meest performante vervoersmiddel voorrang
te geven. Behalve de uitbreiding van openbaarvervoerassen rond
de grote steden, de zogenaamde ‘voorstadsnetten’, moeten we ook
oplossingen bedenken om autoluwe maar dichtere woonomgevingen buiten de klassieke binnensteden met elkaar te verbinden.

Minder infrastructuur, betere mobiliteit

“De Leuvense
stadsregio is een
groeiregio. Om
die demografische
groei op te vangen
is er voldoende
juridisch aanbod van
bouwgronden, maar
die liggen niet altijd
op de plekken waar we
ontwikkeling wensen.
Het zijn vaak perifere
locaties die niet op
een duurzame manier
ontsloten kunnen
worden. Om de
mobiliteitsproblemen
op te lossen is dus ook
bijsturing nodig op
vlak van ruimtelijke
ordening.”

Met andere woorden, op ruimtelijk vlak hangt alles met elkaar
samen. De in- en aanpassing van bestaande en nieuwe systemen
is in de toekomst een belangrijke ontwerpopgave en hangt samen met forse beleidskeuzes. In het maken van die keuzes is een
belangrijke rol weggelegd voor het bovenlokale beleidsniveau. De
kaart met knooppunten en voorzieningenwaarde die de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) maakte in functie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, heeft de verdienste dat ze het debat over selectiviteit mogelijk maakt. Maar
om keuzes te maken en verschil te organiseren is er een bredere
afweging van maatschappelijke kosten en baten nodig. Vandaag
zijn de lusten en lasten van ons mobiliteitsmodel zeer ongelijk
verdeeld. We moeten de vraag durven stellen welke ruimtelijke
omgevingen we op lange termijn willen behouden, consolideren
of verder verdichten en welke we op termijn willen afbouwen.
— Delen van mobiliteit
De transitie naar het delen van mobiliteit is een collectieve keuze
en vraagt om een moeilijke cultuuromslag. De overheid kan hierin een actieve en sturende rol spelen, niet alleen door een gepast beleidskader te scheppen, maar ook door de vele, vaak van
onderuit gegroeide initiatieven te stimuleren en beter op elkaar
af te stemmen. In sommige steden in de Lage Landen is de transitie naar het delen van mobiliteit al ingezet. Bedrijven, steden,
coöperaties of burgers organiseren deelsystemen voor auto’s of
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fietsen, vaak technologisch ondersteund door innovatieve apps.
Die initiatieven, veelal van onderuit gegroeid, hebben een positieve invloed op de mobiliteit. Toch blijft delen en carpoolen nog
een niche. Privaat en individueel vervoer blijft de norm.
Een sterke sturing van de overheid kan een stimulans betekenen
om van gedeelde mobiliteit het dominante systeem te maken
voor het hele territorium van de Lage Landen. De overheid beschikt over heel wat middelen om die transitie te versnellen
en de cultuuromslag mogelijk te maken. Zij heeft de fiscale
en ruimtelijke instrumenten in handen om het juiste kader te
scheppen. Ze kan bijvoorbeeld het delen van wagens fiscaal
voordelig maken en het individuele autobezit belasten, of ze kan
maatregelen nemen om de verschillende modi van openbaar
vervoer ruimtelijk met elkaar te integreren. Maar bovenal kan de
overheid een rol spelen om de verschillende initiatieven die vandaag van onderuit zijn gegroeid, een duw in de rug te geven en
op elkaar af te stemmen. Op die manier werken overheid, private
partners, organisaties en individuen samen aan de gewenste
cultuuromslag.
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— Basismobiliteit
Een paradigmashift gebeurt niet vanzelf en houdt ook risico’s
in. In de transitie van het ene systeem naar het andere dreigen
mensen uit de boot te vallen. Het blijft daarom ook een belangrijke opgave voor de overheid om de solidariteit te bewaken en
aandacht te hebben voor vervoersarmoede bij sociaal zwakkere
groepen in slecht ontsloten regio’s. Omdat steeds meer functies
(onderwijs, zorg, enzovoort) verder gecentraliseerd worden vanuit
een logica van kostenefficiëntie, kan een radicale omslag in het
mobiliteitsbeleid – indien het niet gelijkloopt met een ander locatie- en woonbeleid – tot gevolg hebben dat kwetsbare groepen
nog meer uit de boot vallen dan vandaag. Armoede hangt vaak
samen met ‘arme plekken’: locaties die arm zijn aan vervoer, gezonde voeding, degelijke huisvesting, enzovoort. Ook de opkomst
van private providers van collectief en gedeeld vervoer kan een
bepalende rol spelen: voor wie of welke regio’s wordt dit aanbod
uitgerold en hoe waken we erover dat het voor iedereen toegankelijk blijft? Pasklare antwoorden op hoe we die solidariteit
organiseren, bestaan (nog) niet, maar het is wel belangrijk het als
aandachtspunt mee te nemen in het debat.

“Gezondheid is een
belangrijk argument
om in stedelijke
omgevingen een
andere mobiliteit te
stimuleren. Op het
platteland is vooral
vervoersarmoede
het meest urgente
probleem. Kan daar
sociale inclusie en
welzijn de aanleiding
zijn voor een
andere mobiliteit
en ruimtelijke
ontwikkeling?”

EV E L I E N M A R L I E R
T R E I N T R A M B U S VZ W

4
Opzetten van
leerplatformen

“Er bestaan
raakvlakken tussen
het Mobiliteitsplan
Vlaanderen, het
Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen en de
transitie Slim Wonen
en Leven. Het gevaar
bestaat echter dat
de zaken die zich
op het kruisvlak van
die bevoegdheden
bevinden, door
niemand echt
opgenomen worden.”

M A R L E E N G OVA E R TS
A DV I S E U R M O B I L I T E I T E N
OPENBARE WERKEN
V L A A M S E OV E R H E I D
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AGENDA

De transitie naar een complementaire
en gedeelde mobiliteit komt niet vanzelf
tot stand. Het vereist een iteratief
proces waarbij alle actoren betrokken
zijn: de overheid, de mobiliteitssector, de
nieuwe providers en burgers. Vandaar
de noodzaak voor het opzetten van
leerplatformen die een brede expertise
koppelen aan een werking op het terrein.
— Impact vergroten
Vele kleinschalige projecten testen vandaag reeds wat in de
praktijk wel en wat niet werkt, en wat de gewenste en ongewenste gevolgen zijn. Al die projecten samen kunnen een cultuuromslag in gang zetten en gebruikers aanzetten tot een meer
duurzaam mobiliteitsgedrag. Maar die cultuuromslag komt er
niet vanzelf. De goede praktijken blijven vandaag nog te beperkt
tot specialisten en early adopters. Het is van belang om de lessen
die we hieruit kunnen trekken ook te vertalen naar de politiek
en het bredere publiek. Beleidsmakers kunnen de drempels verlagen en voortrekkers belonen. Door die voortrekkers samen te
brengen en expertise en lokale praktijken aan elkaar te koppelen,
kunnen we de impact vergroten en gezamenlijk bouwen aan de
verandering van het mobiliteitssysteem als geheel.
— De rol van ontwerp
Een veranderende mobiliteit is niet iets wat ons overkomt, de
keuzes die we maken hebben ook een impact op hoe we ons
verplaatsen. Het is daarom belangrijk om de kwaliteiten die kunnen ontstaan als gevolg van andere keuzes in mobiliteit, ook te
verbeelden. Hier ligt een taak voor ontwerpers om onze leefomgeving anders en beter vorm te geven in functie van een ander
mobiliteitssysteem. Een andere, gedeelde mobiliteit zal niet enkel
een impact hebben op onze infrastructuren en parkeervoorzieningen, maar ook op onze alledaagse woon- en werkomgeving.
Het is aan ontwerpers om mee te bedenken welke ruimte er in
een gedeeld, mobiliteit-als-dienst-systeem gewonnen kan worden. Een verhaal van fileleed en mobiliteitsproblemen kunnen we
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op die manier ombuigen tot een positief en constructief verhaal.
Zo kunnen we in beeld brengen waar nieuwe overstapplekken
tussen de verschillende vervoersmodi komen te liggen en welke
nieuwe programma’s of koppelingen met energienetwerken er
kunnen ontstaan. We bedenken alternatieve manieren voor hoe
de groeiende sector van pakketlevering op een duurzame wijze
georganiseerd kan worden. We tonen welke functies, diensten of
leverings- en ontmoetingsplekken er in dunbevolkter gebieden
gekoppeld kunnen worden aan mobiliteitshubs met deelwagens
en -fietsen. We laten zien hoe een groter aandeel fietsers ook
plaats kan krijgen op de weg en in de stad. Dat kan door meer
deelfietsen aan te bieden, door plaats te maken voor grotere
fietsenstallingen en door in nieuwe wooncomplexen ruimte te
voorzien voor gedeelde plekken. Met de inzet van ontwerpkracht
en -verbeelding kunnen we de vele winsten van een gedeeld mobiliteitsmodel tastbaar, zichtbaar en voelbaar maken.

“Robert Cevero is de
theoreticus achter
Transit Oriented
Development als
planningsconcept.
In Amerika werd dat
concept vaak uitgerold
in de leegte, waarbij
een stad gepland
werd gelijktijdig
met de aanleg
van een openbaar
vervoerssysteem.
In Nederland en
Vlaanderen vertrek
je niet van een leeg
blad, maar moet je
een bestaand stedelijk
gebied langzaamaan
proberen aanpassen.”
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D I R EC T E U R
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D E LTA M E T R O P O O L
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© Rudin Center for Transportation Policy and Management
Re-Programming Mobility
Digitale technologieën hebben een
steeds grotere impact op de manier
waarop we ons verplaatsen: van de
beslissing wanneer en waarheen we
ons te verplaatsen, het selecteren van
vervoersmiddelen of het plannen van
routes, tot het in contact blijven met
andere gebruikers en pendelaars eens
we onderweg zijn. De gevolgen van al die
veranderingen zijn vandaag nog maar
moeilijk in te schatten. Hoe zullen diensten
zoals taxi-apps, autonome voertuigen of
elektronisch rekeningrijden een impact
hebben op hoe mensen zich verplaatsen,
op nederzettingspatronen en op de

planning en het beheer van transport
zelf? Met de steun van de Rockefeller
Foundation ontwikkelde het Rudin Center
for Transportation Policy and Management
vier alternatieve toekomstscenario’s voor
evenveel metropolitane regio’s in de VS.
De scenario’s, gebaseerd op huidige en
verwachte technologische innovaties
en extrapolatie van hun impact door
experten, onderzoeken mogelijke shifts
in de mobiliteitsmarkt, in subsidie- of
finaniceringsmechanismen, in regelgeving
en in de structuur van transportsystemen
op metropolitane schaal.
www.reprogrammingmobility.org
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ruimte vor water

