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Ten geleide  
 

Intro – thematekst 

De PlanDag 2012 heeft alle Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, 
ontwerpers, beleidsmakers, politici, onderzoekers, studenten, … uitgedaagd om zich in te leven in het 
thema ‘Meer … met minder …?!’. 
 
'Less is more' Zo zette ongeveer 100 jaar geleden een nieuwe ontwerpstroming zich af tegen 
overdadigheid van de neostijlen. Een nieuwe wind die tot meer dan een halve eeuw doorwerkte, ook in 
de plannen voor stadsuitbreidingen en de visie op de organisatie van onze ruimte. Ondertussen heeft 
de slinger van opeenvolgende tegenbewegingen al enkele keren de rol en praktijk van de ruimtelijk 
planner een nieuwe invulling gegeven.  
Staan we niet ook nu weer op een scharniermoment waar de rol van de ruimtelijk planner en de inhoud 
van onze plannen toe is aan een nieuwe wind. Is less opnieuw more?  
Jawel, minder is meer... denken we.  
 
Meer... met minder...  
Minder overheid en regels bijvoorbeeld. In de Nederlandse planningspraktijk een zeer actuele evolutie. 
In Vlaanderen tot nog toe niet. Maar zit het er in Vlaanderen ook niet aan te komen? Meer en meer 
gemeenten en maatschappelijke organisaties zetten zich in elk geval af tegen de reglementitis van de 
Vlaamse overheid. En vanuit die zelfde Vlaamse overheid zijn al concrete voorstellen gelanceerd om 
met minder bestuursniveaus te werken. En wat betekent dit voor de ruimtelijke planningspraktijk? 
Minder ruimtelijke planning? Of net meer nood aan ruimtelijk planners die zelf 'de goede praktijk' in 
praktijk brengen.  
 
Minder geld ook. Hoewel we vorig jaar nog dachten het ergste alweer achter de rug te hebben, is de 
financiële onzekerheid en onrust op de markten sterker dan we ons nog herinneren. Minder ruimte 
voor risico's, dus ook minder investeringen. Mooie plannen geraken niet meer gerealiseerd. 
Tegelijkertijd komen ook de overheden in financieel slechte papieren. Traditioneel dé 
opdrachtgeversmarkt voor ruimtelijke planners. Een nabije toekomst met minder werk en minder 
plannen? Of net meer tijd om te werken aan een nieuwe manier van werken en meer - vooral ándere - 
invalshoeken om maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren en in goede banen te 
leiden? 
 
Maar ook op andere vlakken minder zekerheid. Groeiprognoses gaven tot vijf jaar geleden in sommige 
streken nog grote behoeften, maar zijn op korte termijn herzien in krimpscenario's. In andere streken 
en steden weet men ondertussen geen blijf met de veel sterkere groei dan ooit verwacht. In een 
internationaal perspectief zijn toekomstscenario's al helemaal onzeker. Leiden de crisis in Zuid-Europa 
tot migratiestromen naar de noordelijker gelegen landen? Zal Europa überhaupt nog bestaan en zal dat 
Europa binnen enkele jaren of decennia nog enige rol van betekenis spelen in internationaal 
perspectief? Zijn onze brains en bedrijven dan allemaal naar BRIC- en andere landen getrokken? En 
hoe aantrekkelijk zijn Nederland en Vlaanderen ten opzichte van de toenemende internationale 
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migratiestromen? Hoe kan een ruimtelijk planner in zo een situatie dan nog een toekomstvisie 
ontwikkelen op de toekomstige ruimtelijke organisatie? 
 
Klopt dus. Less is more. Minder regels, minder geld, minder duidelijkheid over de toekomst... meer 
onzekerheid. Onzekerheid over de rol van de planner, de manier van plannen, de inhoud van de 
plannen.  
Tegelijk een uitdaging. Meer... met minder... Dát wordt het credo van de ruimtelijk planner.  
 
Meer verantwoordelijkheid voor de ruimtelijk planner en meer ruimte voor creativiteit, met minder 
regels van buiten af. Minder gebonden aan een strikt kader, geeft meer ruimte voor creativiteit maar 
ook minder houvast. Hogere eisen qua kennis en kunde, dus. De ruimtelijk planner zal ook zelf 
moeten instaan om de kwaliteitsaspecten vast te stellen en in te brengen in de discussie. En de planner 
zal dit ook hard moeten maken ten opzichte van de belangen van andere partners in het 
planningsproces, in een verstaanbaar jargon en op een overtuigende wijze.  
 
Meer flexibiliteit in de plannen met minder risico dat het plan nooit zal gerealiseerd geraken. Niet 
meer de blauwdrukplannen die - ondanks alle voornemens van de voorbije jaren om uitvoeringsgericht 
te plannen - nog steeds worden gemaakt. Nieuwe planvormen, zoals bijvoorbeeld 'trage 
ontwikkelingsplannen' die met enkele goed gemikte ingrepen en nieuwe beheerstechnieken een 
aantrekkelijk kader vormen, waarin de toekomst zelf zijn gebruikers zal definiëren en de nieuwe 
ruimte zal creëren en vormgeven.  
 
Meer strategische keuzes maken. De beschikbare (financiële) middelen bundelen, en gericht inzetten 
op ingrepen die een maximaal effect hebben. Andere onderzoeks- en planningsprocessen om na te 
gaan welke ingrepen strategisch zijn. Een rol voor de ruimtelijk planner om na te gaan hoe middelen 
vanuit verschillende beleidsdomeinen, verschillende overheden en private partijen kunnen worden 
samengebracht om samen bij te dragen aan de beoogde doelstellingen. Maar ook werken met 
strategische kleine ingrepen in de plaats van grootsprakerige totaalplannen maken die uiteindelijk toch 
in de kast verdwijnen. Een goed geplaatste bank waar mensen elkaar ontmoeten, de juiste boom op de 
juiste plaats die koelte en privacy biedt in de zomer, terwijl 's winters het licht tot in de huiskamer 
blijft binnenvloeien. 'Stedenbouw light', als het ware.  
 
Meer eigen, lokale initiatieven, met meer participatie. Een nieuwe, meer terughoudende, rol voor de 
ruimtelijk planner. "Doe-het-zelf"-initiatieven van bewoners, gebruikers en nieuwe allianties van 
lokale actoren vergen een nieuwe houding van deskundigen. Maar ook een sterkere lokale overheid, 
die zelf de verantwoordelijkheid neemt én draagt. Een overheid die daarbij de meerwaarde van 
samenwerking met burgers en maatschappelijke groeperingen inziet. Meer participatie met minder 
'miserie achter af'! Met de uitdaging voor de ruimtelijk planner om zichzelf in dergelijke processen een 
plaats en rol te geven.  
 
Het jaarthema ‘Meer … met minder …?!’ is in de voormiddag plenair ingeleid door een zestal 
sprekers: Ward Verbakel (Plusoffice); Herman Kok (Multi Development); Eric Luiten (Provinciaal 
adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland); Maaike Schravesande (Urbannerdam); Dries 
Drogendijk (Project Management Bureau Amsterdam) en Jeroen Niemans (Nirov). 
Hoezo meer met minder, kan het? Na een aantal presentaties en reflecties daarop leidt Bart Cosijn 
(Urban Dialogue) het gesprek met de zaal. 
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Themasessies 

Naast het hoofdthema in de voormiddag, is in parallelle voor- en namiddagsessies een aantal 
‘algemenere’ onderwerpen aangesneden. Deze onderwerpen kunnen worden beschouwd als de 
vlaggen die een zeer verscheiden lading voor discussie tussen Nederlandse en Vlaamse planners 
dekken. Ter inspiratie van de paperinzenders hebben toonaangevende figuren uit de Vlaamse en 
Nederlandse plannerswereld deelgenomen aan de organisatie van deze themasessies. Hierna volgen de 
onderwerpen en hun inspiratoren. 
 
1. Planning en politiek 
Marijke Maes, coach bij departement RWO en docent aan ULG - Université de Liege. 
Mike Duijn, sr. onderzoeker/adviseur bij TNO  

2. Planning op onbekend terrein 
Henk Werksma, medeoprichter en partner van H2Ruimte 
Mike Duijn, sr. onderzoeker/adviseur bij TNO  
3. Planning en instrumentarium 
Marc Hanou, programmamanager in de ruimtelijke sector 
4. Ontwerp en ontwerpend onderzoek 
Tania Vandenbroucke, burgerlijk ingenieur-architecte en stedenbouwkundige 
Kobe Boussauw, Universiteit Gent  

5. Internationale planning 
Bas Waterhout, TU Delft  
Marinka van Vliet, Berenschot 

6. Praktijksessie – postersessie 
Griet Lievois, expert-coördinator team ‘realisatie’ bij departement RWO afdeling ruimtelijk beleid  
7. Excursie 
De verleidende overheid: ontwikkelstrategie van de Internationale zone 
Gemeente als katalysator: strategisch management in de binnenstad 
 
In deze bundel vindt u de verschillende paperbijdragen voor de PlanDag 2012. De inzendingen van 
papers en praktijkopgaven zijn in de bundel geordend naar de themasessies op de PlanDag. Elk thema 
wordt kort geïntroduceerd, waarbij ook de verschillende luiken gepresenteerd worden, hierna volgen 
de papers dan wel de praktijkopgaven die de Nederlandse en Vlaamse auteurs naar aanleiding van het 
onderwerp hebben ingediend.  
Het overzicht van abstracts is alfabetisch geordend, hier vindt u tevens de verwijzing naar de papers 
verderop in de bundel. 
 
 

Geiske Bouma 



 6

 



 7

Organisatie en begunstigers 
 
De organisatie van de PlanDag is in handen van het bestuur van de Stichting Planologische 
DiskussieDagen, bestaande uit: 
 
Geiske Bouma (TNO – Innovation and Environment, Delft) voorzitter 

Xavier Buijs (VVSG, Brussel) penningmeester 
Elke Vanempten (ASRO KU Leuven & Erasmus Hogeschool Brussel) secretaris 

Friedel Filius (Universiteit Utrecht – Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Utrecht) 
Hanna Lára Pálsdóttir (Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Provincie Zuid-Holland, Den Haag) 
Peter Peeters (OMGEVING, Antwerpen) 
Stephan Reniers (Provincie Vlaams-Brabant, Leuven) 
 
De Stichting Planologische DiskussieDagen organiseert de PlanDag in samenwerking met de 
Beroepsvereniging van de Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Vlaamse 
Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). De beroepsverenigingen zien een duidelijke meerwaarde 
in een regelmatige ontmoeting en discussie tussen leden van beide vakgemeenschappen. De 
planningspraktijk in Nederland en Vlaanderen kent immers een aantal gemeenschappelijke 
uitdagingen, die moeite van de discussie waard zijn. Het PlanDag bestuur dankt de verenigingen voor 
hun inzet in de voorbereiding van de PlanDag 2012. 
 
De PlanDag 2012 is mede mogelijk gemaakt dankzij de Provincie Zuid-
Holland, locatie van de PlanDag 2012.  
 
 
 
 
Grote dank gaat uit naar de sponsors van de PlanDag 2012: 
 
Vlaamse Overheid, algemene sponsoring   

 
 
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu , sponsor PlanDagprijs  

 
 

 
OMGEVING , sponsor Prijs voor de Jonge Planoloog  
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Overzicht abstracts 
 
Voor alle papers zijn abstracts aangeleverd, deze zijn in dit hoofdstuk op een alfabetische rij gezet op 
basis van de eerste auteur. Hierbij wordt per abstract tevens verwezen naar de paper verderop in deze 
bundel. In de bundel zijn de papers per thema geclusterd. 
 

Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen is opportuniteit voor publieke 
ruimte – Chris Anseeuw 
Op niveau van de stad vergt de klimaatverandering en de uitputting van de grondstoffen dat bestaande 
steden en gemeenten duurzaam worden gemaakt.  
Op het niveau van de publieke ruimte impliceert dit alvast het gebruik van duurzame materialen. Maar 
er is meer dan dat. De vergroting van het overstromingsrisico brengt uitdagingen mee in de 
herinrichting van oevers en kaden. Klimaatverandering zorgt ervoor dat mediterrane beplanting ook in 
noord-west Europa gaat gedijen. Wadi en grachten kunnen een structureel element vormen in nieuwe 
woonwijken. En naast parken en laanbeplanting, grasperken worden moestuinen een nieuwe vorm van 
groeninrichting. [paper zie p.135] 
 

Revitalisering Oude Bunders - Maasmechelen, Dynamische strategische nota met 
richtinggevend afwegingskader – Johan van den Berg 
Wat is de aangewezen strategie voor de reconversie van een verwaarloosd bedrijventerrein waar 
klassieke beleidsinstrumenten geen vat op lijken te hebben? Deze vraag lag aan de basis van een studie 
die de gemeente Maasmechelen samen met BUUR en Idea Consult liet opmaken voor het regionale 
bedrijventerrein “Oude Bunders”. 
Het antwoord: een afwegingskader, gebaseerd op een pragmatische ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsvisie, aangevuld met concrete stadsontwerpen die de potenties van de meest strategische 
plekken aantonen. Samen vormen ze een evenwichtig instrumentarium dat de gemeente toelaat om op 
lange termijn sturend op te treden en tegelijk consequent om te gaan met zeer uiteenlopende ad-hoc 
vragen. [paper zie p.509] 
 

Tijdelijke ruimte in de praktijk van planning en ontwerp – Kirsten Bomans en  
Dirk Bosmans met Marten Dugernier, Bert Meuwis, Gert Stappaerts 
Een duurzaam aspect van elk plan of ontwerp betreft de veerkracht t.a.v. wijzigende omstandigheden. 
Het is dan ook aangewezen om het ontwerp of de bestemming voor het gebied een evolutie te kunnen 
laten ondergaan. Opvatting van de ruimte als flexibele drager van een evoluerend of nog onbekend 
programma biedt hiertoe kansen, eerder dan louter de ruimtelijke vertaling van het gegeven 
programma. Het definiëren van tijdelijk gebruik of bestemming van de ruimte maakt de evolutie en 
fasering ervan tastbaar, kan sturend werken m.b.t. de ordening en het functioneren van de ruimte en 
biedt potenties m.b.t. meervoudig gebruik. Enkele cases worden besproken. [paper zie p.519] 
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Pauzelandschappen; over tijdelijk landschap en stedelijke ontwikkeling –  
Bart Bomas 
Sinds de economische crisis staat tijdelijk ruimtegebruik sterk in de belangstelling. Hoe kunnen 
tijdelijke landschappen worden benut voor het reactiveren van de stad? Uit een typologie van zes 
soorten tijdelijke landschappen volgen zes verschillende modellen voor de tijdelijke stad - van 
Wisselstad tot Wilde stad. Ze markeren een nieuw type stedelijke ontwikkeling. Bij het benutten en 
ontwerpen van tijdelijke landschappen wordt vanuit bestaande kwaliteiten geleidelijk en zoekend 
(bricolage) toegewerkt naar een onzekere toekomst. Tien ontwerptactieken worden hiervoor 
aangereikt. Mogelijke opbrengsten: een verbetering van de openbare ruimte, een vergroting van de 
duurzaamheid, een grotere culturele betekenis en een onverwachte economische benutting.  
[paper zie p.237] 
 

Binnen welke lijntjes kleuren: Interferentie van stedenbouwkundige en politiek-
administratieve grenzen rond Brussel – Kobe Boussauw, Georges Allaert en  
Frank Witlox 
Dit artikel bespreekt de verhouding tussen de politiek-administratieve grens van het Brussels 
hoofdstedelijk gewest en de afbakening van het Vlaams (“strategisch”) stedelijk gebied rond Brussel. 
We stellen dat tegenstrijdige belangen van de verschillende regio’s en taalgroepen in sterke mate 
interfereren met het ruimtelijk beleid, wat er toe heeft geleid dat de administratieve grens van het 
Brussels gewest in de praktijk ook als stedenbouwkundige ontwikkelingsgrens voor de Brusselse 
agglomeratie functioneert. Dit is nochtans in tegenspraak met het discours van de afbakening van de 
stedelijke gebieden uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat de aanleiding vormde voor het 
vaststellen van een stedenbouwkundige afbakeningslijn rond een deel van de Vlaamse rand rond 
Brussel. Deze stelling wordt in deze paper onderbouwd aan de hand van demografische gegevens. 
[paper zie p.411] 
 

De invloed van “warmtevalorisatie” voor de ruimtelijke planning – Glenn Busschots 
In de tijd waar energie alsmaar duurder wordt, is het nodig om hier efficiënt mee om te gaan. Nog al te 
vaak wordt restwarmte aanzien als afval van een energetisch proces en zo maar geloosd. Dit terwijl we 
iets moeten doen aan de opwarming van de aarde en de steeds groter wordende vraag naar energie. In 
de praktijk gebeurd het te vaak dat de industrie enorme warmte uitstoot na hun productieproces, terwijl 
de aangrenzend woonwijk warmte nodig heeft. In deze paper wil ik onderzoeken wat de invloed van 
de ruimtelijke planning kan zijn in dit verhaal. Dit onderzoek zal gebaseerd zijn op een aantal case 
studies. In een laatste fase wil ik bekijken of de wetgeving hieromtrent moet worden aangepast, zodat 
(rest)warmte economisch interessanter wordt. [paper zie p.145] 
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Participatie in de praktijk. Leren uit de Kievitcase – Toon Coenen 
De totstandkomingsgeschiedenis van het Antwerpse Kievitplein is een boeiende case die een goed 
beeld geeft van het scala aan participatieve mogelijkheden voor buurtbewoners binnen een 
planvormingsproces. Planningsprocedures in Vlaanderen kennen formele inspraakmomenten 
(bijvoorbeeld het openbaar onderzoek) en kennen, hoe langer hoe meer, ook informele 
inspraakmomenten/-pogingen zoals participatievergaderingen, enquêtes of zelfs heuse protestmarsen. 
Beide varianten passeerden (in al hun verschijningsvormen) meermaals de revue in het Antwerpse 
voorbeeld.  
De stad kiest bij het planvormingsproces rond fase II voor een heel andere aanpak dan bij fase I. Het 
geheel van beide fases vormt hierdoor een interessante case die ons iets kan leren over de 
verschillende benaderingswijzen rond participatie en over de rol die het kan spelen in 
stadsvernieuwingsprojecten. Waarop moeten we letten opdat die rol betekenisvol zou zijn en het 
resultaat effectief naar een hoger niveau kan tillen? Deze paper tracht, via een overzicht van de (reeds 
gepasseerde en nog te verwachten) inspraakmomenten in de Kievithistorie, een licht te werpen op de 
soms moeilijke dialoog tussen burger, lokaal bestuur en andere actoren, en hoe hun onderling sterk 
verschillende machtsverhoudingen een moeilijk navigeerbaar onderhandelingsplatform opleveren. 
[paper zie p.31] 
 

Ontwerpend Onderzoek in West-Vlaanderen, de rol van ontwerp in 
participatieprocessen – Veerle Cox 
Wat zou de rol van ontwerp kunnen zijn bij het stimuleren van lokale initiatieven, het zoeken naar 
allianties tussen plaatselijke actoren, en het ondersteunen van participatieprocessen? Wat kan 
ontwerpend onderzoek bieden bij de verdere ontwikkeling van de open ruimte, terwijl er inderdaad in 
de toekomst meer met minder moet gedaan worden? Antwoorden op deze vragen worden gezocht aan 
de hand van twee case studies: het ‘Thought for Food’ project in Roeselare, en de ontwerpworkshop 
over ‘Hoog Kortrijk’. Het ‘Thought for Food’ project in samenwerking met de Vlaamse 
landmaatschappij, trachtte de beeldkwaliteit van het midden West-Vlaamse landschap op te krikken. 
Dit door drie sleutelgebieden aan te duiden waarvoor een toekomstvisie via ontwerpend onderzoek 
geprojecteerd werd, gecombineerd met een reeks participatieprocessen. Ongeveer honderd 
landbouwers, inwoners, lokale actoren, beleidsmedewerkers, ontwerpers en experten werden 
opgetrommeld om hieraan mee te werken. Via participatie en ontwerpend onderzoek werd ondermeer 
lokale kennis naar boven gebracht, een forum aangeboden voor discussie, het ontwerpproces 
toegankelijker gemaakt voor bewoners, en aanwezigen geconfronteerd met visies over hun omgeving. 
De ontwerpworkshop over ‘Hoog Kortrijk’ kent een ander verhaal. In samenwerking met de 
Intercommunale Leiedal werd gezocht naar een omvattende visie die de vele gefragmenteerde 
ontwikkelingen in het gebied zou kunnen opvangen. Extra aandacht werd besteed aan duurzaam 
openbaar vervoer en het leefbaar maken van deze toch wel zeer autogerichte omgeving. Het ontwerp 
spitste zich hier toe op het vinden van ‘en’-‘en’ verhalen, samen met het zoeken naar allianties tussen 
vele lokale actoren die niet enkel de potentiële investeerders van het project kunnen worden, maar ook 
het bestuur van de Stad Kortrijk kunnen aanwakkeren om effectief aan de slag te gaan.  
[paper zie p.45] 
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Integrale Planvorming en Ontwerp voor de Delta – Ed Dammers 
Kenmerkend voor grote deltagebieden in de wereld is dat er sprake is van sterke verstedelijking en 
economische ontwikkeling, maar dat de gebieden tegelijkertijd kwetsbaarder zijn voor overstromingen 
en te maken hebben met een grote druk op natuur en milieu. Er is daarom behoefte aan een 
planvormingsmethode die bijdraagt aan de ontwikkeling van een evenwicht tussen de verschillende 
functies. Het paper beschrijft zo’n methode, genaamd IPDD. Belangrijke onderdelen zijn: een 
retrospectief, toekomstscenario’s, regionale concepten, lokale uitwerkingen en een 
handelingsperspectief. De ontwikkeling van de methode gebeurt in samenwerking met het 
Deltaprogramma, een beleidsprogramma om Nederland op de klimaatverandering voor te bereiden. 
[paper zie p.249] 
 

Van inspraak naar afspraak, Op zoek naar een duurzame relatie tussen burger en 
bestuur – Lode Daneels 
De burger is de laatste decennia geëvolueerd van een berustende burger die de centrale rol van de 
overheid niet in vraagt stelde naar een mondige, participerende burger die zijn rol wil opeisen in het 
algemene maatschappelijke debat. Dit uit zich ook in de discussie rond de planning van de ruimte. De 
overheid is er echter niet in geslaagd om een antwoord te bieden op deze trend. Inspraak is nog steeds 
het credo wanneer men over burgerparticipatie spreekt. Daarom moet er onderzocht worden of een 
contract tussen de burger en de overheid een antwoord kan bieden op de groeiende vraag van de 
burger om als bekwame actor in het debat rond ruimtelijke planning erkend te worden.  
[paper zie p.57] 
 

‘Meanwhile’, over de rol van ‘pauzelandschappen’ in stedelijke (her)ontwikkeling – 
Aurelie De Smet 
In het onderzoek ‘De rol van tijdelijk gebruik van ‘pauzelandschappen’ in de stedelijke 
(her)ontwikkeling’ onderzoeken we hoe tijdelijke projecten kunnen ingezet worden om stedelijke 
transformaties te initiëren en/of te sturen.  
De paper behandelt de case van het ‘Meanwhile’-project, een beleidsaanpak die door de Britse 
overheid werd gelanceerd in het kader van het overheidsprogramma: ‘Looking after our town centres’. 
Over het ganse land wordt praktische en financiële ondersteuning voorzien voor bewoners en lokale 
verenigingen die leegstaande (commerciële) ruimtes (in eerste instantie) tijdelijk willen herbestemmen 
tot plekken met een gemeenschapsfunctie. Uit deze case kunnen lessen getrokken worden over hoe 
tijdelijk gebruik kan ingezet worden als een volwaardige strategie voor stedelijke vernieuwing, welke 
instrumenten hierbij kunnen gebruikt worden en wat de rol is van de verschilden betrokken actoren 
(eigenaars, tijdelijke gebruikers, ontwerpers en planners en beleidsmakers. [paper zie p.261] 
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Zijn we samen goedkoper? Studie over de 10 jaar evolutie van ‘gemeenschappelijk 
wonen’ in Vlaanderen – Lynn Dillen 
Het verwerven van een woning wordt steeds duurder in Vlaanderen. Een oplossing betreft het concept 
‘gemeenschappelijk wonen’. Dit koppelt privacy en individualiteit aan meer gedeelde ruimte en 
collectiviteit. Het heeft repercussie op het herstel van het sociaal weefsel, de bevordering van een 
intergenerationele samenleving, het vormen van een sociaal vangnet voor bejaarden (serviceflats) en 
kinderen (kinderoppas en speelruimte), antwoorden op huisvestingsproblemen en op de herwaardering 
van sites. 
Via literatuurstudie wordt nagegaan of er een stijging waarneembaar is van de belangstelling voor 
collectief wonen in de publieke opinie in Vlaanderen over de laatste 10 jaar en hoe dit zich vertaalt in 
de realiteit. [paper zie p.319] 
 

Verschuivende schalen: de implicaties van de decentralisatie van ruimtelijk beleid 
tegen het achtergrond van toenemende Europeanisering – David Evers 
In het regeerakkoord staat dat ‘de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk aan provincies en gemeenten 
zal worden overlaten’. Dit voornemen heeft concreet gestalte gekregen in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Verstedelijking wordt niet meer als nationaal belang gezien, 
waardoor beleid zoals nationale landschappen, rijksbufferzones, locatiebeleid en verdichting wordt 
afgeschaft. De nationale ruimtelijke hoofdstructuur wordt daardoor vooral bepaald door sectorale 
beleidsdoelstellingen. Daarnaast wil het kabinet de ‘nationale koppen’ van Europese regelgeving 
verwijderen. Een logisch gevolg hiervan is dat de Nederlandse ruimtelijke hoofdstructuur steeds meer 
een weerspiegeling is van verplicht Europees beleid. Een opmerkelijke situatie gegeven dat de 
Europese Unie officieel geen bevoegdheid heeft in de ruimtelijke ordening en de heersende 
Euroscepsis in de politiek. Deze bijdrage beschrijft hoe enkele Europese beleidsdossiers doorwerken 
in de Nederlandse ruimtelijke ordening en bespreekt de gevolgen van de decentralisatie. Aan de ene 
kant moeten de lagere overheden alerter zijn op bindende Europese regelgeving en 
financieringsmogelijkheden. Aan de andere kant zal een heroriëntatie richting Europa de verticale 
bestuurlijke relaties in eigen land onder druk kunnen zetten. [paper zie p.423] 
 

Meer met Minder, duurzaamheid als trigger – Nic Frederiks 
Een stadswijk uit de jaren vijftig wordt ingrijpend gerenoveerd en er wordt ‘programma’ toegevoegd. 
Wie durft de uitdaging aan om energiebesparing in de bestaande bouw en uitbreiding met nieuwbouw 
te voorzien met de ongewijzigde energie-infrastructuur. Kunnen we hier meer met hetzelfde? 
Een grootschalig en ambitieus project als de Zuidas in Amsterdam zet voluit in op duurzaamheid en 
zuinige gebouwen. Netwerkbeheerders ontwerpen slimme netten. Enerzijds meer, anderzijds minder? 
Bedrijven eisen, voor wat betreft de energievoorziening en de datacommunicatie, een steeds grotere 
zekerheid. Data worden betrokken via kabels van verschillende leveranciers. Meer dus in plaats van 
minder. Alle mobiele vormen van dataverkeer, gaan uiteindelijk toch via (meer) kabels. 
Het stroomverbruik in Nederland daalde het laatste half jaar (2011). Nog niet duidelijk is of dat met de 
economie heeft te maken of met een effectief besparingsbeleid. De nieuwe afnemer van meer stroom, 
de elektrische auto, is aan zijn opmars begonnen.  
Wie er al in minder wilde investeren, kijkt nu extra uit. En als we al minder willen, dan blijkt dat lastig 
te zijn, terwijl voor meer ‘the sky the limit’ lijkt. En onder de grond wordt het alsmaar drukker……  
Meer met minder…? Met het stellen van die vraag is deze nog niet beantwoord, maar de discussie is al 
begonnen. [paper zie p.157] 
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Combineer meer met minder, Duurzame gebiedsontwikkeling door 
functiecombinatie – Jurgen van der Heijden 
Combineer en maak minder kosten met meer resultaat. Daarover gaat dit paper. Het gaat over de 
manier waarop we werken met maatschappelijke functies als wonen, gezondheid en onderwijs. Dat 
gebeurt nu meestal los van elkaar. Kijk maar om je heen: de school staat in een eigen gebouw aan de 
rand van een wijk, de bibliotheek staat heel ergens anders, en mensen die behoefte hebben aan zorg 
moeten vaak naar een geheel andere plaats. Combineren wil zeggen dat we maatschappelijke functies 
samen brengen. Denk aan een bibliotheek in een school, of een zorginstelling die zijn diensten verleent 
in woningen. Die instelling heeft zelf geen verpleeghuis meer nodig. Dat drukt de kosten voor de zorg. 
Tegelijk neemt de kwaliteit toe, omdat mensen in hun eigen woonomgeving beter genezen dan in een 
verpleeghuis. Dat is combineren tegen minder kosten en met meer resultaat. 
Van alle maatschappelijke sectoren is de ruimtelijk inrichting misschien wel het hardst getroffen door 
de economische crisis. Het gevolg is dat deze sector zich niet zal herstellen in zijn oude staat, maar 
zich zal moeten vernieuwen. Duurzame gebiedsontwikkeling is een brede term om de richting van de 
vernieuwing mee aan te duiden. Het doel van dit paper is om deze richting te helpen aangeven met 
behulp van functiecombinatie. Het sluit aan op de beweging die binnen de gebiedsontwikkeling al 
langer gaande is van enkelvoudig naar meervoudig ruimtegebruik. Bij combinatie betekent 
meervoudig niet alleen twee of meer functies op een plek samenbrengen, maar ook zorgen dat die 
functies elkaar versterken. Het is geen optelsom van functies op een plek, maar er is een multiplier die 
zorgt voor minder kosten en meer resultaat. Dat is misschien wel het `best bewaarde geheim van 
economie en samenleving`. [paper zie p.329] 
 