Ruimte
voor water
Vlaanderen en Nederland
behoren tot wat men sinds
oudsher de Lage Landen
noemt. En laag betekent ook
nat. In de deltamonding van
Schelde, Maas en Rijn is het
water alomtegenwoordig. Dat
is een belangrijke troef. Net als
vele ander delta’s ter wereld is
ook de Eurodelta een uitermate
vruchtbaar, dichtbevolkt, sterk
verstedelijkt en welvarend
gebied. Maar tegelijkertijd
vormt het water ook een
bedreiging. Vandaag groeit het
besef dat een ruimtelijke en
geïntegreerde aanpak van de
wateropgave cruciaal is. Dat
betekent: niet zoals vroeger het
water proberen te beheersen
of in te dammen, maar wel het
water opnieuw de ruimte geven
die het verdient.
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Water is niet alleen alomtegenwoordig in de Eurodelta, maar ook
levensnoodzakelijk: voor de landbouw en de voedselproductie,
voor de drinkwatervoorziening, voor de scheepvaart en onze
havens, voor de industrie. Water is bron van biodiversiteit en biedt
plekken voor rust, verkoeling en ontspanning. De wateropgave
raakt dus aan een divers gamma van ruimtelijke, ecologische,
klimatologische, economische, sociale en maatschappelijke
opgaven. Alle sectoren in onze maatschappij zijn betrokken. Door
op een meer zorgzame manier met water om te springen, kunnen
we dus veel gedeelde winsten boeken.
Vandaag definiëren we de wateropgave nog vaak eenzijdig als
een probleem. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opgaven in de
waterintensieve landbouw, de gebrekkige waterkwaliteit, de
overstromingsproblematiek – of net het periodieke tekort aan water.
Toch bezit water een groot potentieel om op een constructieve
manier over de inrichting en organisatie van ruimte en landschap
na te denken. Dat vraagt om een ommekeer in ons denken.
— De open ruimte gaat in het offensief
Ruimte geven aan water betekent dat we de open ruimte moeten
herwaarderen. Recent zien we een kanteling in het denken over
de open ruimte. De afgelopen jaren gaat het debat namelijk niet
meer louter over de kwantiteit, maar ook over de kwaliteit van de
open ruimte. Terwijl voorheen de nadruk vooral lag op de vierkante
meters, de onderlinge competitie tussen openruimte-sectoren
(zoals bijvoorbeeld natuur of landbouw) en het verdwijnen van
“It takes a million to spend a billion. Voor het realiseren
van echte meerwaarde moet je even hard investeren in
het proces vanaf het allereerste begin als in de realisatie:
samenwerken, onderzoeken en scenario’s maken. Vanaf
dag één moet iedereen mee aan tafel. Maar helaas, juist die
proceskant krijgt altijd te weinig geld en aandacht, terwijl
we daar juist het verschil kunnen maken. Daarop besparen
is kortzichtig, niet slim en uiteindelijk duur. Kansen en
meerwaarden worden gemist en het risico voor toekomstig
falen wordt vergroot. Hoe verleid je een wereld die zo gericht
is op resultaat en niet geïnteresseerd is in het pad om daar
te komen, om het helemaal anders aan te pakken?”
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open ruimte onder druk van verstedelijking, groeit vandaag het
bewustzijn van de intrinsieke positieve waarde van de open
ruimte. De open ruimte levert immers tal van maatschappelijke
diensten, zoals voedselproductie, natuur, energiewinning, recreatie
en natuurlijk ook water. Die diensten zijn onmisbaar voor het
functioneren van ons stedelijk-landschappelijk systeem. Dat
wil meteen ook zeggen stad en open ruimte sterk met elkaar
verbonden en zelfs op elkaar aangewezen zijn.
In die nieuwe visie wordt open ruimte niet langer gereduceerd
tot iets dat gered, gevrijwaard of beschermd dient te worden,
maar wordt de open ruimte op een constructieve en ambitieuze
manier ingezet om naast natuur en landschap ook stad te maken.
Open ruimte wordt een sturend principe. Die benadering laat ons
bijvoorbeeld toe om de wateropgave op een heel andere manier
aan te pakken of beter te anticiperen op de effecten van de
klimaatopwarming. Door de nadruk te leggen op haar potentieel
sturend vermogen, wordt de open ruimte uit het defensief
gehaald en op een actieve manier geherpositioneerd. Er ontstaan
mogelijkheden voor een fundamenteel ander gesprek en een
ruimer handelingsperspectief.
De paradigmawissel – de verschuiving van een defensieve naar
een offensieve benadering ten aanzien van de open ruimte in het
algemeen en de wateropgave in het bijzonder – opent nieuwe
perspectieven. Ontwerpend onderzoek kan een sleutelrol spelen
om de nieuwe mogelijkheden verder te verkennen en vervolgens
te implementeren in de praktijk. Dan komt het erop aan om water
niet als de zoveelste beperkende randvoorwaarde te zien bij de
inrichting van de ruimtelijke omgeving, maar om water aan te
grijpen als een positief project.
— Werken met de natuur
Water is, als collectieve opgave, in Nederland historisch al langer
aanwezig dan in België of in Vlaanderen. De Watersnoodramp
van 1953 was een traumatische ervaring en heeft diepe sporen
nagelaten in de Nederlandse samenleving. Een gevolg hiervan
is een diepgeworteld en zeer uitgebreid veiligheidsbeleid, met
de befaamde Deltawerken als resultaat. Dit vertaalde zich in
een robuuste infrastructuur van dijkringen met verschillende
beschermingsniveaus. Dijken, duinen en constructies voor het
waterbeheer zoals sluizen, gemalen en hoge gronden vormen
een primair waterkeringssysteem en beschermen het achterland
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dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Maar het beheersen
en controleren van het watersysteem lukt maar tot op zekere
hoogte en geleidelijk aan groeide in Nederland het inzicht dat het
watervraagstuk niet per definitie gebaat is bij meer infrastructuur,
maar bij een beter begrip van het systeem.
Terwijl de Deltawerken een ingenieursoplossing waren, gericht op
het overwinnen van de natuur, vormt vandaag het werken mét de
natuur het uitgangspunt. Meer concreet komt dat neer op het inschakelen van natuurlijke processen om de waterproblematiek beheersbaar te houden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat in sommige
gevallen overstromingen gericht kunnen worden toegelaten. Het
project Ruimte voor de Rivier zet Nederland opnieuw op de kaart
als koploper op het vlak van slimmer waterbeheer. Robuustheid
maakt plaats voor veerkracht. Interventies staan niet louter in het
teken van controle en veiligheid, maar zijn ook gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De innovatieve procesaanpak
wekt internationale belangstelling. Niet alleen België, maar bij uitbreiding ook de vele deltalanden wereldwijd kunnen hiervan leren.
— Stedelijk ecosysteem
Water vormt een natuurlijk systeem van boven- en ondergrondse
waterstromen. Water maakt deel uit van de open en de stedelijke
ruimte. Open ruimte en verstedelijking worden nog te vaak als
concurrenten beschouwd. De wateropgave biedt kansen om open
ruimte en verstedelijking als één groot en complex samenhangend
ecosysteem te zien. Binnen de context van een verstedelijkende
samenleving is dit, naast landschapsontwikkeling, een urgente
opgave waar momenteel relatief weinig aandacht naar gaat.
Willen we hiernaar handelen, dan betekent dat onder meer dat
we ook actiever moeten inzetten op het sturend vermogen van
water bij de vormgeving van de ruimte als ecosysteem. Dat
betekent onder meer dat in een stedelijke context water niet
zoveel mogelijk onder de grond wordt weggestopt om vervolgens
een weg te vinden in de open ruimte rondom, maar dat we op
zoek gaan naar veel slimmere, geïntegreerde oplossingen, over
territoriale grenzen en beleidsdomeinen heen.
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— Solidariteit
Water is bij uitstek een solidair vraagstuk. Op mondiale schaal
is het duidelijk dat de grootste investeringen in water niet
altijd gebeuren waar de nood het hoogst is. Zo zijn er weinig
of geen investeringen in Afrika, terwijl daar de demografische
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groei het grootst is. De waarde die hier geïnvesteerd wordt,
kan niet concurreren met middelen elders. Als geld de enige
beweegreden is, dan gaan we vroeg of laat allemaal kopje onder,
maar zijn de meest kwetsbare groepen de eerste slachtoffers.
Maar ook op kleinere schaal, en dichter bij huis, is solidariteit een
aandachtspunt. Water is een opgave die ons allen aanbelangt. Dat
schept mogelijkheden. Iedereen heeft zijn eigen beweegredenen
om beter samen te werken: behalve financiële motieven is dat
bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, lokale voedselproductie,
energiewinning, natuurbehoud of levenskwaliteit.
Niet alleen de overheid maar ook de bedrijfswereld, het
middenveld en burgers zijn belanghebbende partij en zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks bepalend voor onze omgang met
water. Als we water als een individueel verworven recht blijven
beschouwen, dan droogt de bron verder op; dan putten we de
potentiële rijkdom van de delta’s verder uit. Het is duidelijk dat we
er niet komen als we niet beter leren samenwerken. Dat vraagt om
nieuwe coalities tussen diverse partijen: de overheid, de markt en
de civil society.
Deze nieuwe aanpak van het watervraagstuk vereist niet alleen
verbeeldingskracht, maar ook een andere cultuur. Niet alleen wat
we willen bereiken, maar ook het proces, het hoe we dit willen
bereiken, en met wie we hiervoor moeten samenwerken, vraagt
om creatieve antwoorden. De manier waarop vandaag aan de
wateropgave wordt gewerkt, is nog onvoldoende afgestemd
op de recente paradigmawissel. Willen we daar in de toekomst
verandering in brengen, dan verschijnen de volgende vragen in
beeld. Hoe kunnen we de wateropgave aangrijpen in de zoektocht
naar een geïntegreerd, sociaal-ecologisch, financierbaar en
participatief project? Op welke manieren kunnen we water en
open ruimte op een meer structurele en ambitieuze manier
inzetten om verstedelijking te sturen? Hoe kunnen we de
beschikbare capaciteit en middelen om aan de wateropgave te
werken slimmer combineren? Wat is nodig om de inspirerende
methodieken rond de wateropgave die recent in Nederland en
België zijn ontwikkeld, op een ruimere schaal te operationaliseren?
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1
Ontwerpopgave
op meerdere
schaalniveaus
Water is overal en vormt een complex en
samenhangend systeem. Ingrijpen in dit
systeem vereist een voortdurend pendelen
tussen verschillende schaalniveaus. Water
vraagt om ingrepen op kleine schaal,
dan weer om een meer gebiedsgerichte
aanpak, maar ook en vooral om een beleid
dat impact heeft op territoriale schaal.
— Families van opgaven
Waterprojecten op kleinere, lokale schaal of gebiedsgerichte
projecten hebben het voordeel dat ze potentieel heel gelaagd
zijn. Ze vertrekken vaak van heel concrete, reële opgaven (zoals
bijvoorbeeld het verbreden of verdiepen van een rivierbedding).
Die opgaven kunnen een aanleiding vormen om op een geïntegreerde manier over te gaan tot samenwerking met diverse
betrokken partijen en beleidsdomeinen zoals landbouw, natuur,
scheepvaart, enzovoort. Daarnaast hebben nationale of regionale
overheden een generiek top-downbeleid op poten gezet. Dat
bestrijkt weliswaar grote delen van het territorium, maar vertrekt
veelal van sectorale en kwantitatieve doelstellingen. Beide benaderingen hebben hun beperkingen. De lokale en gebiedsgerichte
aanpak is bijzonder tijdsintensief, en de lessen die we eruit kunnen leren vinden vaak moeilijk doorgang naar andere, soortgelijke contexten. De impact blijft dus heel lokaal. Het generieke
beleid van zijn kant blijkt niet bij machte om echt verandering op
het terrein in gang te zetten.
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Daarom is het van belang om aandacht te besteden aan een tussenniveau: tussen lokaal en territoriaal, tussen gebiedsgericht en
generiek. We moeten met andere woorden voorbij het individuele project leren denken. Dat vraagt om een andere soort opgaveformulering. In plaats van plek per plek of project per project lokale problemen op te lossen, zouden we eerst vanuit een ruimer
perspectief naar het territorium kunnen kijken, om vervolgens

“We zijn aan het
einde van ons Latijn.
We komen er niet
met de huidige
methoden. Technische
oplossingen en
generiek beleid om
uitdagingen op het
vlak van water aan te
pakken, volstaan niet
langer. We moeten nu
bovenstrooms en in
de vallei werken om
de waterkwantiteit
én de waterkwaliteit
tegelijkertijd aan te
pakken. Dat betekent
dat je verplicht bent
om met alle lokale
partners, zoals
grondeigenaars en
boeren, de lokale
waterbeheerders en
besturen, rond de
tafel te gaan zitten
en actief te gaan
samenwerken. Dat
impliceert ook dat je
verder kijkt dan water
en dat je ook een
duurzaam perspectief
voor landbouw en
landschap mee op
tafel krijgt.”

GRIET CELEN
AFDELINGSHOOFD
VLAAMSE
L A N D M A ATS C H A P P I J

Ruimte voor water

De Dijle aan het woord
In het kader van het Stadsdebat
Leuven streek een schare van
internationale ontwerpers neer
in Leuven en onderzocht het
potentieel van de Dijle als een
levensader voor de stad van de
toekomst. In de geschiedenis
van de stad is de vallei lange tijd,
omwille van de waterproblematiek,
onbebouwd gebleven. Dat leidde,
in latere periodes, tot de bouw van
grootschalige voorzieningen zoals
kloosters, ziekenhuizen en industrie
op waterzieke gronden. Het gevolg
is dat de binnenstad veel gevoeliger
werd voor overstromingen. Vandaag
komen die grootschalige complexen
opnieuw vrij voor herontwikkeling,
wat kansen biedt om opnieuw
een antwoord te formuleren op de
waterproblematiek.
Bruno De Meulder, Joris Scheers,
Guido Geenen e.a. (2016). De
Dijle aan het woord. Stadsdebat
Leuven. Public Space. ISBN:
9789491789106

© A. Kouhkan, A. Aelbrecht, C. Garcia Fernandez, C. Furlan, E. Gutscoven

bepaalde types of families van opgaven te formuleren. Dat zijn
opgaven die telkens weer terugkeren en herkenbaar zijn in verschillende ruimtelijke contexten. Het principe van typeopgaven
laat toe om de inzichten die worden opgedaan in een project, via
een collectief leer- en testtraject, veel eenvoudiger te herhalen
en te vermenigvuldigen in een programmawerking. Dankzij een
programmawerking rond families van opgaven is het mogelijk
om samenhang en visie over de projecten heen te ontwikkelen,
zodat hun relevantie ten opzichte van het ruimere geheel en de
lange termijn zichtbaar en duidelijk wordt.
Dat betekent ook dat we, in plaats van een generieke of one-size-fits-all-benadering, een ruimer gamma van strategieën kunnen ontwikkelen, aangepast aan de specificiteit en karakteristieken van bepaalde omgevingen. Tegelijk vereist dit een grondiger
inzicht in water als natuurlijk systeem, en de samenhang van
water met de open ruimte en stedelijke systemen. Er is een slimme combinatie van diverse maatregelen op verschillende schaalniveaus nodig. Dit pendelen tussen schaalniveaus maakt ook
mogelijk om waterproblemen veel doeltreffender aan te pakken.
Momenteel zoeken gemeenten nog al te vaak naar oplossingen
binnen de grenzen van het eigen territorium. Wanneer we de blik
verruimen naar de grotere schaal blijkt echter dat oplossingen
– zoals de aanleg van bufferbekkens of de creatie van overstromingsgebieden – gezocht moeten worden op de juiste plaats
binnen het water- of rivierensysteem.
— Waterkaarten
We hebben vandaag al veel kennis opgebouwd over watersystemen. Er bestaan tal van documenten die het complexe
waterlandschap in Nederland en België zorgvuldig in kaart brengen. Nu moeten we een stap verder zetten, voorbij de beschrijving en inventarisatie. Kaarten beschikken over een potentiële
agency die we vandaag nog onvoldoende benutten. Kaarten zijn
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zelden neutraal en worden vaak opgemaakt met een heel specifieke agenda. Kaarten kunnen kansen zichtbaar maken. Er is
nood aan agenderende waterkaarten die zowel de samenhang als
de diversiteit van de wateropgaven tonen, en mensen aanzetten
tot handelen. In België, en in mindere mate ook in Nederland, is
er een behoefte aan het verruimen van het watervraagstuk naar
de domeinen van ruimtelijke, landschappelijke en stedelijke ontwikkeling. Waterfrontontwikkeling, meer bepaald vastgoedontwikkeling langs aantrekkelijke rivier- en kanaaloevers, is ondertussen genoegzaam bekend. Een landschappelijke benadering,
die slim ontwerpt mét water, is veel minder ingeburgerd. Zo’n
aanpak gaat verder dan een louter esthetische benadering van
water als ‘kijkwater’, maar vereist een grondig inzicht en creatief
vermogen om met water als een complex en gelaagd systeem
om te gaan.
— Circulariteit
De mogelijkheden van een circulaire benadering van watersystemen zijn vandaag nog onderbenut.1 Nog heel wat water – in de
landbouw, in de industrie, van de huishoudens – wordt vandaag
zonder veel nadenken geloosd, terwijl het potentieel voor hergebruik vaak onderbelicht blijft. Aan de Belgische kust wordt
momenteel de mogelijkheid verkend om zoet water niet langer
in de zee te lozen, maar voor andere doeleinden te gebruiken.
Maar ook de toekomstige aanpassing van de rioleringssystemen
biedt nog veel mogelijkheden. In Nederland gebruikt men water bijvoorbeeld om overtollige energie op te slaan in natuurlijk,
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1

Zie Ontwerpen met stromen, p. 139.