Meer met minder voor een beter ontwerp – Marleen Hovens en Miranda Thüsh 
Toekomstige ruimtelijke opgaven zullen, meer nog dan op dit moment het geval is, vragen om een 
balans tussen verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, verkeersafwikkeling en stedelijk 
functioneren, leefbaarheid en bereikbaarheid. En dat alles met minder financiële mogelijkheden, 
minder regels en een sobere inrichting van de openbare ruimte.  
Kortom: het is tijd om aangrijpingspunten voor passende antwoorden en een betere samenwerking 
tussen verkeerskundigen en stedebouwkundigen/ruimtelijk ordenaars eens op een rij te zetten:  

• een grotere verantwoordelijkheid van stedebouwkundigen en ruimtelijk ordenaars ten aanzien van 
verkeerskundige doelstellingen en vice versa 

• helderheid creëren over aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden en de verschillen in 
benadering die daar mee gepaard gaan 

• verkeerskundigen moeten met aannemelijkheid kunnen omgaan en stedebouwkundigen moeten 
keuzes meer aannemelijk maken 

• komen tot een éénduidige aanpak van vraagstukken 

• elkaars projectleiderschap accepteren 

• de taal van elkaars vak, in de breedste zin van het woord, leren verstaan 

• ‘taallessen’ aanbieden op de opleidingen  

• plaatsen van omgevingspsychologie als link tussen mobiliteit en stedebouw/RO 

• onderzoek doen naar en ruimte geven aan maatregelen en ingrepen die tegemoet komen aan zowel 
verkeerskundige als stedebouwkundige eisen 

Deze bijdrage gaat nader in op deze aangrijpingspunten en een betere samenwerking. Daarbij worden 
praktische oplossingen niet geschuwd. [paper zie p.339] 
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Wake-up call voor de ondergrond – Frency Huisman 
Eind 2011 hebben zo'n 40 bodem- en omgevingsprofessionals een Manifest opgesteld. Een 'wake-up 
call', gericht aan de ontwikkelaars van de (Nederlandse) ruimte. De oproep is even simpel als 
complex: grijp de kansen die de ondergrond biedt, verbindt de onder- en bovengrond in ruimtelijke 
plannen!  
De ondergrond komt steeds prominenter op de agenda. De Nederlandse Rijksoverheid heeft de 
ondergrond in de SVIR (2011) als nationaal belang benoemd en werkt nu aan een Structuurvisie 
Ondergrond. Het maken van integrale afwegingen voor boven- en ondergrond wordt vooral bij de 
gemeenten en provincies gelegd. Zij kunnen de waarde van de ondergrond immers verbinden met het 
regionale en lokale ruimtelijke beleid. Momenteel werken daar vooral nog bodem- en 
waterprofessionals aan. Zij zien inmiddels de mogelijkheden die de ondergrond biedt voor energie- en 
klimaatdoelstellingen alsook voor het oplossen van bovengrondse (ruimtelijke) opgaven. En zij zoeken 
verbinding met de ontwikkelaars van de bovengrond.  
De ondergrond staat nog nauwelijks op de agenda van de ruimtelijke ontwikkelaars. Dit terwijl de 
ondergrond letterlijk een extra dimensie en daarmee meer ruimte biedt voor al je ruimtelijke plannen - 
én ook nieuwe baten die benut kunnen worden in gebiedsontwikkelingen.  
Meer met minder: hoe kan de ondergrond bijdragen aan het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, en 
hoe kan het meerwaarde creëren bij de ontwikkeling van gebieden? En vooral: wat hebben ruimtelijke 
ontwikkelaars eraan, waarom zouden zij de kansen die de ondergrond biedt, ook moeten gaan grijpen? 
[paper zie p.165] 
 

Meer toekomst met minder plannen? – Annette Kuhk, Jan Schreurs en  
Michiel Dehaene 
“Meer met minder" klinkt verschillend naargelang de toehoorder: bedreigend, opportunistisch, 
uitdagend. Afhankelijk van belangen, doelstellingen en posities van actoren, maar ook van de context 
(vraagstukken, middelen of randvoorwaarden) is het een andere uitspraak. Wij horen er een uitdaging 
in, evenwel zonder bedreigingen en opportuniteiten uit de weg te gaan. De context hier is de opdracht 
die het Steunpunt Ruimte ontwikkelt voor de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening om 
“toekomstverkenningen in te bedden in een cyclisch plansysteem”. De paper gaat in op de uitdaging 
om planning meer cyclisch te maken in een context met minder middelen en vertrouwen, bij 
toegenomen onzekerheden. [paper zie p.273] 
 

Op zoek naar een nieuwe bast voor boom – Clenn Kustermans 
Voormalig industrieel centrum Boom staat voor ruimtelijke en sociale uitdagingen. Om deze 
uitdagingen aan te gaan, komt een relatief onbebouwde gordel rondom het dichtbebouwde centrum in 
beeld. Een flexibel ontwikkelingskader doelt op een nieuwe stedelijkheid in Boom en biedt ruimte aan 
kleinschalige, tijdelijke initiatieven. Naast de mogelijke functies en de ruimtelijke inrichting is vooral 
de realisatieaanpak belangrijk. De nieuwe stedelijkheid kan bewust langzaam en op verschillende 
manieren tot stand komen.  
Binnen deze filosofie wordt tijdelijk ruimtegebruik in gebouwen en open ruimtes gestimuleerd. Met 
een guerrillastrategie als instrument profileert Boom zich op een unieke manier in de regionale 
woningmarkt en kan de levendige stad aantrekkelijk worden voor jonge gezinnen. [paper zie p.287] 
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Meer groen met minder park – Christophe Lambrechts 
Stel u voor dat een stadsbewoner de ruimte rond zijn stedelijke woning op een gelijkaardige manier 
zou beleven als ging het om de tuin rond zijn vrijstaand huis. Welke ruimtelijke kwaliteiten ervaart de 
stedeling dan onderweg naar het stadspark? 
Er zijn duidelijk meer aspecten verbonden aan de tegenstelling. Denk maar aan het zich geborgen 
voelen in een eigen tuin versus het verschil in ‘natuurbeelden’ die in een in een park gedragsmatig tot 
uiting komen. De sociale functie van een park ligt anders dan die van tuinen in een verkaveling. 
Ook al delen park en tuin het natuurlijke aspect, toch zijn hun andere eigenschappen niet zomaar 
inwisselbaar. [paper zie p.171] 
 

Ruil je Rijker; onderzoek door middel van stedelijke interventies in de context van 
krimp – Carolien Ligtenberg, Elisabeth Boersma, Jeroen van de Weijer en  
Pim Dumans 
Jaren hebben we geloofd in een groeiende economie, een alsmaar groeiende ruimtelijke behoefte en 
groeiende consumptiedriften. Het concept ‘krimp’ leek een theoretisch gegeven. De realiteit blijkt 
echter minder theoretisch te zijn. Het ruimtelijke domein van stedelijke ontwikkeling voelt de 
gevolgen maar al te goed. Modellen en werkwijzen waar we jaren op vertrouwd hebben, werken niet 
langer. Rolopvatting, verdeling van verantwoordelijkheden en zelfs de definitie van beroepen zullen 
opnieuw ‘gedefinieerd’ moeten worden. 
Het onderzoek ‘Ruil je Rijker’ richt zich op een kleine woonkern in Zuid-Holland, verkozen op de 
verborgen krimp die hier speelt. Verborgen omdat door de gemeentelijke CBS-cijfers de krimpende 
situatie van de woonkern verborgen blijft. Hij is echter goed voelbaar in de gemeenschap. 
Nieuwsgierig naar wat het effect van krimp is op een gemeenschap en wat de benadering van krimp 
zou kunnen zijn zonder te vervallen in de krimp-kramp, de door ons geconstateerde houding die vrij 
vaak voorkomt bij bestuurders in geval van krimp en waar zij zich op allerlei mogelijke manieren 
willen verzetten om het ongelukkige tij te keren, hebben wij onze vraag als volgt gedefinieerd: 
Hoe kunnen krimpgemeenten, zonder zich te verzetten tegen de krimp, zich ontwikkelen richting een 
duurzame en daarmee tijdsbestendige toekomst? Hoe kunnen krimpende kernen de krimp effectief 
omarmen en hiermee de lokale potentie optimaal benutten? 
Daarbij wordt het gegeven van de terugtrekkende overheid geïnterpreteerd als uitgelezen kans voor de 
bewoners om zich te ontwikkelen richting een zelfredzame, zelfvoorzienende en weerbare 
gemeenschap. Het gaat er niet zo zeer om autarkische gemeenschappen te creëren, maar veeleer om 
mensen weer grip en invloed op hun eigen leefomgeving te geven. De fundamentele basis voor een 
duurzame gemeenschap. [paper zie p.433] 
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Meer gebondenheid met minder steden? Kan groen de plaatsgebondenheid 
vergroten? – Jill Loos 
Er is een groot maatschappelijk belang voor groene ruimte en landschap in onze samenleving. Zowel 
groene ruimte in de woonomgeving als een sterke buurtgebondenheid zijn belangrijke elementen voor 
bewoners. De vraag of er tussen deze twee elementen een relatie bestaat, is de aanleiding tot deze 
paper. G. Brown en C. Raymond deden een studie over de relatie tussen plaatsgebondenheid en 
landschappelijke waardes (‘The relationship between place attachment and landscape values: Toward 

mapping place attachment’, 2006). Waarna A. Arnberger en R. Eder de invloed van groene ruimtes in 
stedelijke en landelijke omgevingen hebben onderzocht (‘The influence of green space on community 

attachment of urban and suburban residents’, 2011). Uit hun studies bleek dat de voorziening en de 
kwaliteit van groene ruimtes de plaatsgebondenheid kan vergroten. Het doel van de paper is om deze 
twee onderzoeken onderling te vergelijken. Hiervoor wordt eerst de term plaatsgebondenheid of 
gemeenschapsbetrokkenheid toegelicht. Daarna worden de studiegebieden, methoden en resultaten van 
de onderzoeken besproken, om uiteindelijk tot een algemene conclusie te komen. [paper zie p.181] 
 

Slimme transformatie van de ruimte – Isabelle Loris 
Vlaanderen staat voor een aantal uitdagingen die ons doen nadenken over het zuiniger omspringen met 
de weinig beschikbare ruimte. Denk maar aan de groeiende bevolking en de schaarser wordende 
oppervlakte voor bebouwing. Door strategieën als meervoudig ruimtegebruik, verdichting, verweving, 
hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik kan een slimme transformatie van de ruimte plaatsvinden. 
Deze bijdrage gaat in op hergebruik van ‘klassieke woonwijken. De gezinssamenstelling van de 
oorspronkelijke bewoners is er immers gewijzigd: de kinderen zijn het huis uit, de ouders zijn zorg-
behoevender, de omvang van de woningen is niet meer afgestemd op de gezinsgrootte, er is een 
gebrek aan buurtvoorzieningen, de woonwijk is sterk gericht op automobiliteit, enz.. Daarbij kan 
uitgegaan worden van de veronderstelling dat deze woonwijken niet meer aangepast zijn aan de 
huidige woonwensen en bevolkingsgroepen en er ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn.  
[paper zie p.347] 
 

Energieneutraal: meer dan de som van energie – Nienke Maas 
Door het opraken van fossiele brandstoffen en het hoge energieverbruik in de gebouwde omgeving 
wordt de noodzaak voor energieneutrale gebouwen en gebieden steeds groter. Hiervoor is een 
domeinoverstijgende integrale aanpak nodig, waarin zowel energieoplossingen op gebouwniveau als 
op gebiedsniveau met elkaar moeten corresponderen en worden afgestemd. En vanuit meerdere 
perspectieven moet worden afgewogen: van ruimtelijke kwaliteit, financiering, betaalbaarheid, 
stakeholders, en organisatievorm. Binnen GEN (Gebieden Energie Neutraal) wordt deze werkwijze al 
werkende weg ontwikkeld aan de hand van Projectlocatie Valkenburg. Het paper beschrijft deze 
werkwijze. [paper zie p.191] 
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Publiek sturen op waarde: Publieke investeringen en waardeontwikkeling in 
Spangen en het Oude Noorden – Ariënne Mak 
Ten gevolge van de financieel-economische crisis zien zowel publieke als private partijen zich 
geconfronteerd met een sterke reductie van de investeringsruimte voor stedelijke vernieuwing. Daarbij 
geldt voor gemeentes dat de inkomsten uit de gronduitgifte, voorheen een belangrijke inkomstenbron, 
zijn gestagneerd. Door de verschuiving van de opgave van stedelijke uitbreiding naar vernieuwing van 
de bestaande voorraad, is ook belang van sturen op waardeontwikkeling in de bestaande stad vergroot. 
De gemeente Rotterdam zoekt naar strategische ingrepen; investeringen in openbare ruimte dan wel 
vastgoed die de waardeontwikkeling van het omliggende vastgoed en daarmee de gewildheid van 
wijken vergroten. Naast de stagnatie van financiële middelen, speelt in Rotterdam de complexiteit van 
een grote sociaaleconomische opgave. Naast een financieel-economische opgave (waaronder het 
bevorderen van de werkgelegenheid) geldt een grote kwalitatieve opgave (het creëren van 
aantrekkelijke woonmilieus).  
Centrale onderzoeksvraag van deze paper is: Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op waardecreatie 
in stadswijken door middel van fysieke investeringen? Het betreft een verkennend, kwalitatief 
onderzoek, bestaande uit literatuurstudie en casestudy-onderzoek. De twee case studies betreffen de 
Rotterdamse stadswijken Spangen en het Oude Noorden. [paper zie p.69] 
 

"Augmented virtuality" op een 3D-GIS/3D-game-engine platform als nieuw 
stedenbouwkundig en plannings-instrumentarium: een participatief, creatief en 
innovatief instrument ter optimalisatie van ruimtelijke kwaliteit – Mario Matthys 
Een city-model op een “3D-GIS”-platform biedt nieuwe mogelijkheden voor de stedenbouwkundige, 
de planner. De interactie met de burger is fascinerend en doeltreffend naarmate je mensen leert 
visualiseren in 3D omgevingen zoals in het gratis te downloaden Sketchup. Laat elke actor creatief 
nadenken over de stad, over de omgeving, laat kinderen droomwoningen ontwerpen, laat ouderen 
parken bedenken, rechtstreeks in 3D. Laat een digitale 3D-maquette méér zijn dan een visualisatietool. 
Integreer de werkelijke 3D-wereld in de digitale omgeving en vice versa. Een case-studie in de Stad 
Gent, binnen het innovatief EFRO-project “Gent 3D”. Planners gebruiken als dirigent van de ruimte 
het digitale medium té weinig als nieuwe interface, ze zijn dikwijls digitaal analfabeet. Een 3D-game-
engine als interface voor de ruimtelijk planner… Laat meerdere dimensies in de werkelijke en virtuele 
wereld in mekaar vloeien en genereer een hybride nieuwe leefwereld. [paper zie p.295] 
 

Stapelen van ruimte: onderzoek naar een efficiënter ruimtegebruik – Nick Mels 
Vlaanderen is één van de dichtstbevolkte regio’s ter wereld. Dit zal de komende jaren niet verbeteren, 
want er komt ondertussen geen vierkante meter bij terwijl onze bevolking blijft groeien. In het kader 
van het thema van PlanDag 2012 - Meer… met minder… - wordt onderzocht in welke mate het 
stapelen van ruimte een mogelijke oplossing vormt om de beschikbare ruimte efficiënter te benutten. 
Wanneer komt deze oplossing in aanmerking en waarmee zullen we rekening moeten houden? Welke 
mogelijkheden van ruimtegebruik zijn met elkaar te combineren en hoe gaat dit in de praktijk? Dit zijn 
slechts enkele van de vragen waarop in deze paper een antwoord zal gezocht worden.  
[paper zie p.359] 
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Flexibel Vernieuwingsplan gericht op sociale stijging Jacob Geelbuurt, Amsterdam 
Nieuw-West – Jeroen Mensink 
In de komende tien jaar wordt de Jacob Geelbuurt vernieuwd, met als ambitie doorontwikkeling tot 
een ‘duurzame gezinsbuurt’. De basis hiervoor is een flexibel vernieuwingsplan. Daarbij wordt een 
kleinere ontwikkelkorrel gehanteerd, die ontwikkeling over een langere tijd mogelijk maakt. Dit biedt 
ruimte aan verschillende spelers: naast de woningcorporatie kunnen ook particulieren (individueel en 
collectief) invulling geven aan een ontwikkelkorrel. Een krachtig raamwerk van openbare ruimte zorgt 
voor de samenhang, de invulling van gebouwen is flexibeler. Op basis van studies naar de 
bebouwingscapaciteit is een bandbreedte van het te realiseren programma aangegeven, zonder 
absolute aantallen te definiëren. [paper zie p.531] 
 

Anticiperen op stedelijke krimp in Vlaanderen – Adriaan Pardon 
Krimpende steden komen wereldwijd voor met extreme vormen in o.a. Duitsland en de Verenigde 
Staten. Kenmerken van deze steden zijn o.a. een massale, structurele terugval van de bevolking en een 
daling van de economische welvaart. Ondanks het verschil in schaal met deze internationale 
voorbeelden, zijn er voor Vlaanderen aanwijzingen op een mogelijke, evenwel gematigde, krimp. Zo 
wijzen, vooral in West-Vlaanderen, prognoses op bijvoorbeeld een sterke vergrijzing – ontgroening - 
en een daling van het aantal werkenden. Een uitgebreide inventarisering van internationale 
voorbeelden biedt een mogelijkheid tot anticiperen op krimp. Of met andere woorden: Wat kan 
Vlaanderen met zijn stedelijk weefsel leren van het omgaan met krimp door buitenlandse steden. 
[paper zie p.447] 
 

Een pleidooi voor een kwalitatieve inrichting van publieke ruimten op maat van de 
gebruiker – Isabel Peetermans 
De paper onderzoekt het effect van de inrichting van publieke ruimten op mensen. Empirisch 
onderzoek van K. Lynch (1960) en C. Cooper (1998) heeft aangetoond dat de inrichting of het gebrek 
ervan het gedrag van de gebruiker zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Omgevingspsychologe 
A. van den Berg (2000-2010) en de theorie van de fractals van Y. Joye (2007) staven het belang van 
de aanwezigheid van natuur in de leefomgeving. Daarnaast heeft J. Gehl (2010) drie aandachtspunten 
voor de inrichting van succesvolle publieke ruimten aangereikt: bescherming, comfort en amusement. 
Bovengenoemde theorieën worden in deze paper gekoppeld aan de vraag hoe ruimtelijke planners en 
stedenbouwkundigen met deze informatie kunnen omgaan. [paper zie p.201] 
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Een duurzame planningstrategie voor Vlaanderen op basis van leefstijlen en 
woonvoorkeuren: contradictio in terminis? – Ann Pisman, Piet Lombaerde en 
Georges Allaert 
Begin 2012 werd het doctoraatsonderzoek ‘de verkenning van het leefstijlconcept in een 
subjectgerichte ruimtelijke planningsstrategie’ (Pisman, 2012) afgerond. Hierin werden data 
verzameld over woongedrag en –voorkeuren, informatie voor het conceptueel ontwikkelen van 
toekomstig ruimtelijk beleid waarin de overheid zichzelf minder centraal stelt, minder overheid dus, en 
meer oog heeft voor inzichten vanuit de gebruikers, bewoners.  
Uit de resultaten blijkt dat een rechtstreekse introductie van deze woonvoorkeuren in ruimtelijk beleid 
niet leidt tot een duurzame ontwikkeling. Als alternatief wordt een strategie voorgesteld, een 
hernieuwd evenwicht tussen overheids- en marktdenken waarbij het overheidshandelen, de ruimtelijke 
planning, probeert om via het (plannings)instrumentarium het handelen en de wensen van de 
individuele burgers te faciliteren, te sturen en/of te wijzigen. In dit artikel wordt deze strategie 
geconcretiseerd voor Vlaanderen en voor één casegebied in de Gentse regio. [paper zie p.81] 
 

Space sharing: een nieuwe strategie of eendagsvlieg – Shana Poppe 
Samen zijn we goedkoper. Naast autodelen en coworking wordt ook cohousing steeds populairder. 
Volgens trendwatcher TOM PALMAERTS vindt er een evolutie plaats van eigendom naar gebruik. 
Het ultieme delen is terug te vinden in het grootste cohousing project van Vlaanderen, meer bepaald in 
Vinderhoute. Hier leven 17 gezinnen samen met elk hun eigen huis, maar in een gemeenschappelijk 
paviljoen doen ze zoveel mogelijk samen: eten, wassen en werken. Nochtans is delen volgens 
wetenschappers zoals GARRETT HARDIN, ‘The Tragedy of the Commons’, en MANCUR OLSON, 
‘The Logic of Collective Action’, per definitie tot mislukking gedoemd. Deze paper tracht na te gaan of 
deze nieuwe vorm van delen levensvatbaar is of slechts een kort leven is beschoren. [paper zie p.371] 
 

Less is more; Krimp als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit – Mark Reede en 
Frenk Bekkers 
Less is More in de benadering van Mies van der Rohe was een nieuwe minimalistische architectuur 
was een zoeken naar de essenties ervan. Zonder versiering en zichtbare invloed van de constructie, het 
ontwerpen en vormgeving van ruimten. De vorm moest tot het minimalistische worden teruggebracht 
maar dat minimum moest wel qua verhoudingen en materialen, perfect zijn. Hoogtepunten daarvan 
zijn het Duitse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Barcelona van 1929 en de onlangs 
gerenoveerde Villa Tugendhat in het Tsjechische Brno. De stelling van dit paper is dat het motto van 
“Less is More” voor gebieden met bevolkingsdaling ander, lees minder ruimtelijke beleid bijdraagt 
aan kwaliteitsverbetering. 
Krimp kan de opstap zijn naar een ruimtegebruik met minder omvang en qua verhoudingen en 
materialen meer gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Less is more voor gebieden 
met bevolkingsdaling valt samen met de laatste fase van de levenscyclus van de ruimtelijke ordening. 
We gaan overstappen naar de ruimtelijke organisatie, ook wel als organische gebiedsontwikkeling 
aangeduid. 
Deze verandering in opgave en beleid is er niet alleen voor gebieden met grote krimp. Ook voor 
huidige anticipeerregio’s waar de krimp relatief beperkt zal blijven, zijn er kansen om met minder 
groei en minder beleid meer ruimtelijke kwaliteit te krijgen. [paper zie p.459] 
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Naar een nieuw ruimtelijk verhaal over de bodem – Jeroen van Schaick,  
Tanja Haring, Jan van Hagen en Leo Hamerlinck 
Het bodembeleid is sterk aan het veranderen. Het artikel start met een korte schets van de 
ontwikkelingen. Het geeft inzicht in hoe de provincie Zuid-Holland antwoord geeft op deze 
ontwikkelingen met een nieuwe bodemstrategie waarin de provinciale rollen, opgaven en belangen 
worden benoemd. De hoofdlijnen van de bodemstrategie (in ontwikkeling) worden beschreven en hoe 
deze zich verhoudt tot de provinciale structuurvisie. Dit wordt vergeleken met hoe andere provincies 
omgaan met de verhouding tussen bodembeleid en ruimtelijke structuurvisies. Ook wordt beschreven 
hoe enkele gemeenten binnen Zuid-Holland met deze ontwikkelingen omgaan. De discussie richt zich 
vervolgens op de vraag in hoeverre een provincie-dekkend driedimensionaal ruimtelijk beleid nodig is. 
Is een andere kijk op de lagenbenadering noodzakelijk? [paper zie p.211] 
 

Niet minder maar meer + meer; Realisatie door samenwerking en bundeling van 
energie – Gerard Stalenhoef en Tom Van Rensbergen 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) werd door de Vlaamse overheid een eerste, stap 
gezet naar een realisatiegericht beleid door middel van strategische projecten. Sinds 2004 bestaat 
hiervoor een subsidiebesluit dat financieel bijdraagt aan de projectcoördinatie en het grondbeleid van 
deze strategische projecten. De afgelopen 7 jaar werden 30 verschillende projecten ondersteund en is 
meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd. 
Er kunnen na 7 jaar mooie resultaten voorgelegd worden maar het is ook tijd voor reflectie. Dit artikel 
geeft, vanuit de ervaring bij de opvolging van het subsidie-instrument en de verschillende projecten, 
duiding bij een aantal kernbegrippen van het Vlaamse realisatiegericht ruimtelijk beleid door middel 
van strategische projecten. We willen niet weten van minder, alleen maar van meer en nog meer. Meer 
samenwerking en meer (bestaande) middelen bundelen. Geen defensieve, vraagvolgende, planning, 
maar een strategisch, realisatiegericht beleid met professionele aansturing, met afstemming en 
overeenstemming, met een breed draagvlak,..., niet alleen door de ruimtelijke planners, maar - 
inderdaad - door meer partners. [paper zie p.91] 
 

De paradox van Vlaamse sociale stadsontwikkelingsprojecten – Davy Sterkens 
Vlaamse steden realiseren steeds meer sociale stadsontwikkelingsprojecten in achtergestelde wijken. 
Deze buurten geven de sociaal-ruimtelijke gevolgen weer van ongelijkheid, polarisatie, segregatie en 
uitsluitingsprocessen. Het huidige stedenbeleid focust op het verbeteren van de woonkwaliteit en de 
leefbaarheid door een sociale mix na te streven. Nederlandse onderzoekers toonden echter belangrijke 
tekortkomingen aan van deze visie. Er wordt voorbij gegaan aan de echte noden en behoeften van de 
wijk en sociale verdringing wordt in de hand gewerkt. Er moet eerder gestreefd worden naar sociale 
stijging. Dit is leerzaam voor Vlaanderen daar de recentste bevolkingsprognoses aangeven dat niet de 
middenklasse terug naar de stad komt, maar dat buitenlandse migratie meer en meer gaat domineren. 
[paper zie p.103] 
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Open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen. Een vergelijkende studie naar vier 
onderschatte ruimtegebruiken. – Barbara Tempels, Thomas Verbeek, Ann Pisman 
en Georges Allaert 
Door verstedelijking is de Vlaamse open ruimte niet langer een monofunctioneel 
productielandbouwgebied, maar kent ze een complexe gefragmenteerde structuur met verschillende 
dichtheden en functies. Deze paper, in het kader van het Steunpunt Ruimte en Wonen, wil hierin 
inzicht bieden door te focussen op vier onderschatte niet-agrarische landgebruiken: wonen, 
bedrijvigheid, privaat gebruik (o.a. privéweiden, moestuinen) en recreatief medegebruik. De paper 
analyseert de relatie tussen deze ‘nieuwe’ functies en maakt een inschatting van hun ruimtelijke 
impact aan de hand van negen casestudy’s. Deze inzichten kunnen bijdragen aan een beleid dat beter 
afgestemd is op de huidige ontwikkelingen in de Vlaamse open ruimte. [paper zie p.469] 
 

Slim Ruimtegebruik, hoe kunnen we meer doen met minder ruimte? – Els Terryn, 
Ann Pisman, Thomas Verbeek, Sara Geens, Georges Allaert 
Meer dan 25 procent van de Vlaamse ruimte is bebouwd of verhard en prognoses geven aan dat 
Vlaanderen 30 tot 50 procent verhard zou worden tegen 2050 (Poelmans en Van Rompaey, 2009; 
Poelmans et al., 2010). De ruimte in Vlaanderen is echter niet oneindig beschikbaar. Willen we 
verstening een halt toeroepen, dan is een meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk met 
(her)gebruik van reeds ontwikkelde structuren en gebieden.  
Dit artikel stelt de resultaten voor van een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Overheid waarin 
aangetoond wordt dat hergebruik een methode kan zijn om de toenemende druk op greenfields -en dus 
het aansnijden van nieuwe ruimte- te verminderen. [paper zie p.387] 
 

Handhaving als politiek strategisch instrument – Ellen Van Stappen 
Op 16 juli 2010 stelde de Vlaamse Regering het ‘Handhavingsplan’, als derde pijler van de 
Ruimtelijke Ordening, definitief vast. Eén van de strategische doelstellingen van het Handhavingsplan 
is het handhavingsbeleid zo effectief, efficiënt en doelmatig mogelijk te maken. 
Wordt het handhavingsbeleid echter altijd even effectief gehanteerd? Of wordt het soms strategisch 
ingezet, vergelijkbaar met de bevindingen van Ostrom over het strategisch omgaan met regels? 
In deze paper willen we aan de hand van reële voorbeelden nagaan welke motieven en/of argumenten 
een rol spelen in de beoordeling van het al dan niet (strategisch) optreden van een lokaal bestuur bij 
bouwovertredingen. [paper zie p.113] 
 

Territoriale cohesie in Vlaanderen: conditio sine qua non?– Liesl Vanautgaerden 
Op dit moment krijgt het cohesiebeleid 2014-2020 langzaam maar zeker vorm. Eén van de belangrijke 
verschuivingen in vergelijking tot de huidige programmaperiode 2007-2013 is een versterkte focus op 
de territoriale dimensie. Territoriale cohesie werd met de adoptie van het Verdrag van Lissabon voor 
het eerst expliciet toegevoegd als doelstelling aan het cohesiebeleid. De huidige wetgevende 
voorstellen zetten die lijn verder door bijvoorbeeld instrumenten aan te reiken die geïntegreerde 
projecten aanmoedigen. Deze paper gaat na welk territoriaal project zich tussen de Europese criteria 
(reglementering over de Structuurfondsen, Europe 2020) enerzijds en de ontwikkelingsuitdagingen in 
Vlaanderen anderzijds, zou kunnen aftekenen. Kan het toekomstige cohesiebeleid haar meerwaarde 
maximaliseren ten opzichte van het reguliere of sectorale beleid, en dit met minder middelen?  
[paper zie p.483] 
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Learning from Lake Tahoe, Op zoek naar de grenzen aan de groei – Wiet Vandaele 
Het rapport “Grenzen aan de groei” uit 1972 lag aan de basis van het concept duurzame ontwikkeling. 
De verzegeling van open ruimte vormt een van de meest basale vormen van dergelijke grenzen aan de 
– ruimtelijke – groei. Onder impuls van Europees beleid wordt in het groenboek voor het beleidsplan 
ruimte een evolutie naar een nulsaldo voor verzegeling voorop gesteld. In de VS is hierrond al enkele 
decennia ervaring opgebouwd in de regio van het meer van Tahoe. Daar wordt de maximale 
verzegelingsgraad bepaald door de draagkracht van de bodem. Vlaanderen kan leerrijke lessen trekken 
uit de ervaringen in Tahoe. [paper zie p.223] 
 