In dichtbebouwde stedelijke
gebieden is het vaak moeilijk
om ruimte te vinden voor
regenwaterbuffering, terwijl de
nood hier net heel groot is. Bij
zware regenbuien is infiltratie quasi
onmogelijk. Vaak kiest men voor
infrastructurele, monofunctionele
en ondergrondse oplossingen.
Maar door het regenwater een
zichtbare plek in de open ruimte
te geven, kan een multifunctioneel
plein ontstaan. Dankzij een
intensief participatief proces
kwamen de ontwerpers van de
Urbanisten samen met studenten,
buurtbewoners en ondernemers
tot een alternatief voor het
Benthemplein in Rotterdam.
Het Waterplein combineert
verschillende stedelijke functies
zoals speelvoorzieningen,
sportterreintjes, skate-locaties,
groen en verblijfsruimte. Het
plein heeft een dieper gelegen
gedeelte dat bij sterke neerslag het
water van de omliggende buurten
opvangt. Hierdoor wordt de druk op
de riolering ontlast.
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
benthemplein

D I R K VA N P E I J P E
ONTWERPER
D E U R B A N I ST E N

stilstaand grondwater/oppervlaktewater. Ook op kleinere schaal
kunnen we circulaire ketens ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld ook
aan slimme systeemcombinaties zoals ‘aquaponics’, die het systeem van hydrocultuur (planten kweken op water) en aquacultuur
(waterdieren kweken) combineren binnen een ecologisch evenwicht. De vissen en schaaldieren leveren de nodige voedingsstoffen voor de plantengroei en de planten zuiveren het water voor de
vissen. De optelsom van al die ideeën, projecten en initiatieven
gestoeld op circulaire principes hebben we nog onvoldoende
in beeld. Ontwerpend onderzoek kan hierin een belangrijke rol
spelen. Het biedt de mogelijkheid om het complexe systeem en
de verschillende partijen die hierin een rol kunnen spelen in kaart
te brengen en reikt handvaten aan om de vele manieren waarop
water circulair benut kan worden beter te visualiseren.

Ruimte voor water

“Ons project voor
het Waterplein
in Rotterdam
is in principe
reproduceerbaar.
Ook in Tiel hebben
we een waterplein
gerealiseerd. We zijn
bezig ons concept
voor het waterplein
op te schalen naar het
niveau van de buurt of
de wijk, bijvoorbeeld
in het Rotterdamse
Zomerhofkwartier
of in de Brugse
Poort in Gent. Dat
blijkt eigenlijk de
beste schaal om te
werken, zowel vanuit
ecologisch, sociaal als
economisch oogpunt.
De stad is te groot,
het plein is te klein.
Op wijkschaal kan
je aan een soort
cascade bouwen,
door de verschillende
onderdelen van
het watersysteem
beter op elkaar af
te stemmen. De
wijkschaal biedt ook
kansen om coalities
te vormen met lokale
partijen die kunnen
mee-investeren in het
project.”

— Technisch en kwalitatief vraagstuk
In het verleden greep men waterwerken vaak aan om aan stedelijke verfraaiing te doen. Een mooi voorbeeld daarvan is het
19de-eeuwse Waterproject van de toenmalige stadsbouwmeester van Rotterdam, Willem Nicolaas Rose. Om een einde te maken aan de steeds terugkerende cholera-epidemieën in het overbevolkte Rotterdam, bedacht Rose een ambitieus project. Een
belangrijk onderdeel van het Waterproject bestond uit de aanleg
van nieuwe singels, die regelmatig met vers water werden doorgespoeld. De singels behoren tot op vandaag tot de meest kwalitatieve plekken van de stad. Dit voorbeeld toont aan hoe water
als ontwerpopgave ons in staat stelt om verschillende doelstellingen te combineren. Water is niet louter een technische opgave
voor ingenieurs, maar evenzeer een kwalitatief ontwerpvraagstuk. Rose grijpt de wateropgave aan om aan de schoonheid en
levenskwaliteit van de stad te werken. Hierin schuilt ook een
politiek potentieel. Met water kunnen we de stad aantrekkelijker
maken. Ontwerp is politiek, het is aspirational and inspirational.
Het brengt mensen in beweging.
Het Leuvense project De Dijle aan het woord laat zien hoe de
drassige Dijlevallei in de binnenstad lange tijd niet bewoond of
bebouwd is geweest omwille van de waterproblematiek, en daardoor ruimte bood aan andersoortige, grootschalige programma’s
zoals kloosters en later ook ziekenhuizen of industrie. Dit historische gegeven stelt ons vandaag voor een dubbele opgave, niet
enkel in Leuven maar ook in veel andere steden. Ten eerste hebben de drooglegging en kanalisering van het water het bouwen
op waterrijke gronden mogelijk gemaakt, maar dat heeft op zijn
beurt gezorgd voor meer overstromingen in de binnenstad. Ten
tweede is de vallei uitgegroeid tot een verzamelplaats voor het
uitzonderlijke, en kunnen we de waterinfrastructuur bijgevolg
ook rechtstreeks koppelen aan de zoektocht naar een kwalitatieve herbestemming van grootschalige stedelijke infrastructuur.
Ook in een niet-stedelijke context kan de wateropgave dienen
als aanleiding om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.
Het Leuvense project toont aan dat ontwerpend onderzoek toe-

127

D
T
F

laat om naast technische eisen en aspecten ook andere, sociale,
culturele of economische randvoorwaarden te integreren in het
ontwerp. Het ontwerpend onderzoek combineert diverse expertises: ingenieurs, ecologen, ontwerpers en landschapsarchitecten
zitten samen rond de tafel.
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— Aanpak op schaal van de buurt
Behalve een groeiende expertise op territoriale schaal en de
omgang met water in een landschappelijke context, zien we de
voorbije jaren ook interessante ontwerpexperimenten met water
op kleinere schaal in een stedelijke omgeving. Het Waterplein
in Rotterdam bijvoorbeeld, toont het potentieel van de buurt
voor de aanpak van water in stedelijk gebied. Deze vorm van
watersensitive design biedt veel meer dan louter een technisch
antwoord op een probleem: het maakt water opnieuw tastbaar,
zichtbaar en beleefbaar in de stad. Het Waterplein combineert
verschillende doelstellingen: het is opgevat als een blue common
of collectieve voorziening voor de buurt; het doet dienst als gebruiksruimte voor diverse doelgroepen in de omgeving; en het
is ontworpen als berging en tijdelijke opslag voor regenwater bij
wolkbreuken. Werken op schaal van de buurt vereist een doorgedreven participatieve manier van werken. In het geval van het
Waterplein werden ook de opzet van het proces en het samenbrengen van de diverse partijen – meer bepaald grondeigenaars,
bevoegde instanties en toekomstige gebruikers – beschouwd als
deel van de ontwerpopgave. De stad is te groot, het plein is te
klein: de herontdekking van de buurtschaal blijkt bijzonder goed
te werken om mensen op een directe manier te betrekken en
collectief aan verandering te werken.

“Voor verandering heb
je werkelijk iedereen
nodig. We zitten
helaas vaak maar
met een deel van de
samenleving in de
kamer. Maar niemand
is alleen de baas.
Niemand is slimmer
dan de ander. Ieder
van ons heeft eigen
talent in te brengen.
Samenwerking
staat tegenover
onderhandelen: durf
zonder vast standpunt
en perspectief op
gewin in gesprek te
gaan, stel een vraag
in plaats van een eis,
want dat laatste staat
garant voor het falen
van verandering.”

H E N K OV I N K
N E D E R L A N DS WAT E R G E Z A N T

2
Nieuwe watercoalities

“Het is belangrijk om
te werken aan een
sense of ownership. Bij
de provincie OostVlaanderen spenderen
we veel tijd en energie
aan het betrekken
van burgers, politici,
eigenaars en bevoegde
agentschappen. Dat
is vaak een zeer
moeilijke oefening.
Maar het blijkt
telkens weer dat het
de moeite waard is
om hierin van in het
begin te investeren.
Het zijn namelijk de
partners die achteraf
ook zelf het draagvlak
voor uitvoering zullen
vergroten.”

WA R D D ES C H I L D E R E
PROCINCIE
O OST–V L A A N D E R E N

Ruimte voor water

AGENDA

Water raakt aan veel thema’s. De meest
diverse belangen en noden komen
er samen. Waterprojecten kunnen
bijgevolg pas succesvol zijn wanneer de
verschillende stakeholders samenwerken
rond een gemeenschappelijke agenda. Het
in kaart brengen van de gedeelde winsten
vereist nieuwe, inclusieve processen.
Het feit dat water aan zoveel thema’s raakt, en bijgevolg aan de
belangen van zeer uiteenlopende partijen, maakt het tot een
complexe maar tegelijk ook zeer boeiende opgave. Niet voor
niets is er binnen dit domein, meer dan in andere domeinen,
de afgelopen jaren veel expertise ontwikkeld in het vormgeven
van inclusieve processen. Water is een gemeengoed. De praktijk
leert dat het smeden van coalities leidt tot een hogere kans om
tot concrete acties te komen. Belangrijk om coalities te laten
werken, is een gedeeld belang. Dit hoeft niet per se te betekenen
dat elke partij eenduidig dezelfde koers wil varen. Integendeel,
een gedeeld belang vanuit diverse perspectieven kan een coalitie
net sterk maken. In de gesprekken met stakeholders over het
toekomstige potentieel van de Dijlevallei in Leuven werd bijvoorbeeld duidelijk dat iedereen vooruit wil en mee wil denken, maar
dat daar heel verschillende motieven voor bestaan, zoals het
scheppen van mogelijkheden voor verdichting of uitbreiding van
het bestaande patrimonium, het overstromingsweerbaar maken
van de stad als geheel, commerciële opportuniteiten op het vlak
van vastgoedontwikkeling of de wil om mee bij te dragen aan
stadsverfraaiing.
Bij de opstart van processen is het in kaart brengen van de
overlappende (maar soms ook tegenstrijdige) belangen van de
verschillende betrokken partijen dan ook een eerste belangrijke
stap. Vervolgens kan er via dialoog en verdere samenwerking op
zoek gegaan worden naar gedeelde winsten. Het creëren van een
momentum, zoals het organiseren van een tentoonstelling, debat
of workshop waarbij de verschillende stakeholders worden uitgenodigd, kan helpen om een gezamenlijk procestraject in een
stroomversnelling te brengen.
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— Programmawerking
Een programmatische aanpak zorgt voor meer daadkracht. Een
programmawerking laat toe om terugkerende opgaven aan te
pakken (voorbij het singuliere project) op schaal van het hele
territorium. Bij een programmawerking ligt de nadruk niet enkel
op het eindresultaat, maar ook op de weg er naartoe. De kracht
van zo’n aanpak bestaat erin dat we grote, complexe uitdagingen
kunnen opbreken in behapbare en realiseerbare deelprojecten.
We vertalen de abstracte opgaven en doelstellingen naar werk op
mensenmaat. Dat maakt dat zeer diverse mensen zich opnieuw
kunnen herkennen in de opgave, en er hun steentje aan willen
bijdragen. In het kader van het Open Ruimte Platform, dat mee
geïnitieerd werd vanuit de Vlaamse Landmaatschappij, wordt
bijvoorbeeld gewerkt aan het programma Water-Land-Schap.
Dit programma rond smarter agro brengt urgente noden rond
waterbeheer in agrarische gebieden in kaart, met als doel om
samen met lokale landbouwers, grondeigenaars, lokale besturen
en waterbeheerders tot passende oplossingen te komen. Het
programma streeft naar een win-win op het vlak van duurzame
voedselproductie, landschapskwaliteit en een doeltreffend waterbeheerssysteem. Het gemeenschappelijk programma vormt de
concrete aanleiding voor het opzetten van nieuwe coalities.
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— Gedeeld eigenaarschap
Omwille van de actieve betrokkenheid van diverse partijen van
in het begin van een proces, kan er naar een gemeenschappelijk
midden worden gezocht en kan er gaandeweg ook een sense of
ownership ontstaan. Dergelijke processen zijn vaak arbeidsintensief en vragen een groot engagement. Ontwerpend onderzoek
kan hierin een cruciale, ondersteunende rol spelen. Participatieve processen zoals dat van het Waterplein in Rotterdam tonen
aan dat samen aan een concreet project werken ook als zeer plezierig wordt ervaren. Dat lijkt op het eerste gezicht bijkomstig,
maar dat is het niet. Grote vraagstukken zoals de wateropgave