Zoveel platteland: van harde afbakening naar flexibele criteria – Thomas Verbeek, 
Ann Pisman en Georges Allaert 
Het platteland, het buitengebied, het ruraal gebied, … zowel ruimtelijke planners als het beleid 
worstelen met deze begrippen. Al te vaak wordt teruggegrepen naar een klassieke scheiding stad-
platteland. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij werd gezocht naar een heldere en 
dynamische omschrijving van het Vlaamse platteland, in functie van het plattelandsbeleid. Eerst werd 
een analyse gemaakt van bestaande plattelandsdefinities, in Vlaanderen en omliggende landen. 
Vervolgens werden dynamische criteriasets opgesteld die elk een eigen definitie van landelijk 
Vlaanderen construeren, gekoppeld aan specifieke beleidsthema’s. Deze flexibele afbakening van het 
platteland kan bijdragen tot een meer efficiënte realisatie van de plattelandsbeleidsdoelen, zonder de 
relatie met het verstedelijkte deel van Vlaanderen uit het oog te verliezen. [paper zie p.495] 
 

Publieke ruimte te koop – Ines Vervoort 
Stadsontwikkeling is een dure onderneming, waarbij meer en meer steun wordt gezocht bij de private 
sector. Afgelopen jaren werden talrijke infrastructuren, overheidsgebouwen en scholen via sale and 
lease back-operaties op de markt gezet. De privatisering van het publieke overheidspatrimonium 
beperkt zich echter niet tot gebouwen: in verscheidene steden wordt tevens de publieke ruimte een 
marktgoed. Zo is er het bedrijf JC Decaux dat reclame in de publieke ruimte verkoopt en in ruil 
daarvoor publiek meubilair levert. Deze werkwijze stemt tot nadenken: kan de private sector in de 
toekomst een grotere rol spelen in de financiering van de publieke ruimte, en welke gevaren zijn daar 
dan aan verbonden? [paper zie p.123] 
 

Tussen Stad en Pijlers – Jan Zaman en Kobe Boussauw 
Reconversiegebieden in een hoogdynamische omgeving bieden een enorm potentieel. Waar de markt 
de nabijheid van de agglomeratie en haar potentiële cliënteel waardeert en wil valoriseren, vragen 
bewoners en gebruikers om omgevingskwaliteit en betaalbaar woonaanbod. Wij laten ons licht 
schijnen op het viaduct van Vilvoorde en haar omgeving als prototype van zo’n dubbelzinnige situatie: 
aantrekkelijk voor de markt, maar niet voor de bewoner en gebruiker. Op basis van een visionair 
stedenbouwkundig concept en een alternatief mobiliteitssysteem verkennen we in deze paper de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied. [paper zie p.399] 
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THEMA : PLANNING EN POLITIEK  
 

Inspiratoren 

Marijke Maes, coach bij departement RWO en docent aan ULG - Université de Liege 
Mike Duijn, sr. onderzoeker/adviseur bij TNO 
 

Schets thema 

Minder overheid = minder ruimtelijke planning = min der ruimtelijke kwaliteit?  
 
Iedereen is het eens over het belang van ruimtelijke kwaliteit en een goede ruimtelijke ordening. Over 
de manier waarop dit best wordt bereikt, is er echter veel minder overeenstemming. Zeker als de 
discussie gaat over de bijdrage die de overheid daarbij kan of moet spelen. 
  
Sinds de jaren tachtig is de overtuiging gegroeid dat ruimtelijke kwaliteit niet kan worden geregeld via 
louter het stellen van regels. In goed partnerschap met de private ontwikkelaars en de bevolking een 
gebied (her)inrichten kan wél tot hele mooie resultaten leiden. Maar hoe krijg je zo’n goed 
partnerschap en wat als het toch mis dreigt te gaan? Welke ingrediënten zijn nodig om tot een goed 
planningsproces én mooi eindresultaat op het terrein te komen? 
  
De economische crisis, het afbrokkelend maatschappelijk vertrouwen in de overheid en de beroerde 
financiële situatie van die overheid blaast nieuw leven in deze discussie. Heeft visievorming los van 
concrete projecten nog wel zin? Moet zo’n visie zich wel vertalen in een ruimtelijk plan? Is het erg dat 
planning ‘out’ is? De centrale overheid denkt na over wat haar kerntaken zijn op het vlak van 
ruimtelijke ordening. Minder regels en grotere bevoegdheden voor de lokale overheid wordt gezien als 
een mogelijk antwoord. Maar wat kunnen de lokale overheden wél, wat de centrale overheid niet kan? 
En wat betekent dit voor de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving op langere termijn? 
 

Luiken binnen thema 

Op de PlanDag 2012 zijn de papers binnen dit thema ingedeeld in drie luiken (sessies): 

• Strategische projecten & keuzes maken 

• Planning met de juiste doelstellingen 

• Planning en Participatie 
 
U vindt de papers in dit thema hierna in alfabetische volgorde gerangschikt. 
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Strategische projecten & keuzes maken 
Papers: Niet minder, maar meer + meer; Realisatie door samenwerking en bundelen van 

energie – Gerard Stalenhoef en Tom Van Rensbergen 
 
Handhaving als politiek strategisch instrument – Ellen Van Stappen 
 

 

Planning met de juiste doelstellingen 
Papers: Publiek sturen op waarde: Publieke investeringen en waardeontwikkeling in Spangen 

en het Oude Noorden – Ariënne Mak 
 
Een duurzame planningstrategie voor Vlaanderen op basis van leefstijlen en 
woonvoorkeuren: contradictio in terminis? – Ann Pisman, Piet Lombaerde en  
Georges Allaert 
 
De paradox van Vlaamse sociale stadsontwikkelingsprojecten – Davy Sterkens 
 
Publieke ruimte te koop – Ines Vervoort 
 

 

Planning en Participatie 
Papers: Participatie in de praktijk. Leren uit de Kievitcase – Toon Coenen 

 
Ontwerpend Onderzoek in West-Vlaanderen, de rol van ontwerp in 
participatieprocessen – Veerle Cox 
 
Van inspraak naar afspraak – Lode Daneels 
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Participatie in de praktijk.  

Leren uit de Kievit case. 

 

Toon Coenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingnames: 
 
De huidige wetgeving waarborgt slechts beperkt een democratisch besluitvormingsbeleid. Een nieuw 
kader is noodzakelijk opdat een dialoog tussen alle maatschappelijke actoren gegarandeerd wordt.  
 
Participatie is nog te veel ‘goodwill’, de burger wordt enkel serieus genomen wanneer zijn visie 
strookt met die van het beleid. 
 
Participatieprocessen binnen de ruimtelijke ordening moeten georganiseerd worden met het oog op 
consensusvorming, een evenwicht tussen conflicterende ruimteaanspraken dient nagestreefd te 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toon Coenen  
toon.coenen@pandora.be 
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Participatie in de praktijk. 

Leren uit de Kievit case. 

 
De totstandkomingsgeschiedenis van het stadsvernieuwingsproject in de Antwerpse Kievitwijk was tot 
nu toe een heikel traject. Ondanks een mooie start met een ambitieus stedenbouwkundig plan, 
verhinderden politieke en economische belangen al snel de realisatie van de ruimtelijke 
uitgangspunten van de ontwerper, gericht op een leefbare wijk. Het project bevindt zich net achter het 
Centraal Station. Het plangebied is een amalgaam van voornamelijk braakliggende gronden gesitueerd 
langs de verhoogde spoorwegberm, beginnend aan het station, strekkend tot aan de Van den Nestlei. 
Slechts enkele gronden binnen de projectzone zijn nog in gebruik, onder andere door een synagoge en 
een Joodse school. Aangrenzend aan het plangebied vinden we (naast de al vernoemde spoorwegberm 
en het station), een kantoorgebouw, de zoo en een typische multiculturele volkswijk.  
` Het plangebied laat zich opsplitsen in twee gefaseerd uitgevoerde deelgebieden. Fase I bevindt 
zich het dichtst bij het station en werd medio de jaren 2000 ontwikkeld. Het project omvat een aantal 
kantoorgebouwen, twee hotels en een beperkte hoeveelheid appartementen. De realisatie was in 
handen van vastgoedpromotor Robelco, die het grootste deel van de verwezenlijkte 
kantooroppervlakte op maat maakte van haar belangrijkste huurder binnen het project: de Franse 
technologiereus Alcatel-Lucent, die een engagement aanging zich er voor langere tijd te vestigen. Fase 

II sluit in het zuiden aan op fase I en is volop in de 
planningsfase. Volgens de huidige timing zouden 
hier vanaf 2014 de eerste bovengrondse werken 
moeten starten.  
 Alle problematiek rond de Kieivitwijk, 
waarover in 2005 en 2006 zoveel in de pers 
verscheen, had te maken met de realisatie van fase I. 
Economische belangen en tijdsdruk zorgden ervoor 
dat het lokale bestuur liever onder één hoedje 
speelde met de ontwikkelaar en de burger liever niet 
om zijn mening vroeg. De alerte en mondige 
buurtbewoners van de wijk konden via omslachtige 
pogingen (zij het in een te laat stadium) toch nog 
beperkt het project ombuigen naar een 
buurtvriendelijkere oplossing. Fase I van de 
Kievithistorie is een verhaal over de frustraties en 
gebrekkigheden die opduiken wanneer participatie 
van overheidswege beperkt wordt tot het wettelijke 
minimum en hoe de burger de betrokken 
stakeholders toch nog tot verantwoording tracht te 
roepen.  

Om grondig te kunnen analyseren wat er mis 
ging, werpen we eerst een blik op relevante 
literatuur die ons een beeld kan geven over hoe 
participatie wel zinvol kan zijn. Een aandachtspunt 

Afb. 1: Locatie stadsvernieuwingsproject 

Kievitwijk, Antwerpen 
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hierbij, is dat de literatuur participatie voornamelijk bekijkt als een proces tussen burger en overheid. 
In het ‘Handboek Burgerparticipatie’1, een omvangrijk en gedetailleerd naslagwerk omtrent de 
juridische implicaties betreffende participatie in een veelheid van beleidsdomeinen, omschrijft Eric 
Lancksweerdt participatie letterlijk als: “het op vrijwillige basis beïnvloeden van de besluitvorming 
van de overheid door particuliere actoren, op een door de overheid georganiseerde wijze”.2 Hoewel 
Lancksweerdt andere relaties behoudens overheid-burger zeker niet negeert, legt hij (zoals 
gebruikelijk binnen de bestuurskunde) de centrale rol bij de overheid.  
 Binnen de ruimtelijke ordening liggen de belangrijkste (economische) middelen om tot 
projectrealisatie over te gaan echter hoe langer hoe meer in handen van private investeerders (zo ook 
bij Kievit fase I). Uiteraard liggen hun motieven grotendeels binnen de economische sfeer. Aangezien 
de participatierechten die binnen het huidige wettelijke kader gewaarborgd zijn uitgaan van een 
vrijwillige deelname en eerder gericht zijn op eenzijdige inspraak, komt binnen deze context het 
overleg tussen burger en investeerder zelden tot stand. Daar de sleutels tot een goede en gebalanceerde 
ruimtelijke ordening steeds minder in handen zijn van de overheid, maar eerder verspreid geraken over 
een veelheid van actoren binnen de vernetwerkte economische realiteit, is het van belang het 
participatiegebeuren uit te breiden, om zoveel mogelijk deze nieuwe hoofdrolspelers hierin te 
betrekken.  
 In de volgende paragrafen wordt getracht een mogelijk theoretische beeld te schetsen van een 
participatieproces dat wel kansen biedt om tot een evenwicht te komen. Het nu volgende deel tracht 
uiteraard geen allesomvattend overzicht te zijn over wat leeft binnen de theorievorming, maar wil wel 
een kader scheppen dat verklarend kan zijn voor de problematiek waarmee het Kievitproject had te 
maken. 
 

Participatie: naar een balans tussen belangen? 

 
Het was de roep om een democratischer beleid dat er begin jaren ’60 toe leidde dat de overheid 
inspraak en participatie serieus begon te nemen. De overheid begon burgers beter te informeren over 
stadsvernieuwingsprojecten en in de wetgeving werden inspraakrechten verankerd. Deze nieuwe 
verworvenheden bleven echter tot inspraak beperkt, over participatie was nog geen sprake. Inspraak 
houdt enkel het recht in commentaar te geven op een (nakende) overheidsbeslissing, participatie is 
ruimer en houdt effectieve deelname aan de beleidsvorming in. Zowel in de wet van ’62 als in de 
nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening blijven de formele wettelijk beschermde rechten waarop 
een burger steeds beroep kan doen binnen een planningsprocedure grotendeels tot inspraakrechten 
beperkt, voornamelijk onder de vorm van het openbaar onderzoek (naast minder frequent 
voorkomende wettelijke middelen zoals de volksraadpleging of het verzoekschrift). Deze formele 
participatiemomenten zijn er, aldus Lancksweerdt, hoofdzakelijk op gericht de overheid preventieve 
rechtsbescherming te bieden.3 Naast de rechten gewaarborgd in de (stedenbouwkundige) regelgeving, 
heeft de burger uiteraard altijd het recht om via juridische weg beroep aan te tekenen tegen 
(vergunnings)beslissingen die hij/zij als nadelig aanziet. Een voorafgaandelijk en degelijk 
participatietraject kan echter vermijden dat er naar deze optie wordt gegrepen. 

                                                      
1  LANCKSWEERDT, Eric, Handboek Burgerparticipatie. Die Keure, Brugge, 2009 
2  Ibed. p. 40 
3  Zie: ibed. p. 223 
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 De tekortkomingen van het openbaar onderzoek zijn ondertussen genoegzaam bekend. 
Dergelijk onderzoek vindt op een té laat moment plaats en is volledig eenzijdig van aard. Een bestuur 
of investeerder heeft bij opening van het onderzoek al een gedetailleerd voorstel op tafel liggen (zoals 
noodzakelijk is om tot de vergunningsaanvraagprocedure waarvan het onderzoek deel uitmaakt over te 
gaan). Hierdoor is de ruimte (en de wil) tot aanpassing meestal onbestaande (hoewel de wetgeving 
voorziet dat binnen RUP-procedures bijsturingen mogelijk zijn naar aanleiding van geuite 
opmerkingen). In de praktijk zien we vaak dat na dergelijk onderzoek de ingediende bezwaren gewoon 
van tafel worden geveegd of hoogstens tot een beperkte aanpassing leiden (zo ook in het 
Kievitdossier). Dergelijk proces is dan ook beperkt tot een eenzijdige becommentariëring en 
incorporeert geen dialoog.  
 Om aan deze tekortkomingen te verhelpen kan een voorafgaandelijk informeel 
participatietraject soelaas brengen. Dit kunnen debatavonden, enquêtes, workshops of wat dan ook 
zijn. Informele participatie omvat al die initiatieven waarbij getracht wordt burgers te betrekken bij 
leefomgevingsprojecten, los van degene opgelegd door de wetgeving, en los van enige juridische 
afdwingbaarheid van de tijdens deze initiatieven bekomen conclusies of inzichten. Lancksweerdt pleit 
er voor dat informele participatie een vorm van politieke participatie zou zijn. Dit omschrijft hij als 
een wervend project waarbinnen de maatschappelijke actoren bouwen aan de ‘polis’; de politieke 
gemeenschap waarbinnen zij leven. Een gemeenschap die niet enkel vorm krijgt via verkiezingen, 
maar ook via concrete projecten waarbinnen burgers tot een soort van overkoepelend of algemeen 
belang komen (zonder hierbij hun individuele belangen te verloochenen). Binnen dergelijk 
participatiegebeuren is de burger ‘co-producent’ en niet louter inspreker.4 Uiteraard is dit een 
allesbehalve eenvoudig proces, niet in het minst omdat dit theoretische collectieve belang in de 
realiteit nagenoeg nooit wordt gevormd. Om toch te kunnen streven naar een consensus die zoveel 
mogelijk een algemeen belang (en dus een evenwicht) benaderd, is een degelijke procesbegeleiding 
noodzakelijk om het wellicht aanvankelijk voorkomende NIMBY5-gedrag en onderlinge conflicten de 
kop in te drukken. 
 Politieke participatie, in zijn meest uitgezuiverde vorm, zouden we kunnen linken aan het door 
Pröpper en Steenbeek omschreven begrip ‘interactieve beleidsvoering’, hetwelk zij omschrijven als: 
“een wijze van beleid voeren waarbij een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in open 
wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de 
evaluatie van beleid te komen.”6 Binnen dergelijk proces bouwt de burger interactief mee aan de 
beleidsvorming, via dialoog en wisselwerking. 
 Zowel politieke participatie als interactieve beleidsvorming komen in hun meest oprechte vorm 
zelden in de praktijk voor. Wel komen we vaak mengvormen tegen die zich tussen deze optimale vorm 
en het andere uiteinde, de (zelden voorkomende) autoritaire stijl bevinden. Als evaluatie-tool voor het 
participatieve karakter van beleid werkten Pröpper en Steenbeek de participatieladder uit (zie bijlage 
1).7 Deze typeert het gehalte van interactiviteit van een bestuursstijl. Ze identificeren op basis van het 
participatief karakter zeven bestuurstijlen van niet naar wel interactief. Verdergaand op hun onderzoek 
mogen we stellen dat het openbaar onderzoek als beleidsinstrument hoort bij een niet participatieve 

                                                      
4  Zie: LANCKSWEERDT, Eric, “Een gezamenlijk scheppingsverhaal”, in Ruimte, N 5, 2010, p. 56-61. 
5  NIMBY = Not In My Back Yard, een nogal vaak geformuleerde diagnose van tegenstanders van participatie, die stellen 

dat burgers enkel geïnteresseerd zijn in wat er in hun achtertuin gebeurt en niet begaan zijn met het algemeen belang. 
6  PRÖPPER, Igno, STEENBEEK, Deanneke, “Interactieve beleidsvoering: typering, ervaringen en dilemma’s.” in 

Bestuurskunde, N 7, 1998, p. 292-301. 
7  Zie: ibed. 
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bestuursstijl. Hoewel andere formele middelen (zoals de volksraadpleging) misschien iets hoger 
kunnen gewaardeerd worden, bieden de mogelijkheden opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening de burger geen garantie op een interactief participatietraject. Ook de projectvergadering, een 
in de Codex voorziene mogelijkheid tot informeel overleg om een project af te stemmen op de eisen 
van de vergunningverlenende overheid blijft te beperkt. Enkel een investeerder kan hierom vragen en 
buurtbewoners worden er niet op uitgenodigd.  
 Wanneer de wil ontbreekt om een informeel voortraject toe te voegen dat zich richt op alle 
belanghebbenden betrokken bij een ruimtelijk proces, stellen er zich binnen de huidige wetgeving 
twee fundamentele problemen: 1) de reglementering gaat uit van vrijwillige deelname aan de 
inspraakprocessen zelf, de inbreng van de formele actoren hoeft wettelijk niet meer te zijn dan bepaald 
door hun procedurele verplichtingen die niet om een interactieve houding vragen en zo de zinvolheid 
van dergelijke processen te niet kunnen doen, 2) het juridische kader waarbinnen formele inspraak 
plaats vindt waarborgt dermate weinig rechten dat het niet kan garanderen dat bij 
vergunningsverlening enkel met dominante ruimteaanspraken rekening wordt gehouden.  
 Uit het vervolg zal blijken dat de planvormingsprocedure gedurende fase I van het Kievitproject 
duidelijk onderhevig was aan de hierboven gestelde problematiek. Ook fase II ging niet ideaal van 
start, maar slaat gaandeweg een betere weg in. Uiteraard is het interessant te bekijken of deze nieuwe 
aanpak een meer interactieve beleidsvoering betekend. 
 

Fase I: nauwelijks inspraak, gedwongen participatie. 

 
Tijdens Fase I van het project kwamen inspraak of participatie nauwelijks aan bod. De stad en de 
NMBS waren aanvankelijk ambitieus aan het project begonnen. Eind jaren ‘90 schreven ze een 
ontwerpwedstrijd uit, waarbij het Rotterdamse architectenbureau MVRDV als winnaar uit de bus 
kwam. De voornaamste kwaliteit van het ontwerp bestond er in dat de gevraagde verhuur- en 
verkoopbare vierkante meters werden ingepland op een manier dat het aanwezige kleinschalige 
karakter van de bestaande volkswijk niet werd geschaad, maar er zelfs een meerwaarde voor 
betekende. Al in die periode waren de buurtbewoners uiterst alert, zo namen ze zelf het initiatief om 
MVRDV hun belangrijkste wensen kenbaar te maken.8 Nadat het winnende ontwerp hen werd 
voorgesteld bleken ze zich hier perfect in te kunnen vinden (althans voor de bewoners verzameld 
binnen buutcomité De Ploeg, een overkoepelend buurcomité dat acht andere verenigingen verzameld 
en specifiek actie voert rond de ontwikkelingen binnen het plangebied). Het MVRDV-ontwerp is voor 
De Ploeg dan ook gedurende de hele rit de maatstaf gebleven voor het toekomstbeeld van hun wijk. 

                                                      
8  Zie: DE PLOEG, Brief aan MVRDV. Maart 1999 http://www.antwerpencentraal.be/kievit/kievit_gesch_art2.html (datum 

van laatste consultatie 11 april 2012) 

Afb. 2: Schets Kievitplein MVRDV 
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 De problemen begonnen pas toen het Kievitplein werd geselecteerd als voorkeurslocatie voor de 
herlokalisatie van Alcatel-Lucent (toen nog gewoon Alcatel). De komst van de multinational was nooit 
een bezwaar voor de buurtbewoners, de stedenbouwkundige eisen die het bedrijf stelde wel. Kort 
samengevat eiste Alcatel dat het een afgesloten, op zich staande kantorencompound mocht uitbouwen. 
Zo niet overwoog het bedrijf, samen met zijn 3000 arbeidsplaatsen, de stad te verlaten. Aanvankelijk 
probeerde de stad Alcatel warm te maken voor de visie van MVRDV. Na enkele voorstellen heen en 
weer, stelt het Franse bedrijf uiteindelijk een te nemen of te laten stedenbouwkundige volumestudie 
voor, rechtstreeks afkomstig van het hoofdkantoor in Parijs. Als bijkomend drukkingsmiddel weet 
Alcatel tegelijk te melden dat in Mechelen het perfecte alternatief ligt te wachten. Hoewel de 
volumestudie volledig in gaat tegen de geest van het plan MVRDV, bindt de stad in en gaat ze uit 
vrees voor de mogelijke economische gevolgen begin juli 2002 formeel akkoord.9 Ondanks de 
omvangrijke gevolgen voor de wijk gebeurde deze beslissing zonder enige voorafgaandelijke 
informering van het publiek, laat staan consultatie. Sterker nog: het college ging volledig op eigen 
houtje te werk en passeerde of negeerde zelfs de adviesorganen die binnen de stad gebruikelijkerwijs 
dergelijke beslissingen adviseren10.  
 De sturende macht binnen het proces blijkt niet de stad, maar Alcatel te zijn. Een logische 
vaststelling binnen de (sinds enkele tientallen jaren populaire) theorievorming rond het ontstaan van 
de netwerkmaatschappij (zie M. Castells e.a.), waarbinnen multinationals als de ware machtspolen van 
de samenleving worden beschouwd. De impact van het bedrijf beperkt zich niet enkel tot een 
belangrijke invloed op de economische welvaart van de stad (o.a. onder de vorm van 
werkgelegenheid), maar omvat ook een sterke stedenbouwkundige impact. De gevolgen hiervan zijn 
direct voelbaar voor de leefbaarheid op buurtniveau. Ondanks het feit dat het project Alcatel een 
gedroomde kantoorinfrastructuur op een A-locatie heeft bezorgd, wordt het gerealiseerde project erg 
scherp door de Ploeg beoordeeld: “Kievit fase 1 heeft de ambiance van een kantorenpark langs de 
autostrade, niet van een centrum in het hart van de grootste stad van Vlaanderen … Kievit fase 1 is een 
project geworden dat zich met de rug naar de buurt keert.”11 
 Het participatiemoment (of liever inspraakmoment) waar echter ook binnen dit verhaal niet viel 
aan te ontkomen was het openbaar onderzoek tijdens de opmaakprocedure van het GRUP 
(noodzakelijk om kantoorbebouwing vergunningstechnisch mogelijk te maken). Het ontwerp-GRUP 
dat werd voorgelegd voor openbaar onderzoek bleek volledig op maat van Robelco te zijn gemaakt. 
Niet verwonderlijk werden er maar liefst 188 bezwaren ingediend door 248 personen. Onder meer 
door de leden van de Stuurgroep Stedelijke Invulling Kievitsplein. Deze eind jaren ‘90 door de stad 
opgerichte stuurgroep, bestaande uit vier academici (o.a. Evert Lagrou), had aanvankelijk tot doel te 
waken over de stedenbouwkundige kwaliteit van het project, maar werd begin 2002 (ongeveer 
gelijktijdig met de komst van Robelco) weer opgedoekt. De kern van hun bezwaar ademt een angst uit 

                                                      
9  Zie: STAD ANTWERPEN, COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, Collegebesluit: 7742. 3 juli 2002 
10  Hierover bestaat onduidelijkheid, in het collegebesluit van 3 juli 2002 wordt geen melding gemaakt van het feit dat de 

Welstandscommissie of de stadsbouwmeester om advies werden gevraagd alvorens de volumestudie van Alcatel werd 
goedgekeurd (hoewel dit in feite moest). In een interview stelt Ludo Van Campenhout (de Antwerpse schepen van 
ruimtelijke ordening van 8 mei 2003 tot 2 januari 2007 en huidig schepen van stadsontwikkeling) dan weer dat beide 
instanties wel werden gecontacteerd, maar dat ze beiden een ongunstig advies gaven (zie: VAN CAMPENHOUT, Ludo 
geciteerd in VERHOEVEN, Karel, “Interview met Patrick Janssens en Ludo Van Campenhout: 'We gaan het Kievitplein 
niet rechtlullen'”, in De Standaard, 19 februari 2003, p. 34-35) 

11  Citaat uit het bezwaarschrift van De Ploeg opgenomen in VLACORO, Advies RUP Kievit fase II, Brussel, 9 september 
2011, p. 16 (online op: http://www.vlacoro.be/docs/396 - Advies RUP Kievit fase II.pdf, datum van laatste consultatie: 
11 april 2012) 
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de wijk te zien veranderen in een soort van Brussel-Noord. De Vlacoro12 negeert echter deze en alle 
andere opmerkingen en adviseert, net als de provincie, het ontwerp positief, met een definitieve 
vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering eind 2004 als gevolg.  
 De formele inspraakfase van de GRUP-procedure mag in het licht van het eerste deel van deze 
paper als compleet mislukt worden gezien. De hoofdzaak van participatie, een interactief proces 
waarbij alle actoren gezamenlijk tot een evenwicht komen, wordt hier een op selectieve belangen 
gerichte besluitvorming, die enkel vertrekt vanuit een economische logica. Het verhaal illustreert dat 
binnen de hedendaagse (netwerk)samenleving de eigenlijke macht vaak bij multinationals ligt, en dat 
lokale besturen hiervoor soms plat op de buik gaan. We moeten dus op zoek naar structuren die binnen 
deze geopolitieke realiteit voorkomen dat deze dominante belangen andere, evenzeer terechte, 
ruimteaanspraken opzij duwen.  

Aangezien we hier nog ver van verwijderd zijn, zagen de bewoners van de Kievitwijk geen 
andere optie dan inspraak zelf te forceren. Naast een hele reeks van ludieke acties om het hele 
gebeuren onder de aandacht van de pers te krijgen, dienden ze eind 2004 een dagvaarding tegen 
Robelco in. De aanklacht komt er op neer dat er ten onrechte bouwvergunningen werden afgeleverd 
binnen een juridisch ongeldig kader (bij opmaak van het GRUP werden namelijk een aantal 
procedurele fouten gemaakt die tot op vandaag geen gevolg hebben gekregen13). De claim wordt echter 
afgewezen omdat het buurtcomité, aldus de rechtbank, onvoldoende had aangetoond belang te hebben 
bij de ontwikkelingen in de Kievitwijk. Een uitspraak die onder meer bij de Bond Beter Leefmilieu de 
nodige vragen opriep, aangezien het hun inziens de rechten van de omwonenden miskent en de 
moeilijke beweegruimte voor dergelijke actiegroepen illustreert.14  
 Toch beweegt er na de uitspraak iets, plots is Robelco bereid een gesprek aan te gaan. Wat de 
beweegredenen van de ontwikkelaar precies zijn is onduidelijk. Zelf beweren ze vooral hun imago te 
willen oppoetsen. Het hele verhaal was dan ook wekenlang voorpaginanieuws in de lokale pers, met 
als overwegende teneur een verhaal van een machtige en onredelijke vastgoedontwikkelaar die zich 
alles lijkt te permitteren.15 Een andere reden zou echter ook de vrees voor verdere juridische stappen 
kunnen zijn (het dossier van De Ploeg bevatte aldus henzelf wel degelijk bezwarende elementen). 
Binnen de literatuur omtrent participatie wordt draagvlakcreatie vaak opgegeven als een belangrijke 
reden om dergelijke processen te organiseren (naast onder meer vergaring van buurtspecifieke kennis). 
Een draagvlak ontbrak hier, of liever: het bestaande draagvlak (het plan MVRDV) werd genegeerd. 
Met hun charmeoffensief had Robelco wellicht ook de bedoeling dit alsnog te creëren.  
 Na enige discussie bekomen De Ploeg en Robelco een akkoord over enkele aanpassingen aan 
hetgeen nog gebouwd moet worden (ondermeer een verhoging van het quotum publieke functies, 
verlevendigen van de gevels, …). De Ploeg gaat er in ruil mee akkoord af te zien van verdere 
gerechtelijke stappen. De uiteindelijke wijzigingen zijn echter dermate minimaal dat het wezen van het 
project onaangeroerd blijft. Het geheel blijft in essentie een kantorenpark dat niet thuishoort in een 
stadscentrum, zoals omschreven in de reeds geciteerde commentaar van De Ploeg. 
                                                      
12  Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (ondertussen omgevormd naar de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke 

Ordening (SARO)), die binnen GRUP-procedures onder meer de bevoegdheid heeft de Vlaamse Regering te adviseren 
omtrent het plan en over de ontvangen adviezen en bezwaren. 