De voorbije drie jaar verenigde het
Open Ruimte Platform, op initiatief
van de Vlaamse Landmaatschappij,
Departement Omgeving, de
Vereniging van Vlaamse Provincies
en de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten, de expertise
en creativiteit van diverse actoren
en sectoren in Vlaanderen rond een
gemeenschappelijk belang, een
gedeeld doel: de open ruimte. Open
ruimte en verstedelijking zijn beide
wezenlijke onderdelen van één
groot, samenhangend ecosysteem.
Ze zijn op elkaar aangewezen
en kunnen niet zonder elkaar
bestaan. De opgedane kennis uit
een leer- en testtraject stelt het
Open Ruimte Platform in staat
om de verschillende beleidsvisies
op de open ruimte te bundelen,
met elkaar te verbinden en te
versterken. Het platform heeft als
doelstelling een vernieuwende,
geïntegreerde programmawerking
uit te rollen die de uiteenlopende
doelstellingen, samen met lopende
initiatieven, versneld tot uitvoering
kan brengen.
De partners van het Open Ruimte
Platform en Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege lanceerden
in 2017 een oproep voor het
programma Water-Land-Schap.
Het programma wil de urgente
noden rond waterbeheer in
agrarische gebieden in kaart
brengen en samen met lokale
landbouwers, grondeigenaars,
lokale besturen en waterbeheerders
passende oplossingen zoeken
die een win-win inhouden voor
duurzame voedselproductie,
landschapskwaliteit en een
robuust watersysteem. De selectie
van lokale coalities die met een
projectvoorstel komen gebeurt
in het voorjaar van 2018, waarna
een begeleidingstraject de vraag
scherpstelt. Het programma streeft
naar effectieve realisatie op het
terrein en loopt tot 2020.
www.waterlandschap.be
Architecture Workroom Brussels
(2017). Operatie Open Ruimte.
Vlaamse Landmaatschappij

Water is een van de meest
uitdagende risico's waar de mens
voor staat. Maar de complexiteit
van waterproblemen biedt ook
potentieel om alle betrokken
actoren samen rond de tafel te
brengen. Water wordt dan een
hefboom voor verandering. Een
van de onmisbare actoren in het
realiseren van duurzame langetermijnprojecten, is de financiële
wereld. Financierders verschijnen
echter meestal pas op het toneel
nadat projecten reeds zijn bedacht,
vaak te laat om innovatie te
integreren, en altijd te laat om een
actieve partner te zijn in de cruciale
ontwikkelingsfase. Om proactief
tot veerkrachtige oplossingen te
komen, is de aanwezigheid van de
financiële wereld ook noodzakelijk
in de aanvangsfase. Het initiatief
Water as Leverage heeft de ambitie
om lopende en nieuwe projecten
te integreren in een innovatieve
financieringsmethodologie. Via
een oproep in een van de meest
gevoelige regio’s van de wereld—
Zuid- en Zuid-Oost Azië—wil
het traject bankable projects
ontwikkelen en realiseren die op
hun beurt dienen als katalysator in
de wijdere regio.

Ruimte voor water

Water as Leverage

vragen om een mentale omslag, niet alleen bij beleidsmakers,
maar ook bij het middenveld, burgers en de bedrijfswereld.
Die omslag komt er niet vanzelf, en ondanks de vele inconvenienth
truths, doemscenario’s en wereldwijde rampen, schieten we tekort om de noodzakelijk inhaalsprong te maken. Concrete initiatieven zoals het Waterplein slagen erin om een ruime en zeer
diverse groep van mensen te verleiden om te dromen van een
betere toekomst. Verleiden gaat in dit geval over veel meer dan
‘draagvlakcreatie’. De praktijk wijst uit dat het sensibiliseren
van mensen opdat ze een bepaalde visie of idee zouden accepteren die hen van bovenaf wordt opgedrongen, zelden werkt.
Door mensen van begin af aan mee te nemen in het proces,
verantwoordelijkheid te geven en zelf auteur te maken van een
collectief verhaal, ontstaat er een veel directere, persoonlijke
betrokkenheid. Eens een doorbraak tot stand komt, is de kans op
succesvolle implementatie in de praktijk vele malen groter dan
wanneer beslissingen eenzijdig van hogerhand worden opgelegd.
— Investeren en herverdelen
Coalities maken het mogelijk om op een andere manier te investeren, en bijgevolg ook om achteraf de geboekte winsten anders
te (her)verdelen. Omwille van de urgentie van de waterproblematiek worden er op verschillende beleidsniveaus middelen
gereserveerd voor innovatieve projecten en processen. Dit is
echter een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde. Nieuwe coalities maken het mogelijk om andere, meer coöperatieve
verdienmodellen op te zetten, waarbij creatief wordt nagedacht
over de verdeling van investeringen en de distributie van kosten
en baten. Sommige overheden gaan nog een stapje verder en
schrijven cofinanciering mee in als randvoorwaarde bij de lancering van nieuwe projecten. Dat betekent dat er geen projecten
meer mogelijk zijn zonder bijdrage vanuit andere fondsen of
middelen. De achterliggende redenering is dat het vergroten van
de pot met middelen gepaard gaat met het verruimen van de
scope en het versterken van de integraliteit.

Water as Leverage is een
initiatief van de Nederlandse
Watergezant Henk Ovink,
Architecture Workroom Brussels
en de Internationale Architectuur
Biennale Rotterdam. Samen met de
Asian Infrastructure Investement
Bank (AIIB) en 100 Resilient Cities
(100RC), en met de steun van het
UN/World Bank High Level Panel
on Water (HLPW) en het Global
Centre of Excellence on Climate
Adaptation (GCECA), hebben
zij op 9 november 2017, op het
podium van de klimaatconferentie
COP23 in Bonn, hun eerste project
gelanceerd: Water as Leverage for
Resilient Cities: Asia.
www.waterasleverage.org

© Water as Leverage
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3
De rol van de overheid
De vernieuwende aanpak van de
waterproblematiek vereist ook een
vernieuwde taakstelling voor de overheid.
Om de kloof tussen visie en praktijk te
overbruggen, hebben we nood aan een
sectoroverschrijdende en geïntegreerde
aanpak. De overheden op verschillende
niveaus kunnen hierin een belangrijke
rol spelen, onder meer door coalities
te smeden en ruimte te scheppen voor
innovatie en experiment.
Vanuit het beleid, zowel nationaal, Europees als mondiaal, zijn
ambitieuze doelstellingen naar voren geschoven op het vlak
van waterbeheer. België, Vlaanderen en Nederland hebben zich
geëngageerd om die doelstellingen te helpen waarmaken. Dat
vertaalt zich onder meer in de opmaak van ‘waterbeheerplannen’ en de instelling van ‘rivierencommissies’. Maar ondanks
die goede aanzetten, slagen we er voorlopig niet in om de doelstellingen te behalen. In de praktijk botsen we op limieten om
de lange-termijndoelstellingen te vertalen naar een concreet en
gedragen actieplan. Er bestaat een kloof tussen visie en prak-

“Als we water als
een samenhangend
systeem beschouwen,
dan komt het erop
aan dat we beter leren
werken in onderlinge
afhankelijkheid.
We zouden kunnen
verkennen hoe dit
kan leiden tot een
nieuwe verdeling van
taakstellingen, die
we vervolgens samen
gaan realiseren.
Vandaag zien we dat
gemeentes vaak de
kennis en middelen
niet hebben. Die zou
je moeten kunnen
aanbieden.”

A L EX A N D E R VA N B R A EC K E L
AG E N TS C H A P VO O R
N AT U U R E N B O S

Groene Sporen
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Met het strategisch project Groene
Sporen willen de provincies
West- en Oost-Vlaanderen en
de Intercommunale Leiedal een
aantrekkelijke groene leefomgeving
creëren met een sterke
landschappelijke en ecologische
kwaliteit. Door projecten ruimtelijk
met elkaar te verbinden en op
elkaar af te stemmen, ontstaat
een grotere eenheid, continuïteit
en sterkere ecologische en
landschappelijke kwaliteit. Omdat
het blauwgroene netwerk van
rivieren en beekvalleien niet stopt
aan de grens, werd het project
uitgebreid naar Oost-Vlaanderen
en is grensoverschrijdende
samenwerking met Wallonië en
Frankrijk een belangrijk speerpunt.
www.groenesporen.be

B AS S M E TS
L A N S C H A PSA R C H I T ECT
B U R EAU B AS S M E TS

tijk. Zeker in Vlaanderen worstelen we nog met een beleid dat
in hoofdzaak sectoraal is georganiseerd. Er is vooral nood aan
een sectoroverschrijdende en geïntegreerde aanpak. Daarbij
komt het erop aan om ook aandachtig te zijn voor nieuwe dynamieken van onderuit, en ook andere maatschappelijke actoren,
zowel burgers, middenveld als bedrijven, te betrekken en mee te
laten investeren in de collectieve opgave.

Ruimte voor water

“We moeten actiever
op zoek gaan naar
opportuniteiten
om landschap te
maken. In België
wordt vandaag veel
geïnvesteerd in water
door Waterwegen
en Zeekanaal. Lokale
overheden moeten
deze projecten nog
steeds goedkeuren.
Met andere woorden,
als je een intelligente
gemeente bent, kan je
daarop sturen.”

In Nederland zijn op dat vlak de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet. In plaats van in verkokerde structuren te werken, heeft de Rijkswaterstaat volop ingezet op het bouwen
aan watercoalities met diverse partijen (overheid, markt, civil
society), over verschillende beleidsdomeinen heen, waarbij de
‘waterschappen’ het hart van de werking vormen. Dergelijke
praktijken tonen de richting die we in moeten slaan. Willen we
in de toekomst op dit élan verdergaan, dan is het dus niet zozeer
een kwestie van het formuleren van nieuwe beleidskaders, maar
is er in de eerste plaats nood aan integrerende programma’s en
instrumenten voor operationalisering.
— Multi level governance
Er is meer samenwerking nodig tussen de verschillende bestuursniveaus. We hebben behoefte aan een structurele multi
level governance, waarbij overheden op internationaal, nationaal,
regionaal en lokaal niveau zich engageren om samen aan een
gedeelde agenda te werken. De complexiteit van het waterthema laat zich niet netjes in bevoegdheden verdelen, maar vraagt
net om meer interactie en uitwisseling tussen de verschillende
beleidsniveaus. Hogere overheden zijn van belang voor het richtinggevende, sturende en kaderscheppende beleid. Lokale overheden hebben de knowhow en terreinkennis in huis. Sommige
gemeenten willen maar al te graag actie ondernemen, maar het
ontbreekt hen vaak aan kennis en middelen. Door vanuit een gedeelde agenda te werken, taakstellingen te herverdelen en de onderlinge afhankelijkheid van verschillende beleidsniveaus beter in
beeld te brengen, kunnen we nieuwe stappen vooruitzetten.
— De overheid kan het niet alleen
De zorg voor de open ruimte en de waterproblematiek groeit.
Dat uit zich onder meer in acties en initiatieven van burgers en
middenveldorganisaties. Ook in de bedrijfswereld, zowel in de
landbouw als in de industrie, groeit het inzicht dat er niet enkel
maatschappelijke maar ook financiële winsten te boeken zijn bij
een meer zorgzame omgang met ruimte en water. Behalve aan
de overheid is het dus ook aan andere partijen om hun krachten
te bundelen en verantwoordelijkheid op te nemen. Gezien de
specifieke en diverse diensten die de open ruimte en het water
leveren, en de toenemende druk vanuit (vaak mondiale) spelers,
vraagt dit niet enkel forse overheidsinvesteringen, maar om het
slimmer samenbrengen van middelen en kennis die bij de verschillende partijen aanwezig zijn.
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Atelier Istanbul
Arnavutköy is een regio ten
noordwesten van Istanbul.
Het gebied heeft een grote
ecologische waarde vanwege de
vele drinkwaterbasins, wouden
en landbouwgebieden. Sinds de
jaren 1990 wordt het bedreigd door
een explosieve bevolkingsgroei.
De nationale overheid lanceerde
grootse plannen om Arnavutköy
te transformeren tot een nieuwe
stadskern. Het bleek voor de
lokale overheid echter moeilijk
om de groei af te stemmen op de
ecologisch waardevolle gebieden.
In 2012 zette de IABR onder leiding
van Joachim Declerck (Architecture
Workroom Brussels) samen
met de gemeente Arnavutköy
het Atelier Istanbul op om een
strategisch plan voor het gebied
te ontwikkelen. Een ontwerpteam
bestaande uit het Nederlandse
H+N+S Landschapsarchitecten
en het Belgische ontwerpbureau
51N4E ontwierp een strategie die
stedelijke groei en water met elkaar
verzoent.
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— Ruimte voor innovatie en experiment
Ruimte scheppen voor innovatie experiment is cruciaal. Overheden moeten durven mee investeren in zulke processen. Nieuwe ideeën ontstaan door grensoverschrijdend en geïntegreerd
werken, door het samenbrengen van lokale en gespecialiseerde
kennis en door diverse partijen te stimuleren om out of the box
te denken. Dat betekent dat het uitschrijven van kant-en-klare
opdrachten niet langer aan de orde is, maar dat we daarentegen
ruimte moeten scheppen om gaandeweg, stap voor stap, tot
nieuwe oplossingen te komen. Dit lijkt op het eerste gezicht een
sprong in het diepe. De precieze uitkomsten van zulke processen
zijn immers op voorhand nog niet gekend. Maar enkel op die
manier, door vanuit de overheid participatieve processen op te
zetten, die experimenteer- en test- en leerruimte bieden om via
inzet van ontwerp en verbeeldingskracht tot veiligheid en ruimtelijke kwaliteit te komen, kunnen we ontsnappen aan de modus
van business as usual.

Van oudsher werd het Turkse
heuvelland bovenstrooms
bewoond, terwijl de lagergelegen
gebieden werden gebruikt voor
landbouw, water en natuur. Door
het historische stadsweefsel op de
hoger gelegen gebieden verder te
verdichten, ontstaan kansen om
het bestaande watersysteem voor
de hele stad te reorganiseren. Het
water van het meer wordt eerst
door de stad gebruikt, waarna
het kan afvloeien en hergebruikt
worden door de landbouw. Nadien
wordt het water op een natuurlijke
manier gezuiverd alvorens het terug
in het meer terechtkomt.
www.iabr.nl/en/up/paistanbul1

“Deze Designing
the Future-sessie is
interessant omdat
ze probeert een
gemeenschappelijk
midden te vinden. Dat
gebeurt helaas nog te
weinig bij projecten
en processen in
Vlaanderen. Ontwerp
en ontwerpend
onderzoek zijn een
goed middel in dit
soort van zoektochten.
Maar we moeten ook
beseffen dat het hard
labeur is. Dat is niet
erg, want het is nodig
om te komen tot
fantastische projecten.
In Vlaanderen gaan
we nog teveel het
debat uit de weg.
We formuleren
liever kant-en-klare
opdrachten. We
moeten actiever en
experimenteler tewerk
gaan door opgaven
en doelstellingen
te lanceren,
waar vervolgens
diverse partijen op
kunnen intekenen.
De uitkomst ligt
hierbij nog niet op
voorhand vast. Er
worden gaandeweg
en in samenwerking
met elkaar nieuwe
inzichten ontwikkeld.”

SY LV I E VA N DA M M E
G EO G R A F E E N R U I M T E L I J K
PLANNER
H O G ES C H O O L G E N T

4
Het oprichten
van leer- en
ontwikkelingsplatformen

Ruimte voor water

AGENDA

Om de beleidsdoelstellingen rond water
waar te maken en de opgedane kennis te
implementeren in de praktijk, schieten de
gangbare methodes en werkwijzen vaak
nog tekort. De oprichting van een leer- en
ontwikkelingsplatform biedt kansen om
kennis uit te wisselen, nieuwe coalities te
smeden en vervolgens de stap te zetten
van denken naar doen.
De beleidsdoelstellingen rond waterbeheer en -kwaliteit zijn
gekend. De kennis rond water en watersystemen ligt voor het
oprapen. Recente beloftevolle initiatieven en praktijkvoorbeelden
zijn inspirerend en tonen de in te slagen weg. Hieruit hebben we
onder meer geleerd dat we in de toekomst in plaats van in structuren in coalities moeten leren denken, dat losse projecten betekenis verliezen als ze niet ingebed zitten in een ruimer langetermijnproces, en dat er maatschappelijke en financiële winsten te
boeken vallen door niet langer vanuit een sectoraal en top-down
overheidsbeleid maar op een meer horizontale manier samen te
werken aan een gedeelde wateragenda. De nieuwe werkwijzen
en methodes zijn ambitieus en hebben op een overtuigende manier aangetoond hoe het anders kan. Vooral in Nederland vindt
die nieuwe werkaanpak ingang, onder meer door een project
als Ruimte voor de Rivier. Vlaanderen en België zetten de eerste
voorzichtige stappen in die richting, onder meer met het Sigmaplan en het recent gelanceerde programma Water-Land-Schap.
Maar om in de toekomst echt een verschil te maken, is er nood
aan opschaling. Met de verdere uitbouw van een leerplatform
– dat de vele mogelijkheden van water als asset en als sturend
principe voor ruimtelijke ontwikkeling verkent, in kaart brengt
en koppelt aan testtrajecten – kunnen we een stevig fundament
leggen. Gezien Vlaanderen en Nederland een delta delen en we
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op verschillende vlakken veel van elkaar te leren hebben, kan dat
mogelijk zelfs een Lage-Landen-leerplatform rond water zijn.
— Safe place
Een leerplatform heeft het grote voordeel dat het om een safe
place gaat. Het valt buiten de gangbare structuren. Het is een
plek om samen te werken in plaats van te onderhandelen. Een
vrije denkruimte is nodig om collectief de best mogelijke antwoorden te vinden. Ontwerpend onderzoek kan hierin een sleutelrol spelen, omdat de zoektocht vaak gebaat is bij een flinke
dosis verbeeldingskracht en het zichtbaar, tastbaar en concreet
maken van mogelijke gedeelde winsten. Een belangrijke randvoorwaarde is de effectieve koppeling tussen de vrije denkruimte
en de beleidsruimte. Enkel door de verworven inzichten op het
terrein te testen, en bij succes op een meer systematische manier te vertalen naar het beleid, kunnen we op grote schaal aan
verandering werken.
De taakstelling van zo’n leerplatform ligt op verschillende fronten. Er is duidelijk vraag naar een nieuw soort assessment van
de wateropgave, waarbij kwaliteit en een verbreding van de wateropgave voorop staan. Ook het verder verkennen van het potentieel van de schaal van de buurt (naast territoriale ruimtelijke
ontwikkeling) vormt een beloftevol werkspoor. De reproductie
van slimme, lokale typologieën of strategieën biedt immers nog
veel mogelijkheden: vele kleintjes maken één groot. Daarnaast is
de nood aan meerschaligheid een terugkerend thema. Dat gaat
zowel over het leggen van inhoudelijke of programmatische verbindingen, als over het opnieuw bedenken en reorganiseren van
de verschillende verantwoordelijkheden.

Ruimte voor de Rivier
Het project Ruimte voor de Rivier
stelt een strategie voor om de Rijnen Maasdelta te beschermen tegen
overstromingen. De Rijkswaterstaat
eiste van meer dan dertig
gebieden in de delta dat ze hun
landgebruik op cruciale plekken
zouden aanpassen om tijdelijke
overstromingen mogelijk te maken.
Hierdoor kan tegelijkertijd meer
ruimte vrijkomen voor kwalitatieve
landschappen, recreatie en lokale
economie. De lokale overheden
kregen ondersteuning van de
centrale autoriteiten om een
voorstel uit te werken van een
inclusief, breed gedragen plan, dat
vervolgens samen werd uitgevoerd.
Een van die projecten bevindt
zich tussen Nijmegen en Lent.
Hier maakt de Waal een scherpe
bocht, waardoor bij hoogwater
de rivier het water nauwelijks kon
verwerken. De dijk werd in het
kader van het project 350 meter
landinwaarts geplaatst. In de
verbrede uiterwaarden werd een
bypass gegraven die het rivierwater
bij extremere waterstanden sneller
helpt afvoeren.
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www.ruimtevoorderivier.nl

Ruimte voor water

© Vilda Photo
Sigmaplan
Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in
bescherming tegen overstromingen. Bij
extreme weersomstandigheden kunnen de
Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge
waterstanden bereiken en overstromen.
Daarom investeert het Sigmaplan in
stevigere en hogere dijken en een ketting
van natuurlijke overstromingsgebieden
in de riviervalleien. Zulke gebieden
kunnen op een gecontroleerde manier

overtollig rivierwater opvangen. De
rivieren krijgen opnieuw de ruimte om te
stromen en te overstromen. De uitvoerders
van het Sigmaplan zijn de Vlaamse
Waterweg nv en het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB). Het plan heeft
naast waterveiligheid ook oog voor de
ontwikkeling van riviernatuur, recreatie en
lokale economie.
www.sigmaplan.be

We kunnen het waterdebat nog op een hoger niveau tillen door
de verbeeldingskracht van ontwerpend onderzoek actiever in te
zetten. Niet alleen om scherper in kaart te brengen welke diverse
opgaven in de verschillende territoria aanwezig zijn, maar ook en
vooral om mensen samen te brengen rond mogelijke alternatieve
toekomstbeelden. Tot slot kan het leerplatform mee het noodzakelijke gesprek organiseren over territoriale grenzen, bestuursniveaus en de diverse belangen, met als ultiem doel het verruimen
van ons handelingsperspectief en het dichter bij elkaar brengen
van beleidsdoelstellingen en operationalisering in de praktijk.
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ontwerpen met stromen
urban flow

Ontwerpen met
stromen
De concepten van stedelijk
metabolisme of ontwerpen
met stromen zijn gebaseerd
op het idee dat je een stad of
een gebied kan vergelijken
met een levend organisme of
een ecosysteem. Maar anders
dan natuurlijke systemen zijn
steden vandaag niet circulair
maar lineair georganiseerd. Een
stad importeert en consumeert
grondstoffen, goederen,
energie of water, waarop die
stromen de stad weer verlaten
als afval. De vraag die zich stelt
is: hoe kunnen we ingrijpen in
die stromen, kringlopen sluiten
en een circulaire stad tot stand
brengen? Met andere woorden,
hoe kunnen we onze steden
omvormen tot gezonde en
veerkrachtige ecosystemen?
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Stedelijk metabolisme (urban metabolism) en ontwerpen met
stromen (designing with flows)1 zijn relatief nieuwe begrippen
in het denken over stad en ruimte.2 De stromenbenadering laat
toe om met een heel andere bril naar de ruimte te kijken. In de
nieuwe zienswijze is een gebied of een stad niet langer een
statische verzameling of nevenschikking van plekken of functies,
maar wel een dynamisch en complex metabolisme van in elkaar
grijpende stromen. Dat kunnen stromen zijn van materialen,
energie, water of andere grondstoffen, maar evengoed van
mensen of van meer ongrijpbare zaken zoals geld, ideeën of
kennis. Net als in een natuurlijk systeem of een metabolisme
werken al die stromen heel nauw samen, en is elk van hen
onmisbaar voor het functioneren van het geheel. Ontwerpen
met stromen gaat daarom niet langer in de eerste plaats om het
ontwerpen van plekken of gebouwen, maar wel om het ingrijpen
in de werking van een stad of een gebied.
De nieuwe zienswijze vraagt om een nieuw begrippenkader.
Begrippen zoals ecosysteem, metabolisme van stromen of
gesloten kringlopen zijn metaforen die teruggrijpen naar de
disciplines van de biologie, de ecologie en de systeemtheorie.
Ontwerpen met stromen impliceert dus een systeembenadering
van de ruimte. Als we een stad of een regio beschrijven als een
ecosysteem, wil dat ook zeggen dat de ecologie een inspiratiebron
is voor de organisatie van het stedelijk systeem. We hebben met
andere woorden een stedelijk systeem nodig dat functioneert als
de natuur. De natuur is gekenmerkt door circulaire relaties. In een
natuurlijk ecosysteem gaat niets van waarde verloren en bestaat
er een wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende
stromen. In een gezond ecosysteem zijn kringlopen gesloten en is
afval op zijn beurt weer voedsel of grondstof.
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Ontwerpen met stromen begint met het in kaart brengen van het
kluwen van stromen. Op die manier verschijnen de strategische
1

Behalve op de Designing the Future-sessie ‘Designing with Flows’ is deze tekst
ook gebaseerd op de serie van masterclasses georganiseerd door OVAM i.s.m.
FABRICations, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM / MIRA), Team Vlaams
Bouwmeester en vzw Metabolism of Cities en de Summary Report van deze
masterclasses door Philippe Vandenbroeck (ShiftN).

2

Hoewel de concepten reeds opduiken in de jaren 1960 (onder meer bij
Abel Wolman (1965). “The metabolism of cities”. Scientific American, Vol.
213, pp. 179-190) maken ze toch pas de voorbije jaren, zowel in Vlaanderen
als in Nederland, opgang als een vruchtbare manier van kijken naar onze
leefomgeving.

Ontwerpen met stromen

plekken of ruimtelijke hefbomen van een gebied. Het zijn plekken
waar stromen geproduceerd of geconsumeerd worden, waar
verlies optreedt of waar zich lekken voordoen, plekken waar
stromen samenvloeien, elkaar overlappen of elkaar kruisen. Op
die strategische plekken kunnen we ingrijpen door kringlopen te
sluiten, stromen aan elkaar te koppelen of stromen elders, anders
of op een ander schaalniveau te organiseren. Door de stromen
van het metabolisme beter op elkaar af te stemmen en de lekken
in de stromen te dichten, kunnen we de performantie van het
systeem verbeteren. Er ontstaan kansen om onze leefomgeving
duurzamer en kwaliteitsvoller in te richten. Circulaire steden zijn
immers ook veerkrachtige steden. Een gezond metabolisme is,
net zoals een robuust ecosysteem, veerkrachtig genoeg om zich
aan te passen aan externe invloeden of plotse veranderingen.
— Circulaire economie
Tot op heden bestaat er bij onderzoekers en ontwerpers nog
niet echt een consensus over een precieze definitie van stedelijk
metabolisme of ontwerpen met stromen. Het is veeleer zo dat
vanuit verschillende hoeken, parktijken en disciplines telkens
weer nieuwe begrippenkaders en werkingsmodellen worden
aanreikt, waaruit interessante kruisbestuivingen voortvloeien.
Een van die invloedrijke invalshoeken is de circulaire economie.
Die maakt de voorbije jaren opgang vanuit het dringende
“Je kan een stad of een gebied vergelijken met de menselijke
stofwisseling. In ons lichaam vindt een complex samenspel
van verschillende stofwisselingen plaats. Het is een
ingenieus geheel van in elkaar grijpende stromen en
systemen. Elke stroom heeft haar eigen infrastructuur en
elk van die stromen stroomt met een andere snelheid en
transporteert een ander materiaal. De snelheid waarmee
bijvoorbeeld ons zenuwstelsel signalen transporteert,
staat in geen verhouding tot het tempo waarmee ons
spijsverteringskanaal voedsel verwerkt. Ons vatenstelsel
lijkt op de manier waarop oppervlaktewater door de regio
stroomt, en de functie van gebouwen in de stad – in feite
een tijdelijk gestolde stroom van bouwmaterialen – vertoont
sterke overeenkomsten met het geraamte van het menselijk
lichaam. Elk van de stromen is onmisbaar voor het leven en
welzijn van de stad.”