13  Er werd nagelaten het ontwerp-GRUP tijdig te publiceren in het Staatsblad, uiteindelijk werd dit alsnog gedaan na 
goedkeuring van het GRUP en publicatie van het definitieve GRUP, wat in principe een niet rechtsgeldige werkwijze 
inhoudt. 

14  Persbericht BOND BETER LEEFMILIEU, Rechten van de omwonenden worden miskend - nu lessen trekken voor de 

toekomst, 17 februari 2005, online op http://www.antwerpencentraal.be/kievit/ploeg_nieuws_art25.html (datum van 
laatste consultatie 11 april 2012) 

15  Zie: VERHOEVEN, Karel, “Betonboer past Kievitplein aan.”, in De Standaard, 21 april 2005, p. 29 
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 Het relaas over fase I illustreert duidelijk het failliet van het door de wetgeving gewaarborgde 
formele inspraakmodel (zeker indien we een interactieve beleidsvoering ambiëren). Belanghebbenden 
focussen op de overheid om individueel hun grieven kenbaar te maken. Zowel Alcatel/Robelco, als de 
buurtbewoners trachten het college onder druk te zetten, de ene via rechtstreekse dreigementen, de 
andere voornamelijk via de pers. De overheid blijkt echter vooral oren te hebben naar de meest 
machtige speler in het spel. In die mate zelfs dat de buurtbewoners hun belangen onvoldoende zien 
gewaarborgd, en het college dan maar passeren om rechtstreeks de strijd met de investeerder aan te 
gaan.  
 In de literatuur zien we onder andere bij Baeten et al. een beklag over dit model, waarbij actoren 
elk individueel te werk gaan.16 Ze noemen dit het concurrentiële model: actoren gaan de strijd aan met 
mekaar en de overheid, de ruimtebelangen van de machtigste worden uiteindelijk gehonoreerd. Het 
concurrentiële model is (zoals eerder aangetoond) ingebakken in de huidige wetgeving, het openbaar 
onderzoek is er immers een rechtstreekse vertaling van. Beaten et al. pleiten in de plaats voor een 
representatief model. Dit houdt de creatie van een geïnstitutionaliseerd middenveld tussen burger en 
politiek in. Dit moet een platform vormen dat als enige overlegruimte geldt, en waarbinnen alle 
belanghebbenden zijn gerepresenteerd (o.a. de overheid, burgerverenigingen, investeerders, 
nutsmaatschappijen, milieubewegingen, enz.). Enkel hier kunnen ze in discussie treden omtrent de 
ruimteaanspraken die hun belangen inhouden, om er tot compromis over te komen.  
 In het eerder vermelde ‘Handboek burgerparticipatie’ stelt Lancksweerdt eveneens dat het 
ontbreken van enige verplichting voor privé-investeerders om tot informeel vooroverleg over te gaan 
bij echte megaprojecten als een ernstige lacune binnen de wetgeving kan worden aanzien.17 Hij doet 
dan ook enkele voorstellen. Het eerste sluit aan bij het door Baeten et al. voorgestelde middenveld. Hij 
stelt dat, aangezien voorafgaandelijk aan dergelijke projecten veelal voorakkoorden omtrent een visie 
of een actieprogramma worden afgesloten, bewoners al bij deze vroegtijdige besluitvormingsprocessen 
kunnen worden betrokken. In het Kievitverhaal zou dit betekend hebben dat er bijvoorbeeld een 
inspraak/participatiemoment zou geweest zijn alvorens de volumestudie van Alcatel (begin juli 2002) 

                                                      
16  BAETEN, Guy, SPITHOVEN, André, ALBRECHTS, Louis, Mobiliteit. Landschap van macht en onmacht. Acco, 

Leuven, 1997 
17  LANCKSWEERDT, Eric, Handboek Burgerparticipatie. Die Keure, Brugge, 2009, p. 243 

Afb. 3: Kievit fase I tijdens de werf 
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door het college werd aangenomen. We kunnen ons echter inbeelden dat dit voor Alcatel de 
spreekwoordelijke druppel te veel zou zijn geweest. De andere voorstellen van Lancksweerdt lijken 
dan ook effectiever: hij suggereert de mogelijkheid een reglementering aan te nemen die voorschrijft 
dat projecten die aan bepaalde criteria voldoen (bijvoorbeeld qua grootte of impact) voorafgaandelijk 
aan de bestuurlijke procedure een informeel participatietraject moeten kennen. Dit voorstel heeft 
uiteraard enkel zin wanneer het (binnen een Europese context) min of meer algemene ingang krijgt, zo 
niet kan het in voege zijn van dergelijke regelgeving in een bepaalde regio er voor zorgen dat 
investeerders die gebieden links laten liggen. Binnen het kader van de overheidsopdrachten ziet 
Lansweerdt ten slotte een mogelijkheid om van de wijze van omgaan met of de waarde die een 
inschrijver toekent aan participatie een toewijzingscriterium te maken.18 
 

Fase II: beterschap? 

 
Ondanks het feit dat de Antwerpse vestiging van Alcatel op een voor het bedrijf ideale locatie ligt in 
een voor haar perfect gebouw, was het niemand ontgaan dat de realisatie van fase I vlot was verlopen. 
De stad beslist daarop dan ook een voortrekkersrol te willen spelen bij de ontwikkeling van fase II. 
Hiertoe richt ze begin 2006 een plangroep op die een soort van onderhandelingsplatform moet worden 
voor de verschillende belanghebbenden (een beetje zoals het geïnstitutionaliseerde middenveld waar 
Baeten et al. voor pleiten). Echter worden enkel de betrokken grondeigenaars binnen het plangebied 
uitgenodigd.19 De bewoners van de omliggende wijk worden op geen enkele manier binnen de 
plangroep betrokken, ondanks hun specifieke vraag hierom. De stad vervalt dus in haar oude 
gewoontes en doet geen pogingen om binnen het onderhandelingsplatform tot een democratische 
afspiegeling van alle belanghebbenden te komen.  

Desondanks doet de plangroep wel haar best om de belangen van de grondeigenaren in te 
passen binnen de visie van het originele plan MVRDV. Wanneer De Ploeg verneemt dat er binnen de 
plangroep een consensus begint te groeien, dringen ze er opnieuw op aan dat de plannen op z’n minst 
worden voorgesteld aan de buurt alvorens ze aan het college ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Wonderwel gebeurt dit alsnog. Ondanks het feit dat de voorstellen conceptmatig een stap in de goede 
richting zijn, blijft het voor De Ploeg te weinig. Vooral de quasi schrapping van het beloofde park was 
hen een doorn in het oog. Hoewel de stad hen na de presentatie niet om een formele reactie had 
gevraagd, bezorgen de buurtbewoners toch hun negatieve beoordeling aan het college. Ondanks haar 
stugge houding omtrent directe participatie, heeft het college toch oren naar de gestelde bezwaren en 
keurt ze najaar 2006 het voorstel van de plangroep af.  
 De Ploeg beperkt zich ook deze keer niet louter tot kritiek, maar komt opnieuw met een 
alternatief voorstel voor de dag. De plangroep heeft wederom geen interesse in directe samenwerking 
met De Ploeg, maar lijkt toch belang te hechten aan hun voorstellen want het aangepaste plan dat ze 
uitwerken blijkt in grote mate rekening te houden met de bezwaren van de buurt. Dit nieuwe voorstel 
wordt dan ook aanvaard door het college. Hoewel het resultaat er mag zijn, is er bij De Ploeg op dat 
moment zeer veel wrevel omtrent de werkwijze van de stad. Participatie moet nog steeds worden 

                                                      
18  Ibed., p. 243-246 
19  Zijnde de VVKSM (de scouts), de vzw Mojsdis Chasside Belze (beheerder van de eigendommen van de Joodse 

gemeenschap binnen het plangebied), Sopima (de vastgoedvennootschap van de federale overheid, die toeziet op de 
ontwikkeling van de aanwezige NMBS-gronden) en uiteraard de stad zelf. 
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afgedwongen en of er uiteindelijk rekening mee wordt gehouden hangt louter af van de goodwill van 
het college.  
 De volgende stap in het proces was de aanpassing van het GRUP, noodzakelijk om het 
ontwerpvoorstel van de plangroep vergunningstechnisch mogelijk te maken. Het is echter eveneens 
aannemelijk dat de wetgever tevens een nieuw juridisch kader wenste omdat de rechtsgeldigheid van 
het bestaande GRUP nog steeds in twijfel werd getrokken. De teneur is deze keer helemaal anders. In 
de motivatienota wordt rechtstreeks verwezen naar de buurtgerelateerde problemen uit fase I en de wil 
hier iets aan te doen. Ook het verslag van de Vlacoro over de ontvangen bezwaren en adviezen is heel 
anders van aard. De commissie staat open voor kritiek en formuleert op basis van de bezwaren een 
hele reeks aanbevelingen met het oog op ‘de realisatie van meer functioneel stedelijk groen en een 
vergroot publiek domein … een doorgedreven functieverweving .. en een gedifferentieerd 
woningaanbod’20. Het resultaat is dan ook een GRUP dat een stuk beter aansluit bij de originele 
uitgangspunten van MVRDV. 
 Uiteraard is dit alles maar de aanzet tot de concrete realisatie. De aanloop hiertoe is ondertussen 
gegeven, en wonderwel opteert de stad er voor de eerste maal binnen deze wijk voor om een informeel 
participatietraject toe te voegen aan de planvormingsprocedure. Zo was er bijvoorbeeld niet enkel een 
voorafgaandelijk inspraakmoment naar aanleiding van de opmaak van de begin dit jaar gepubliceerde 
projectdefinitie voor de inrichting van het openbaar domein (onderdeel van de procedure tot 
aanstelling van een ontwerper hiervoor), maar stelt het document zelf dat de geselecteerde ontwerper 
dient deel te nemen aan een minimum aantal te organiseren inspraakmomenten, en dit aantal zelfs naar 
eigen inzicht mag uitbreiden.21 Ook werd in de gunningscriteria opgenomen dat de wijze waarop de 
ontwerper omgaat met participatie een beoordelingsgrond vormt, zoals Lancksweerdt al suggereerde.  
 De voorgestelde werkwijze blijft nog wel dat de ontwerper eerst intern (en in overleg met de 
stadsdiensten) een afgewerkt document voorbereid, wat daarna aan het publiek wordt voorgelegd 
opdat zij hierop opmerkingen kunnen geven. De burger is dus nog niet meteen co-producent. De 
balans helt dus ook nu meer over naar inspraak dan participatie. Dit blijkt eveneens uit de definitie die 
binnen het kader van het Antwerpse Stedelijk Wijkoverleg aan inspraak wordt toegekend: ‘Inspraak 
gaat over het delen van meningen en adviezen, niet over het nemen van beslissingen’22. Wel kunnen 

                                                      
20  VLACORO, Advies RUP Kievit fase II, Brussel, 9 september 2011, p. 22 (online op: http://www.vlacoro.be/docs/396 - 

Advies RUP Kievit fase II.pdf, datum van laatste consultatie: 11 april 2012) 
21  Zie: AG STADSPLANNING ANTWERPEN, Projectdefinitie. Inrichting openbaar domein Kievit fase II. AG 

Stadsplanning Antwerpen, Antwerpen, Maart 2012 
22  STAD ANTWERPEN, Stedelijk wijkoverleg, (online op: 

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/16/067.Y29udGV4dD04MDM zODc4.html datum van laatste consultatie: 11 
april 2002) 

Afb. 4: maquette stadsontwerp fase II (rechts op de afbeelding: fase I) 
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we stellen dat de huidige werkwijze zich al wat hoger positioneert op de participatieladder en we zelfs 
in de zone van de interactieve bestuursvorming zijn beland (meer bepaald de ‘open participatieve stijl’, 
wat nog steeds slechts beperkt interactief is). De stad blijft het geheel zo organiseren dat ze ten allen 
tijde een beslissing naar zich toe kan trekken. Effectieve beslissingmacht wordt dan ook niet uit 
handen gegeven. De opmaakprocedure van het stadsontwerp voor fase II heeft echter bewezen dat het 
college nu wel bereid is rekening te houden met buurtbezwaren, ook al gebeurde dit stadsontwerp nog 
in een periode dat er nog moest worden aangedrongen op participatie. We moeten ook opmerken dat 
de nu geïntroduceerde werkwijze met participatiemomenten er pas is gekomen nadat vele van de 
sleutelbeslissingen omtrent fase II (goedkeuring stadsontwerp) al werden genomen. De vooruitzichten 
voor de verdere afhandeling van het Kievitproject zien er echter goed uit, de verhoopte nieuwe, 
levendige stadswijk zou dan ook over enkele jaren toch nog (deels) realiteit moeten worden. 
 Afrondend kunnen we stellen dat participatie nog te veel afhangt van goodwill. Buurtbelangen 
lijken enkel het overwegen waard wanneer ze passen binnen de heersende bestuurlijke visie. Wanneer 
er (economisch) machtigere actoren de kop op steken wordt soms te snel hieraan toegegeven. 
Aangezien er van alle kanten meer en meer aanspraken worden gemaakt op de steeds schaarser 
wordende ruimte binnen onze steden, zou er vanuit bestuurlijke hoek een democratische reflex moeten 
bestaan om ook rekening te houden met de minder krachtige stemmen binnen de samenleving. 
Minstens dienen besturen vanaf het begin (zeker wat betreft de grotere projecten) voldoende het 
publiek te informeren en te betrekken. Op gewestelijk (of desnoods stedelijk) niveau kunnen minimale 
wettelijke eisen (eventueel pas vanaf een bepaalde projectgrootte) voorkomen dat besturen in de 
verleiding komen hieraan voorbij te gaan wanneer er weer een Robelco de kop op steekt. Een mogelijk 
middel hiertoe is nu al in de wetgeving opgenomen: de projectvergadering. Deze blijft echter beperkt 
tot deelname van overheid en investeerder, en vindt enkel plaats als deze laatste hierom vraagt. Een 
opwaardering en verbreding van dit instrument zou alvast een eerste stap in de goede richting zijn. 
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Bijlage 1 

 
Tabel 1: Een participatie-ladder met interactieve en niet-interactieve bestuursstijlen, uit: PRÖPPER, 
Igno, Steenbeek, Deanneke, “Interactieve beleidsvoering: typering, ervaringen en dilemma’s.” in 
Bestuurskunde, N 7, 1998, p. 292-301. 
 