ERIC FRIJTERS
D I R ECT E U R FA B R I CAT I O N S
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besef dat onze grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen
eindig zijn. Ze heeft haar wortels onder meer in het Cradle to
Cradle-verhaal uit de jaren 2000.3 Het lineaire economische
model – waarbij we grondstoffen en materialen ontginnen,
consumeren en vervolgens van de hand doen als afval, of waarbij
fossiele brandstoffen in rook opgaan om in onze energiehonger
te voorzien – is onhoudbaar geworden. We putten onze
grondstoffen uit, vervuilen het milieu en verstoren het klimaat.
In een circulaire economie daarentegen zijn de grondstoffen en
materialen die we gebruiken opnieuw grondstof voor andere
producten. In een circulaire economie treedt er idealiter geen
verlies op en kunnen we spreken van een gesloten kringloop
waarin het materiaal zich beweegt, en zich slechts tijdelijk
ophoudt in een product, een gebruiksvoorwerp, een gebouw of
een infrastructuur.
De voorbije jaren is de circulaire economie in Vlaanderen en
Nederland in een stroomversnelling terechtgekomen. Zowel
de overheid als de private sector investeren veel middelen in
onderzoek en innovatie. Ze testen nieuwe businessmodellen uit
en brengen ze in de praktijk. Ze starten experimenten op om
materialenstromen te sluiten, productiestromen op elkaar af te
“Er is een momentum ontstaan waarin het concept van
stedelijk metabolisme sterk onder de aandacht is gekomen
van zowel de academische wereld als de overheid. Toch zijn
er nog veel uitdagingen om een aantal grijze zones verder
uit te klaren en het concept ook toepasbaar te maken voor
ruimtelijk, stedelijk en sociaal-economisch beleid. Meer in
het bijzonder is het nodig om niet alleen van de politieke en
sociaal-culturele dimensie een beter begrip te krijgen, maar
ook van de ruimtelijke dimensie van het ontwerpen met
stromen. Hoe kunnen we de notie van stromen toepassen
in de ontwerppraktijk? Hoe kunnen we met ander woorden
het metabolisme van circulaire, inclusieve en veerkrachtige
steden ontwerpen?”

WA LT E R T E M PST
B E L E I DS M E D E W E R K E R I N N OVAT I E
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William McDonough en Michael Braungart (2002).
Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.
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stemmen of hernieuwbare energiebronnen aan te boren. Die
nieuwe dynamiek is hoopgevend. Toch vertoont de literatuur over
circulaire economie nog blinde vlekken. Vaak stelt ze zich voor
als een technologische oplossing voor een probleem. Natuurlijk
is technologische vernieuwing belangrijk, maar er is meer. Wat
vandaag soms nog ontbreekt, is een visie op de ruimtelijke
dimensie van de circulaire economie.
Vooreerst is ook ruimte, en dan zeker in het dichtbebouwde
decentrale stedelijk systeem van de Eurodelta, een schaars
goed waarmee we, net zoals met iedere andere grondstof, zuinig
moeten omspringen. Dat wil zeggen: meer doen met minder
ruimte en ruimte zo efficiënt mogelijk hergebruiken. Op dit vlak
bestaan er reeds zeer interessante en vernieuwende projecten,
in het bijzonder de Pilootprojecten Terug in Omloop, een initiatief
van de Vlaams Bouwmeester en de OVAM. De Pilootprojecten
richten zich heel specifiek op de vele verontreinigde terreinen in
Vlaanderen. Het opnieuw in omloop brengen van verontreinigde
terreinen is reeds een vorm van circulair denken. Het saneren van
die verontreinigde terreinen kost echter veel tijd en geld. Vaak te
veel geld: in een aantal gevallen is de saneringskost groter dan
de mogelijke opbrengst van een projectontwikkeling. De private
“De lineaire economie is lange tijd zeer effectief geweest.
Als consument hoefden we ons geen zorgen te maken over
de verspilling die we produceerden. Vanaf de jaren 1970
evolueerde we naar een groene economie. Elke stap in de
keten probeerde zijn processen te verbeteren en vervuilde
steeds minder. Consumenten moesten wat meer betalen
voor hun producten, niet alleen omdat het duurder is om
schoner te produceren en om het afval op een verantwoorde
manier te behandelen, maar ook om de noodzakelijke
controlemechanismen van het systeem te financieren. Het
is een betere aanpak, maar ook een duurdere. Vandaag
zetten we de eerste stappen in de richting van een circulaire
economie. De nadruk ligt op het bouwen van gesloten
kringlopen die producenten en consumenten van energie
en materialen met elkaar verbinden. Idealiter is afval in zo’n
systeem een bron van inkomsten. We hebben echter nog
weinig ervaring met dit systeem en het is onduidelijk hoe
robuust het kan functioneren.”

JA N J O N G E R T
A R C H I T ECT
S U P E R U S E ST U D I O S
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markt is dan ook niet echt geïnteresseerd om die gronden te
ontwikkelen, tenzij ze er heel lucratieve luxeappartementen kan
bouwen. Toch wordt het steeds belangrijker om die terreinen
opnieuw in gebruik te nemen. Vlaanderen heeft zich immers
de ambitie gesteld om tegen 2040 geen open ruimte meer
aan te snijden (de zogenaamde betonstop). Tegelijkertijd blijft
de bevolking groeien en hebben we nood aan meer woningen,
meer voorzieningen en meer werkgelegenheid. We moeten onze
schaarse ruimte dus zo optimaal mogelijk benutten. Op zulke,
vaak gunstig gelegen gronden experimenteren de Pilootprojecten
met alternatieve vormen van sanering (zoals bijvoorbeeld
natuurlijke sanering) en trachten ze meteen ook ruimte te
scheppen voor een circulaire, stedelijke maakeconomie.
In de tweede plaats vraagt de circulaire economie om een heel
precieze ruimtelijke inbedding. Stromen van energie en materialen
bewegen zich steeds ergens, in een heel specifieke ruimtelijke
context. Het sluiten van kringlopen of koppelen van stromen is dan
ook heel sterk plaats- en contextgebonden. De circulaire economie
stelt ons dus voor een ruimtelijke opgave. Ook op dit vlak bestaan
vooruitstrevende initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is de
dynamiek die vandaag is ontstaan rond het Limburgse kolenspoor.
Het kolenspoor vormde ooit de ruggengraat van de industrie
gebaseerd op de ontginning en de verbranding van steenkool,
en staat dus bij uitstek symbool voor de lineaire economie.
Samen met de teloorgang van de steenkoolindustrie was ook
“Menselijke nederzettingen waren vroeger zeer
nauw verbonden met het omringende landschap.
Grondstofwinning was een bepalende factor voor stedelijke
patronen. Vandaag is dat niet meer het geval. We weten niet
waar het water vandaan komt dat uit onze kraan stroomt of
waar en hoe onze elektriciteit eigenlijk geproduceerd wordt.
We worden bediend door gecentraliseerde netwerken die de
mens, zowel fysiek als mentaal, scheiden van het landschap.
De transitie naar een circulaire economie schept opnieuw
de noodzaak om de afhankelijkheid tussen natuurlijke
hulpbronnen en verstedelijking te begrijpen. De transitie
naar een circulair metabolisme stelt ons dus ook voor een
ruimtelijke opgave.”
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het kolenspoor lange tijd in de vergetelheid geraakt. Vandaag
wordt het opnieuw herontdekt als een potentiële ruggengraat
voor de circulaire economie. Rond het kolenspoor vestigen zich
nieuwe initiatieven en bedrijven rond hernieuwbare energie,
korte-ketenlandbouw, biomassa of recyclage van grondstoffen
en materialen. Het kolenspoor kan op die manier uitgroeien tot
een armatuur die de verschillende circulaire economieën aan
elkaar bindt en op elkaar betrekt, en tegelijkertijd kan dienen als
warmtenet of drager van een nieuwe mobiliteit.
We kunnen, ten derde, nog een stap verder denken. Hoe kunnen
we circulair omgaan met ons stadslandschap, onze stedelijke
systemen? Hoe kunnen we de omgeving waarin we leven
organiseren volgens de principes van de circulariteit? Hoe kunnen
we een stad of een gebied circulair maken? Ook hier bestaan
ambitieuze praktijken. Zowel Antwerpen, Brussel als Rotterdam
hebben studies opgezet die hun metabolisme van stromen helder
in kaart brengen en aanbevelingen doen om die stromen anders
te organiseren en beter op elkaar af te stemmen, zodat een
gezonde, robuuste en veerkrachtige stad kan ontstaan.
— Nieuwe ontwerpopgave
Wanneer we een plek, een stad of een gebied beschouwen
als een dynamisch ecosysteem of een complex samenspel
van stromen – een stedelijk metabolisme – dan zien we dat
die stromen heel divers en voor elk gebied weer anders zijn.
Stromen zijn materieel of immaterieel, hebben elk een eigen
snelheid, ritme en schaal en manifesteren zich op verschillende
manieren in de ruimte. De eigenheid en het potentieel van
een stedelijk systeem worden bepaald door de stromen die
erdoor of erlangs lopen. Hoe groter de samenhang tussen de
verschillende stromen, hoe gezonder, robuuster en veerkrachtiger
het systeem kan worden. De diversiteit van stromen maakt
dat er geen eenduidige of universele ontwikkelingsscenario’s
voorhanden zijn. Ontwerpen met stromen vraagt dus om een
sterk doorgedreven gebiedsgerichte werking.
De nieuwe zienswijze impliceert een nieuwe taal, maar
ook een nieuwe aanpak. Ontwerpen met stromen is per
definitie interdisciplinair. Stedenbouwkundigen, economen,
sociale wetenschappers, geologen, waterdeskundigen,
landschapsbeheerders, maar ook politici, burgers, de
vastgoedsector: iedereen is betrokken, iedereen zit mee rond de
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tafel. De complexiteit die dat met zich meebrengt, impliceert dat
er geen vast draaiboek bestaat voor het ontwerpen met stromen.
Omwille van die complexiteit staat of valt het ontwerpen met
stromen met een goed proces. Ook het proces zelf kan circulair
zijn. Een project kan groeien terwijl het zich ontwikkelt. Nieuwe
inzichten duiken op. Nieuwe data komt aan het licht. Dat brengt
ook nieuwe gesprekspartners en andere belangen met zich
mee. Het voortdurend bijstellen van ambities en opgaven is
noodzakelijk. De opgave om nieuwe coalities te smeden tussen
de meest uiteenlopende belangen en de meest diverse actoren,
vereist nieuwe instrumenten en een open, iteratief proces.
Ontwerpen met stromen is bij uitstek geïntegreerd ontwerpen:
energie, productie, infrastructuur, mobiliteit, wonen, zorg, open
ruimte, bodem, water – met ander woorden, zowat alle thema’s
van de Designing the Future-sessies – komen hier gebald samen
in een complexe samenhang van dynamische stromen. In die zin
kan ontwerpen met stromen een belangrijke verrijking betekenen
voor de geïntegreerde gebiedsontwikkeling, die onder meer in
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als een van de prioritaire
ruimtelijke hefbomen naar voren wordt geschoven.

“Vanuit de circulaire economie komen allerlei stromen
en concepten zoals circulair bouwen in beeld, maar ook
bodem en landgebruik spelen in het stedelijk metabolisme
een belangrijke rol. Die is vaak nog onvoldoende zichtbaar.
Voor de circulaire economie is een gezonde bodem zelfs
cruciaal, enerzijds als ‘voorraadkast’ (van water, grondstoffen,
productievermogen, warmte, koolstof, enzovoort) die op
peil dient gehouden te worden, en anderzijds als ‘structuur’
die andere processen ondersteunt en geleidt. De uitdaging
bestaat er ook in om verder te kijken dan het louter
saneren van verontreinigde terreinen en gebouwen en de
herontwikkeling van de site te integreren in een ruimer
maatschappelijk en ruimtelijk ontwikkelingsperspectief.”
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Stedelijk Metabolisme Rotterdam
Hoe functioneren stromen van goederen,
mensen, afval, biota, energie, voedsel,
zoetwater, zand en lucht in Rotterdam?
Hoe beïnvloeden die stromen de kwaliteit
van leven en welke relatie bestaat er
met de ruimtelijke ontwikkelingen in de
stad? Kan inzicht in de stofwisseling van
Rotterdam helpen bij de ontwikkeling van
een duurzame regio? En welke kansen
zijn er voor de circulaire economie? Met
die vragen in het achterhoofd zette het
IABR-2014 Atelier Rotterdam een studie
op onder leiding van FABRICations. De
studie stelt vier concrete en geïntegreerde
strategieën voor om de stromen beter te
benutten: het winnen van grondstoffen
uit afval en voedsel; het verbeteren van de
stedelijke natuur door lokaal gebruik van
zoetwater, zand en klei; het hergebruik van
bijproducten van energiewinning; en het
optimaliseren van goederenstromen in een

circulaire economie.
De pioniersstudie heeft als verdienste
dat ze een nog grotendeels onontgonnen
methode voor ruimtelijk ontwerp en
planning heeft onderzocht. Ontwerpen aan
de stad vanuit het stedelijk metabolisme
vraagt om het schakelen tussen het
regionale en het lokale schaalniveau,
tussen strategie en ruimtelijk ontwerp,
tussen stofstromen en de bijbehorende
infrastructuren. De Gemeente Rotterdam,
het Havenbedrijf Rotterdam en het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
gebruiken de studie vandaag als basis voor
hun beleid om de transitie te maken naar
een duurzame en circulaire economie.
FABRICations (2014). Stedelijk
Metabolisme. Duurzame ontwikkeling van
Rotterdam. IABR / Gemeente Rotterdam.
www.iabr.nl/media/document/original/
stedelijk_metabolisme_rotterdam.pdf

“We staan voor de noodzaak om de schadelijke impact van
onze steden op de planeet te verminderen. Hoe kan de
studie van het stedelijk metabolisme hieraan bijdragen?
Cruciaal is dat die zienswijze een systemisch perspectief
op de stad opent. Ontwerpen met stromen kan ons helpen
te begrijpen hoe een stad functioneert en hoe we haar
voetafdruk kunnen verminderen.”
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Het stedenbouwdiscours van vandaag is
doordrongen van het smart city-concept.
De smart city gaat uit van innovatieve
stedelijke planning, gebaseerd op
slimme technologieën die steden niet
alleen veiliger en schoner maken, maar
vooral efficiënter. Maar worden steden
er daadwerkelijk beter van? In het boek
Slimme steden houden Maarten Hajer
en Ton Dassen een pleidooi voor een
slimme stedenbouw en bieden daarmee
een tegengewicht tegen het kritiekloos
omarmen van de smart city. De slimme

stedenbouw moet oplossingen vinden
voor wat in de 20ste-eeuwse stedenbouw
is vergeten: het metabolisme van steden
of de grote variëteit aan in- en uitgaande
stromen die het stedelijk leven verbinden
met de natuur. Het boek roept op tot een
mondiale-netwerkstedenbouw, waarin
technologie geen wondermiddel is, maar
verankerd is in sociale vernieuwingen.
Maarten Hajer en Ton Dassen (2014).
Slimme Steden. De opgave voor de
21e-eeuwse stedenbouw in beeld. Nai010.
ISBN: 9789462081475
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Het Kolenspoor
Het Limburgse kolenspoor was ooit
de levensader van een metabolisme
dat draaiende werd gehouden door
steenkool. De spoorlijn ontsloot tot diep
in de 20ste eeuw de zeven Limburgse
steenkoolmijnen en reikt van Beringen
tot Maasmechelen. Vandaag kan het
kolenspoor opnieuw een levensader
zijn, maar dan van een heel ander
metabolisme, met een veel complexer
en meer divers kluwen van stromen.
Twee studies, in opdracht van Ruimte
Vlaanderen, Stad Genk en de Gemeente
Houthalen-Helchteren, onderzochten het
potentieel van het kolenspoor als drager
van de nieuwe, circulaire economie.
De studie van de onderzoeksgroep OSA
van de KU Leuven legt in HouthalenHelchteren de focus op het landschap
als bron van de circulaire economie. De
onderzoekers keken naar het gebied
met twee belangrijke vragen in het
achterhoofd. Waar is er ‘afval’ dat je zou
kunnen beschouwen als grondstof in
een circulair gebied? En welke rol kan
het kolenspoor hierin spelen? De studie
stelt verschillende scenario’s voor waarin
het kolenspoor opnieuw gebruikt kan
worden als verzamelaar en distributeur
van biomassa afkomstig uit het onderhoud
van het landschap, als drager van een

pijpleiding die waterstof, ontgonnen
uit de Remo-site, een oude stortplaats
uit de jaren 1980, transporteert naar de
fabrieken langs het Albertkanaal in Genk,
of als transportleiding voor het overtollige
kwelwater in de mijnverzakkingsgebieden
in de omgeving.
De studie Multiproductief Kolenspoor door
Plusoffice architects, Delva Landscape
Architects en Social Spaces onderzoekt
het potentieel van het kolenspoor als
onderdeel van de rasterstad Genk. De
studie vertrekt van de reeds bestaande
productieve activiteiten langs het
kolenspoor. Op de oude mijnsites van
Waterschei, Winterslag en Zwartberg
wordt volop geëxperimenteerd met
nieuwe economieën en nieuwe vormen
van energie. Daarnaast is er ook heel
wat informeel gebruik zoals moestuinen,
bijenfarms, struisvogelkwekerijen of
recreatie en sport. Door al die bestaande
activiteiten te versterken, aan elkaar te
koppelen en te verbinden met opleidingen,
kan het kolenspoor een rol opnemen als
laboratorium van de nieuwe circulaire
economie.
www.toplimburg.be/atelier-integraalhouthalen-helchteren
www.toplimburg.be/conceptstudiemultiproductief-kolenspoor
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Atelier Track Design
De Fordfabriek in Genk was de
belichaming bij uitstek van een
lineaire economie gestoeld op
bandwerk, massaproductie en
massaconsumptie. De sluiting van
de fabriek in 2014 toont aan dat
dit oude economische model op
springen staat. Vandaag wacht de
reusachtige site van 140 hectare
op een herbestemming. De studie
Atelier Track Design door WIT
architecten en de onderzoeksgroep
OSA van de KU Leuven (en in
opdracht van Ruimte Vlaanderen
en de OVAM), onderzoekt de
mogelijkheden van de Ford-site als
pionier van de circulaire economie.
Het zogenaamde hypothetisch
herontwikkelingsscenario toont een
mogelijk toekomstbeeld van hoe de
Ford-site ruimtelijk georganiseerd
zou kunnen worden.
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De onderzoekers schuiven drie
belangrijke concepten naar
voren. In de eerste plaats gaan
ze op zoek naar een meervoudig
gebruik van de site. Dankzij
een diverse economie kan een
uitwisseling ontstaan, niet
enkel tussen verschillende
industrieën onderling, maar
ook tussen industrie, onderzoek
en diensten, tussen ecologie,
cultuur, wonen en mobiliteit.
Ten tweede ontwerpen ze een
hybride infrastructuur waarrond
de hele Fordsite georganiseerd
is. Die infrastructuur biedt
mogelijkheden om grondstoffen
en energiedragers zoals warmte,
waterstof of CO2 te transporteren
en uit te wisselen. Dankzij het
kolenspoor is de plek ook direct
verbonden met andere polen van
de nieuwe economie in Genk en
heel Midden-Limburg. Ten derde
voeren de ontwerpers een pleidooi
voor een trage ontwikkeling,
waarbij langzaam maar zeker een
draagvlak kan ontstaan voor de
circulaire economie. Niet alles in
één keer herontwikkelen biedt
bovendien ruimte voor een trage
sanering, denk aan alternatieve
saneringstechnieken zoals
bijvoorbeeld fytoremediatie, waarbij
planten ingezet worden voor de
sanering van de bodem.
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The Metabolism of Albania
Albanië heeft een economische
achterstand op de rest van Europa.
Toch is het een potentieel rijk
land dat beschikt over een groot
menselijk kapitaal en overvloedige
natuurlijke hulpbronnen. De
vraag die zich stelt is hoe dit
potentieel op een duurzame manier
geactiveerd kan worden. Het IABR2014 Atelier Albania onderzocht
onder leiding van 51N4E en in
samenwerking met de TU Delft, het
Planbureau voor de Leefomgeving,
FABRICactions en het Nationaal
Planningsbureau van Albanië hoe
het land de transitie kan maken
naar een groene en circulaire
economie. Om dit te kunnen doen,
moet Albanië zijn eigen visie en
strategie ontwikkelen op basis van
de unieke kenmerken, culturele
waarden en landschappelijke
kwaliteiten van het land zelf, en
deze kaderen in een mondiale
context. De onderzoekers gingen
op zoek naar strategieën om
het potentieel van het Albanese
territorium te activeren door het
te begrijpen als een ecosysteem
of een metabolisme van diverse
materiaalstromen zoals water,
voedsel en energie. Atelier
Albania is geïntegreerd in het
Nationale Planbureau van het
Albanese Ministerie van Stedelijke
Ontwikkeling (AKPT), dat de
Albanese overheid direct van advies
dient.
George Brugmans, Marieke
Francke, Freek Persyn (2015).
The Metabolism of Albania:
Activating the Potential of the
Albanian Territory. IABR/UP. ISBN:
9789080957282

© 51N4E, FABRICations

“De stad als kruispunt van de ‘grote maatschappelijke
transities’ biedt veel potentieel op het vlak van de
circulaire economie. Het is van belang om hierbij het
perspectief van de burger en het heersende lokale
productie- en consumptiegedrag niet uit het oog
te verliezen. Circulaire economie wordt nog te vaak
theoretisch en top-down bekeken: als volumes van
stromen. Een bottom-up-benadering betekent dat je ook
oog hebt voor alledaagse zaken zoals: wat en waar kan ik
lokaal kopen, hoe bewuster omgaan met voeding en afval,
of energetisch en materiaalbewust bouwen, wonen en
verplaatsen? Het stedelijk beleid moet aandachtig zijn
voor de vele waardevolle bottom-up-initiatieven die al
bestaan, om die, wanneer nodig, naar een hoger niveau te
helpen opschalen.”

J O R N V E R B E EC K
D I R EC T E U R D I E N ST M I L I E U E N K L I M A AT
STA D G E N T
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Atelier Brussel – De Productieve
Metropool
Het IABR-2016 Atelier Brussel vertrok
vanuit de overtuiging dat in de
metropolitane ruimte het fundament
gelegd kan worden voor de productieve
stad van de toekomst, waarbij tegelijk
sociale, ecologische, economische en
ruimtelijke winsten kunnen worden
geboekt, langs beide kanten van de
gewestgrens. Het Atelier onderzocht
een betere afstemming tussen de
veranderende economie en de organisatie
van de ruimte voor productieve
activiteiten in het metropolitane gebied
van de hoofdstad, telkens in nauwe
samenwerking met de betrokken actoren
in Vlaanderen en Brussel. Hoe kunnen
ruimtelijke kwaliteit en stedelijke
economie elkaar versterken, welke rol

spelen circulaire concepten hierbij en
wie maakt de productieve stad? Binnen
het Atelier werden een aantal trajecten
van prospectief ontwerpend onderzoek
gevoerd aan de hand van specifieke
casestudies en het demonstreren van de
toepassing van circulaire strategieën rond
water, organisch materiaal, bouwmateriaal
en goederen. Het geheel van de lopende
processen, ruimtelijke en bestuurskundige
uitdagingen in de Brusselse metropool
maakt van deze regio een uitstekend
testgebied voor toekomstige ruimtelijke
modellen, als voorbeeld voor vele andere
steden en stadsregio’s.
www.iabr.nl/nl/projectatelier/atelier_bxl
www.architectureworkroom.eu/
atelierbrussel
www.youtube.com/
watch?v=4MmhHX47dR4
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“Als we het erover eens zijn dat het merendeel van
onze milieuproblemen stedelijke wortels hebben, dan
betekent dit dat we mondiale milieuproblemen prioritair
moeten aanpakken in stedelijke gebieden. Het finetunen
van het stedelijk metabolisme kan hiervoor een van de
instrumenten zijn. We moeten kijken onder de motorkap
van de stad en uitzoeken waar de stad haar energie,
voedsel en water vandaan haalt wat ze doet met haar
afval.”

DIRK SIJMONS
H + N +S L A N DS C H A PSA R C H I T ECT E N
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Pilootprojecten Terug in Omloop
In Vlaanderen bevinden zich meer dan
80.000 verontreinigde terreinen. Op
afgelegen industriezones, maar ook in de
stad. Vaak zijn het blinde vlekken waar
niets nieuws meer gebeurt. Omdat ruimte
schaars is, is het meer dan ooit nodig om
die gronden opnieuw in gebruik te nemen.
Het opnieuw in omloop brengen van
verontreinigde terreinen, ook dat is reeds
een vorm van circulair denken.
De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn
een initiatief van de OVAM en de Vlaams
Bouwmeester, in samenwerking met

het Departement Omgeving, het Team
Stedenbeleid en het Vlaams Agentschap
Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
Het pilootproject selecteerde vijf projecten
in Vlaanderen die op een vernieuwende
manier omgaan met de problematiek
van verontreiniging. De pilootprojecten
streven drie ambities na: onderbenutte
en verontreinigde terreinen opnieuw in
gebruik nemen, productie en industrie
terugbrengen naar de stad en de omslag
maken naar een circulaire economie of een
economie van korte ketens.
www.teruginomloop.be

“De studie van het stedelijk metabolisme hangt samen
met het begrip van de stad als een soort ecosysteem met
inputs en outputs van stromen. Die wetenschappelijke
blik op de stofwisseling van een stad heeft de verbeelding
van architecten en stedenbouwkundigen lang
geprikkeld, omdat ze het potentieel heeft om de zaken te
kwantificeren. Toch zijn er beperkingen aan die zienswijze.
In mijn praktijk probeer ik het begrip van metabolisme
uit te breiden naar sociale en culturele dimensies.
Steden zijn niet alleen clusters van biochemische
processen, maar ook een complex geheel van ruimtelijke
en culturele praktijken. Het samen gebruiken van die
twee perspectieven is een belangrijke uitdaging voor het
ontwerp.”

LO L A S H E P PA R D
A R C H I T EC T
L AT E R A L O F F I C E
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© FABRICations
Antwerpen, Stad van Stromen
Het onderzoek van FABRICations,
U Antwerpen, marco.broeckman en
Common Ground (in opdracht van
stad Antwerpen en de OVAM, en
in samenwerking met de Vlaams
Bouwmeester, de Haven van Antwerpen
en het Departement Omgeving) bekijkt
Antwerpen niet alleen als een stad aan de
stroom, maar ook en vooral als een stad
van stromen. Het onderzoek analyseert
negen stromen in de Antwerpse metropool
(energie, water, voedsel, lucht, goederen,
afval, mensen, mobiliteit en biota) en
mondt uit in vier ontwerpopgaves: een
regionaal warmtenet, gezonde leefstraten,
een duurzame drinkwatervoorziening
en een circulaire bouwketen. De
projectdossiers omschrijven telkens
een ruimtelijke opgave en leveren
handelingsperspectieven aan om op
een nieuwe manier na te denken over
ontwikkelingsstrategieën.
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Concrete aanleiding voor het onderzoek
is de actualisatie van het strategisch
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Net
als vele andere steden is ook Antwerpen
op zoek naar mogelijkheden om het
huidige (lineaire) stedelijke systeem
om te bouwen naar een circulaire stad.

Dat is een veelomvattende transitie
waarin zowel ruimtelijk-economische als
maatschappelijke opgaven besloten liggen.
Het onderzoek is nog maar een begin.
Het zet de verschillende partners
in een startpositie voor een verdere
operationalisering van de circulaire stad
van morgen. Algemene conclusie was ook
dat de metabolismebenadering de stad
voor een aantal algemene opgaven stelt,
waar elk van de projecten die kunnen
voortvloeien uit het onderzoek zich op zal
moeten baseren. Deze algemene opgaven
zijn: het organiseren van een hernieuwde
relatie tussen stedeling en stroom;
ecologische, economische en sociale
duurzaamheid aan elkaar koppelen; een
grotere (ruimtelijke) samenhang tussen de
verschillende stedelijke stromen bekomen;
en de ‘ruimtelijke orde’ van het bestaande
stadslandschap benutten.

Ontwerpen met stromen
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DEELNEMERS

Designing the
Future
The Healthy City — 01.12.2016
Moderator: Joachim Declerck (AWB)
Sprekers: Peter De Meuter (Peka cv), Ruth
Kennivé (DeSmetVermeulen architecten), Luc
Lampaert (Kenniscentrum Woonzorg Brussel),
Frederik Leenders (Gemeente Utrecht), Halewijn
Lievens (NU architectuuratelier), Paul Vermeulen
(DeSmetVermeulen architecten)
Deelnemers: Margo Annemans (KU Leuven),
Charlotte Bevernage (Abbeyfield Vlaanderen vzw),
Pascal De Decker (KU Leuven), Steven D’Haens
(Symbiosis vzw Vlaanderen), Michèle Desmet (De
Korenbloem vzw), Frederik Leenders (Gemeente
Utrecht), Dirk Luyten (Odisee / Studio Beleid),
Marc Martens (ba-p), Emile Revier (POSAD),
Griet Roets (UGent), Tina Schuddinck (UGent),
Sofie Troch (Ruimte Vlaanderen), Rita Van Der
Meulen (Gemeente Utrecht), Tine Van Herck (PT
architecten), Jetske van Oosten (PT architecten),
Michiel Verhaegen (OSAR / Astor vzw), Jan
Vermeulen (Studio Thys Vermeulen), Philippe Vierin
(noArchitecten)
Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Els Vervloesem
(AWB)
Energy Regions — 08.12.2016
Moderator: Joachim Declerck (AWB)
Sprekers: Ben Caussyn (Stad Eeklo), Geert
Haenen (beleidsadviseur Integrale opgaven en
transities, Noord-Holland), Dirk Oudes (Universiteit
Wageningen / WING), Freek Persyn (51N4E) , Dirk
Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten / Curator
IABR 2014), Leo van Broeck (Vlaams Bouwmeester),
Peter Vanden Abeele (Maat-ontwerpers), Dirk
Vansintjan (Ecopower / REScoop)
Deelnemers: Moira Callens (Provincie OostVlaanderen), Ben Caussyn (Stad Eeklo), Veerle Cox
(Intercommunale Leiedal), Daan Demey (Provincie
Vlaams-Brabant), Guy Engelen (VITO), Erik Grietens
(Bond Beter Leefmilieu), Geert Haenen (Provincie
Noord-Holland), Koen Noyens (EURELECTRIC),
Emile Revier (POSAD), Tarsi Tanghe (Eandis),
Sofie Troch (Ruimte Vlaanderen), Dirk Vansintjan
(Ecopower/Rescoop), Karolien Vermeiren (VITO),
Ewald Wauters (Tractebel), Bart Witteman
(Provincie Noord-Holland)
Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Celine Oosterlynck (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Hans Tindemans
(VRP), Els Vervloesem (AWB)
Designing with Flows — 22.12.2017
Moderators: Roeland Dudal (AWB), Olv Klijn
(FABRICations)
Sprekers: Like Bijlsma (PBL), Julie Marin (KU
Leuven), Isabelle van Looy (Port of Antwerp), Jorn
Verbeeck (Stad Gent)
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Deelnemers: Arianne Acke (OVAM), Aristide
Athanassiadis (ULB / Metabolism of Cities), Like
Bijlsma (suboffice architects / Planbureau voor de
Leefomgeving), Nadia Casabella (1010), Olv Klijn
(FABRICations), Marlies Lenaerts (Stad Antwerpen),
Ellen Luyten (OVAM), Julie Marin (UA), Igor Struyf
(VMM), Sybrand Tjallingii (TU Delft), Sofie Troch
(Ruimte Vlaanderen), Liesl Van Autgaerden (Ruimte
Vlaanderen), Philippe Vandenbroeck (ShiftN),
Isabelle Van Looy (Havenbedrijf Antwerpen), Jorn
Verbeeck (Stad Gent), Elmar Willems (OVAM), Jan
Zaman (Ruimte Vlaanderen)
Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Walter Tempst
(OVAM), Hans Tindemans (VRP), Els Vervloesem
(AWB)
The Productive City — 12.01.2017
Moderators: Roeland Dudal (AWB), Els Vervloesem
(AWB)
Sprekers: Marco Broekman (marco.broekman
urbanism research architecture), Seppe De
Blust (ndvr), Alain Deneef (intendant Brussels
Metropolitan), Soumia El Majdoub (ondernemer,
diversiteitsconsulent, trainer en projectmanager),
Sotiria Kornaropoulou (51N4E), Bleri Lleshi (filosoof,
activist en documentairemaker), Klaas Meesters
(Stad Antwerpen), Stijn Oosterlynck (U Antwerpen),
Floris van der Zee (Marco.Broekman urbanism
reserarch architecture)
Deelnemers: Sarah De Boeck (Cosmopolis,
VUB), Christelle De Bruycker (Stad Gent), Mien
Gillis (Unizo), Erwin Lammens (POM Vlaams
Brabant),Wout Maddens (Stad Kortrijk), Brecht
Nuytens (Stad Kortrijk), Robert Schneider (Stad
Kortrijk), Peter Tanghe (Stad Kortrijk), Steyn Van
Assche (BRAL), Emma Vanderstraeten (Arch &
Teco Architecture and Planning), Margot Vandeput
(Gemeente Elsene), Ties Vanthillo (Stad Antwerpen),
Fien Vermeulen (Stad Kortrijk)
Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Celine Oosterlynck (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Hans Tindemans
(VRP), Els Vervloesem (AWB)
Visionary Housing — 26.01.2017
Moderator: Joachim Declerck (AWB)
Sprekers: Michiel Dehaene (U Gent), Kris De Langhe
(Orientes), Natan Hertogen (samenlevingsopbouw
Gent), Anne Malliet (Team Vlaams Bouwmeester),
Brecht Nuyttens (Stad Kortrijk), Kristien Ring (AA
projects), Helmer Rooze (administrateur-generaal
Agentschap Wonen Vlaanderen / transitiemanager
Slim Wonen en Leven), Dirk Somers (Bovenbouw
architectuur), Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)
Deelnemers: Bram Aerts (Trans architectuur
stedenbouw), Steven Decloedt (AG Vespa), Pascal
De Decker (KU Leuven), Bart De Smedt (Quares),
Benjamin Eggermont (hdspv), Bert Gellynck (1010),
Sophie Ghyselen (CLT Brussel), Marleen Goethals
(UA), Natan Hertogen (Samenlevingsopbouw
Gent en CLT), Isabelle Loris (Ruimte Vlaanderen),
Trui Maes (Samenhuizen vzw, CLT en Collectief
Goed), Stijn Oosterlynck (UA), Wim Rasschaert
(Rasschaert advocaten), Helmer Rooze (Agentschap
Wonen), Sofie Troch (Ruimte Vlaanderen), Peter
Van Cleemput (IGEMO), Benediekt Van Damme
(Agentschap Wonen), Sien Winters (KU Leuven /
Steunpunt Wonen)

Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Celine Oosterlynck (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Hans Tindemans
(VRP), Els Vervloesem (AWB)
Less Infrastructure, Better Mobility — 09.02.2017
Moderator: Joachim Declerck (AWB)
Sprekers: Sidharta Gautama (U Gent), Paul
Gerretsen (Deltametropool), Lodewijk Lacroix
(Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag), Angelo Meuleman (Taxistop), Stephan
Reniers (Regionet Leuven): Vlaams-Brabant, Pascal
Smet (Brussels Minister van mobiliteit), Daniëlle
Snellen (Planbureau voor de Leefomgeving),
Jan Vermeulen (Burgemeester Deinze), Martijn
Vogelzang (Yellow Window)
Deelnemers: Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen),
Jolein Bergers (U Antwerpen), Kristof Devriendt
(Traject), Marleen Govaerts (Departement MOW),
Sven Huysmans (The New Drive), Tom Janssens
(Departement MOW), Evelien Marlier (Trein Tram
Bus vzw), Kris Peeters (PCVO Limburg), Kobe
Vanhaeren (Horizontal Cities), Hans Van Hoof (De
Lijn), Peter Vermeulen (Stramien)
Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Hans Tindemans
(VRP), Els Vervloesem (AWB)
Ambitious Open Spaces — 23.02.2017
Moderator: Joachim Declerck (AWB)
Sprekers: Griet Celen (VLM) , Joachim Declerck
(AWB), Ward Deschildre (Provincie OostVlaanderen), Joris Moonen (WIT / OSA, KU Leuven),
Henk Ovink (Watergezant Nederland), Bas Smets
(Bureau Bas Smets), Sylvie Van Damme (Hoge
School Gent), Dirk van Peijpe (De Urbanisten)
Deelnemers: Veerle Cox (Intercommunale Leiedal),
Jan De Schutter (Waterbouwkundig Laboratorium),
Hans Leinfelder (KU Leuven), Tine Segers (U
Hasselt en AWB / Open Ruimte Platform), Sofie
Troch (Ruimte Vlaanderen), Alexander Van Braeckel
(ANB), Sylvie Van Damme (Hogeschool Gent),
Maarten Vandecasteele (VMM), Stijn Vanderheiden
(Ruimte Vlaanderen), Oda Walpot (Team Vlaams
Bouwmeester), Ewald Wauters (Tractebel)
Organisatie: Julie Mabilde (Team Vlaams
Bouwmeester), Sis Pillen (AWB), Hans Tindemans
(VRP), Els Vervloesem (AWB)

Masterclass

D
T

Masterclass Designing with Flows — 08.12.2016 /
12.01.2017 / 02.02.2017
Organisatie: OVAM i.s.m. FABRICations, Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM / MIRA), Team Vlaams
Bouwmeester en vzw Metabolism Of Cities
Coördinator: Walter Tempst (OVAM)
Moderator: Olv Klijn (FABRICations)
Sprekers: Aristide Athanassiadis (BATir / ULB /
Platform Metabolism Of Cities), Phebe Dudek (MIT
Urban Metabolism Group), Jan Jongert (Superuse
Studio, Rotterdam), Ben Kubbinga (Circle Economy,
Amsterdam), Julie Marin (KU Leuven), Lola
Sheppard (Lateral Studio, Toronto), Dirk Sijmons
(H+N+S Landschapsarchitecten, Amersfoort)
Deelnemers: Arianne Acke (OVAM), Jan
Ackenhausen (Territoriale Ontwikkeling Brussel),
Rebaz Ali (Architect Groningen), Kato Allaert (U
Antwerpen), Léa Bacchetta (UCL), Nathanaelle Baes
(UCL / GRUE architecten), Leen Baisier (SERV),
Nele Bal (OVAM), Kathleen Baets (OVAM), Tom
Behets (OVAM), Jolein Bergers (PhD researcher),
Andrea Bortolotti (ULB), Orlando Cabanas
(Creatives Across Network Amsterdam), Nadia
Casabella (ULB), Alexander Colson (Architect),
Gaëtan Danneels (Innoveris Brussels), Koenraad
Danneels (U Antwerpen), Jan De Brant (Stad
Vilvoorde), Inge De Vrieze (OVAM), Sofie De
Wit (OVAM), Kristel Declercq (OVAM), Bruce
Fecheyr, Eric Frijters (FABRICations), Aranzazu
Galan Gonzalez (ULB), Griet Juwet (VUB), Nat
Gray (Lendlease Australia), Emilie Gobbo (UCL),
Floriane Heyden (ECORES), Ivo Hoppers (Stad
Antwerpen), Griet Juwet (VUB), Ahmed Khan
(ULB), Ian Kuppens (U Gent), Antoine Legrand,
Marlies Lenaerts (Stad Antwerpen), Ellen Luyten
(OVAM), Jitse Massant (U Gent), Maureen Menzel,
Nadia Mirabella (KU Leuven), Brigitte Mouligneau
(Vlaanderen Circulair), Caroline Newton (OVAM),
Pieter Noens (MINA Raad), Diede Onzia (U Gent),
Celine Oosterlynck (Team Vlaams Bouwmeester),
Anastasia Papangelou (KU Leuven), Inge Pennincx
(Ruimte Vlaanderen), Sis Pillen (AWB), Jeroen
Poppe (waypoints), Isabelle Ratliff, Kaat Schaevers
(OVAM), Isabelle Selleslag (Architectural Engineer
Brussels), Veerle Spaepen (Vlaanderen Circulair),
Igor Struyf (VMM), Walter Tempst (OVAM),
Maëlle Thueux (Territoriale Ontwikkeling Brussel),
Sybrand Tjallingii (TU Delft), Sofie Troch (Ruimte
Vlaanderen), Griet Van Gestel (VUB), Hanne Van
Gils (Ruimte Vlaanderen), Annelies Van Gucht
(OVAM), Els Van Loon (Provincie Vlaams-Brabant),
Jeroen Van Looy (Ruimte Vlaanderen), Anke Van
Noyen (OVAM), Nathalie Van Trier (OVAM), Philippe
Vandenbroeck (ShiftN), Frederik Vandyck (VUB),
Dirk Vansintjan (Ecopower REScoop), Françoise
Vermeersch (Ruimte Vlaanderen), Els Vervloesem
(AWB), Caterina Vetrugno (FABRICations), Lander
Wantens (OVAM), Elmar Willems (OVAM), Jan
Zaman (Ruimte Vlaanderen)
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De Designing the Future-sessies
zijn een initiatief van Architecture
Workroom Brussels (AWB), Team
Vlaams Bouwmeester (TVB), de
Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning (VRP), de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) en de Internationale
Architectuur Biennale Rotterdam
(IABR). Zij vonden plaats in het
kader van het publieke programma
van de tentoonstelling A Good
City Has Industry in BOZAR. Die
tentoonstelling was het resultaat
van het IABR Atelier Brussels
Productive Metropolis (IABR-2016
– The Next Economy).
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