Participatie 

bestuursstijl 

Rol participant Bestuur vraagt van 

participant 

Bestuur geeft aan 

participant 

Wisselwerking komt 

tot uitdrukking in 

     

Wel interactief     
     
Faciliterende 

stijl 

Initiatiefnemer Grotere eigen 

verantwoordelijkheid 
en slagvaardigheid 

Ondersteuning 

(tijd, geld, kennis, 
deskundigheid, 
materiële 
hulpmiddelen) 

Ondersteuning die 

wordt aanvaard 

Samenwerkende 
stijl 

Samenwerkingspartner Evenwichtige 
inbreng 

Evenwichtige 
inbreng 

Binding aan 
gemeenschappelijke 
en open besluiten, 
afspraken en 
handelingsplannen 

Delegerende stijl Medebeslisser Beslissing: gesloten 

besluit, alsmede 
‘commitment’ eraan 

Beslissingsmacht 

binnen 
randvoorwaarden 

Besluit waarin beide 

partijen worden 
gehonoreerd 

Open 
participatieve 
stijl 

Adviseur Oordeel: open advies Open vraagstelling 
(over 
probleemdefinitie 
en 
oplossingsrichting) 

Uitwisselen van 
alternatieve 
concepties, 
probleem- definities 
en 
oplossingsrichtingen) 

     

Niet interactief     
     
Gesloten 

participatieve 
stijl 

Colsultor 

(geconsulteerde) 

Oordeel: gesloten 

advies 

Gesloten 

vraagstelling (over 
probleemdefinitie 
en 
oplossingsrichting) 

Uitwisselen van 

visies en 
argumentaties 

Open autoritaire 
stijl 

Doelgroep van 
onderzoek of 
voorlichting 

Kennis / informatie 
over gedrag, 
houdingen en 
opvattingen 

Informatie en 
voorlichting 

Afstemmen van 
(onderzoeks)vragen 
en boodschap op 
doelgroep 

Gesloten 
autoritaire stijl 

Geen Geen Niets Niets 
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- Een ontwerpworkshop vormt een interessant labo voor ruimtelijke en sociale verkenningen, en 

maakt ontwerpprocessen toegankelijker. 
- In participatief ontwerpend onderzoek waarbij lokale actoren samen met ontwerpers ontwerpen, is 

het bekomen ontwerp niet belangrijk als resultaat. 
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Ontwerpend Onderzoek in West-Vlaanderen 

De rol van ontwerp in participatieprocessen.  

 

Inleiding 

Wat zou de rol van ontwerp kunnen zijn bij het stimuleren van lokale initiatieven, het zoeken naar 
allianties tussen plaatselijke actoren, en het ondersteunen van participatieprocessen? Wat kan 
ontwerpend onderzoek bieden bij de verdere ontwikkeling van de open ruimte, terwijl er inderdaad in 
de toekomst meer met minder moet gedaan worden? Antwoorden op deze vragen worden gezocht aan 
de hand van twee case studies: het ‘Thought for Food’ project in Roeselare, en de ontwerpworkshop 
over ‘Hoog Kortrijk’. Het ‘Thought for Food’ project in samenwerking met de Vlaamse 
landmaatschappij, trachtte de beeldkwaliteit van het midden West-Vlaamse landschap op te krikken. 
Dit door drie sleutelgebieden aan te duiden waarvoor een toekomstvisie via ontwerpend onderzoek 
geprojecteerd werd, gecombineerd met een reeks participatieprocessen. Ongeveer honderd 
landbouwers, inwoners, lokale actoren, beleidsmedewerkers, ontwerpers en experten werden 
opgetrommeld om hieraan mee te werken. Via participatie en ontwerpend onderzoek werd ondermeer 
lokale kennis naar boven gebracht, een forum aangeboden voor discussie, het ontwerpproces 
toegankelijker gemaakt voor bewoners, en aanwezigen geconfronteerd met visies over hun omgeving. 
De ontwerpworkshop over ‘Hoog Kortrijk’ kent een ander verhaal. In samenwerking met de 
Intercommunale Leiedal werd gezocht naar een omvattende visie die de vele gefragmenteerde 
ontwikkelingen in het gebied zou kunnen opvangen. Extra aandacht werd besteed aan duurzaam 
openbaar vervoer en het leefbaar maken van deze toch wel zeer autogerichte omgeving. Het ontwerp 
spitste zich hier toe op het vinden van ‘en’-‘en’ verhalen, samen met het zoeken naar allianties tussen 
vele lokale actoren die niet enkel de potentiële investeerders voor het project kunnen worden, maar 
ook het bestuur van de Stad Kortrijk kunnen aanwakkeren om effectief aan de slag te gaan.  
 
Het paper behandelt de rol van ontwerpend onderzoek in participatieve processen. Dit is bijvoorbeeld 
om ‘out of the box’ ideeën te bedenken, de wensen en verzuchtingen van locale actoren om te zetten in 
concrete plannen zodat een ‘tool’ gecreëerd wordt voor communicatie, te negotiëren tussen 
verschillende opvattingen, of gewoon als ‘eye opener’ door via ontwerp de mogelijkheden van het 
gebied bloot te leggen. De rol van participatie in ontwerpprocessen zal ook aan bod komen zoals de 
betrokkenheid van de ontwerpers en actoren vergroten, lokale initiatieven te stimuleren, of het 
verkrijgen van lokale kennis die absoluut niet van kaarten af te lezen is. In het paper worden ook 
enkele methodes van participatief ontwerpend onderzoek toegelicht, zoals het maken van ‘what if’ 
analyses en scenario’s. Wat nu reeds duidelijk blijkt is dat een goede methodiek voor participatief 
ontwerpend onderzoek geen belofte is voor een 100% slagen van een project, of de legitimiteit van een 
mogelijke visie garandeert. Andere facetten komen er ook bij kijken zoals de keuze van het gebied, 
timing, of de bereidheid van deelname van de actoren. 
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Thought For Food  

 

  
Afbakening projectgebied Roeselare – Hooglede               Het projectgebied met de kromme duivelsbeek 

 
Het Europese project Thought for Food heeft als doel de agro- en voedingssector in West-Vlaanderen 
te ondersteunen, en tracht dit te doen via gerichte acties, zoals het opkrikken van de 
omgevingskwaliteit van Midden West-Vlaanderen. Thought for Food is een project van de Provincie 
West-Vlaanderen, KATHO en Vlaamse Landmaatschappij en krijgt financiële steun van EFRO 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse Overheid.  
 
Het project rond omgevingskwaliteit werd door de Vlaamse Landmaatschappij uitgevoerd, deels in 
samenwerking met onderzoekers van het Spindus project (Spatial innovation, planning, design and 
user involvement), en houdt de ontwikkeling in van een geïntegreerde landschapsvisie voor de 
‘groentestreek’ rond Roeselare en nabij Poperinge. In deze paper wordt het participatieve ontwerpend 
onderzoek voor één van de twee deelgebieden in Roeselare besproken.  
 

Werkwijze workshop 

Het participatieve ontwerpend onderzoek werd opgesteld volgens een testscript dat gebaseerd was op 
de ‘Synoikos’ methode van Oswald en Baccini in hun boek ‘Netzstadt’.1 Dit houdt voornamelijk in dat 
er een iteratief ontwerpproces werd georganiseerd, waarbij er steeds een terugkoppeling gemaakt werd 
met locale actoren. De workshop duurde 11 dagen lang, en werd verspreid over 2 maanden. 

                                                      
1  Frans, OSWALD & Peter, BACCINI, Netzstadt: Designing the Urban (Basel: Birkhäuser, 2003) 
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Voorbereiding workshop 
FIETSTOCHT : verkenning van de site. INFORMATIE VERZAMELEN  van partners: VLM, en 

de stad Roeselare: zoeken naar kaartmateriaal, 
structuurplannen, experten. 

Eerste ontwerpworkshop – 3 dagen Eerste actorenworkshop – 2,5 uur 
WHAT -IF ANALYSE : de verschillende sectoren die een 
rol spelen in het landschap worden in kaart gebracht: water, 
recreatie, wonen, landbouw, … 

BEWONERS: de wensen en verzuchtingen van locale 
actoren (bewoners, landbouwers, ambtenaren en politici) 
worden achterhaald. Wat zijn de sterktes en zwaktes in het 
gebied? Wat zijn gewenste en ongewenste evoluties naar de 
toekomst toe? Dit werd via post-its op de kaarten geplakt. 

Tweede ontwerpworkshop – 3 dagen Tweede actorenworkshop – 2,5 uur 
EVALUTIE  van de eerste 
actorenworkshop. 

TWEE SCENARIOS 
worden bepaald en verder 
ontworpen. Experten zijn 
aanwezig waardoor de 
ontwerpen kunnen afgetoetst 
worden. 

VOORSTELLEN 
SCENARIOS: locale 
actoren vertellen wat ze 
positief en negatief vinden 
aan de ontwerpen. Dit wordt 
via post-its op de ontwerpen 
geplakt.  

SAMEN ONTWERPEN : 
locale actoren ontwerpen 
samen met de ontwerpers. 
Zo wordt ontwerp ingezet 
als een 
communicatiemiddel. 

Derde ontwerpworkshop – 3 dagen Derde actorenworkshop – 1 dag 
EVALUATIE  - waar is het 
ontwerp in strijd met wat er 
gezegd werd? 

PROJECTEN – de 
ontwerpen worden verder 
uitgewerkt. 

VOORSTELLEN ONTWERPEN : aan ambtenaren en 
deskundigen.  

 

   
ontwerpworkshops 

 

Werkwijzen Participatief Ontwerpend Onderzoek 

Tijdens de workshop werden volgende werkwijzen van participatief ontwerpend onderzoek getest; 
‘what if’ analyses, en het inzetten van scenario’s.  
 

1. ‘What if analyse’ 
 
De eerste ontwerpworkshop ging van start met het maken van ‘what if’ analyses, aangebracht door 
Liesl Van Autgaerden. Via de ‘what if’ analyse werd een methode ontwikkeld waardoor informatie op 
een systematische manier kan verkregen worden. De analyse bestaat erin om een sector de ruimte te 
geven die het nodig heeft, volgens de weg van de minste weerstand. Bijvoorbeeld, wat als landbouw 
mag uitbreiden in het landschap? Wat zou er dan gebeuren? Dit kan ook voor andere sectoren gedaan 
worden, zoals recreatie, wonen, natuur, economie, en verschillende types bedrijvigheid. Door deze 
oefening te doen, wordt er inzicht bekomen in hoe een bepaalde sector zijn toekomst ziet. Deze visie 
wordt vertaald in een kaart. Creativiteit komt hier dus nog niet aan bod, het gaat hier om een louter 
begrijpen van hoe verschillende sectoren zich in de ruimte willen organiseren. Dit levert twee zaken 
op. Enerzijds wordt er informatie bekomen voor de start van het ontwerpproces, en anderzijds wordt 
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een communicatie instrument ontwikkeld door kaarten te maken samen met de actoren in een gebied. 
Hun betrokkenheid tijdens het proces wordt op deze manier vergroot, evenals de toegankelijkheid tot 
de manier van denken en tekenen van de ontwerpers. De verschillende kaarten van de sectoren kunnen 
op elkaar gelegd worden, zodat conflicten en allianties duidelijk worden in een gebied. Deze kunnen 
met de actoren besproken worden, die dan ook geconfronteerd worden met de waarden en het 
ruimtegebruik van overige concurrerende sectoren. De what if analyse wordt dus een communicatie 
instrument waarmee de volgende stap naar een ontwerp voorbereid wordt; het ontwikkelen van 
scenario’s.  
 

“If, in an overly-determined field of phenomena, such as territorial transformations, some aspects are 

isolated and we ask what would happen if these phenomena reached their extreme or probable 

consequences, we obtain images from the future – scenarios- that are partially incompatible. And it is 

just their partial antagonism that makes them interesting” (Bernardo Secchi) 
 

Liesl Vanautgaerden_Geïntegreerde visieontwikkeling ‘what if’, workshop Roeselare 2011 

 
2. Scenario’s 

 
Lena Börjeson stelt drie soorten scenario’s voor2, gebaseerd op drie vragen die een locale actor zich 
over de toekomst zou kunnen stellen. Dit zijn ‘Wat zal er gebeuren?’, ‘Wat kan er gebeuren’, en ‘Hoe 
kan een bepaald doel bereikt worden?’. Hiermee worden voorspellende, onderzoekende, en 
normatieve scenario’s van elkaar onderscheiden. De hierboven vermelde ‘what if analyse’ valt 
duidelijk binnen de eerste categorie, aangezien ze het ruimtegebruik van een bepaalde sector tracht te 
voorspellen. Het ontwerpend onderzoek dat bij de ‘Thought for Food’ workshop werd toegepast, 
trachtte ook in te zetten op explorerende scenario’s door twee geïntegreerde en realistische scenario’s 
voor te stellen, namelijk een scheidingsmodel en een verwevingsmodel: co-productie en co-creatie. 
 
Het nut van scenario’s is dat er kan duidelijk gemaakt worden dat het gepresenteerde ontwerp niet 
vaststaand is, en dat de ontwerpvoorstellen nog verandering in zich kunnen opnemen. Er worden 
meerdere visies geponeerd waardoor ontwerp ingezet wordt als een communicatiemiddel. Het leidt dus 
tot discussie. De verschillende visies stellen ook verschillende mogelijke ontwikkelingen voor, 
waardoor er meer ideeën op tafel gelegd worden. In de tweede actorenworkshop van de Thought for 
Food workshop werd ontwerp ingezet als communicatiemiddel, en werden de voor- en nadelen van de 
verschillende ontwerpen thematisch besproken met de lokale actoren. Hierna kregen de ontwerpers de 

                                                      
2  Lena, BÖRJESON, e.a., “Scenario types and techniques: Towards a user’s guide”, Futures 38 (2006) 723-739 
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kans om samen met de deelnemers een alternatief ontwerpvoorstel te ontwerpen. In participatief 
ontwerpend onderzoek waarbij lokale actoren samen met ontwerpers ontwerpen, is het bekomen 
ontwerp niet belangrijk als resultaat, maar het begrijpen en naar boven halen van achterliggende 
gedachtegangen. Ontwerpen wordt hier dus opnieuw ingezet als een communicatiemiddel:  
 

“Er werden geen nieuwe plannen getekend, maar wanneer je samen met locale actoren ontwerpt, 
begrijp je veel beter waarom ze iets zeggen. Het ontwerp doet er niet toe, maar wel de achterliggende 

dynamieken. Met de redenen waarom dat ze iets zeggen of tekenen, kan je beginnen werken.” 

(ontwerper workshop) 
 

“Ik denk dat de locale actoren zich meer verbonden voelen met het ontwerp zelf. Dat ze zoiets hebben 

van: ‘Dat is dankzij ons dat het zo geworden is.’” (ontwerper workshop) 
 

  
Scenario recompositie          Scenario reproductie 

 

Participatie en ontwerpen 

Na de afloop van het participatieve ontwerpend onderzoek werden alle ontwerpers (studenten 
stedenbouw) en enkele bewoners geïnterviewd. Hun mening werd gevraagd over ondermeer de 
toegepaste methodiek van de workshop, de rol van ontwerp, en het nut van participatie. Wat volgt is 
een eerste analyse van deze interviews, en wat de rol van participatie in een ontwerpproces zou kunnen 
zijn. 
 
a) Verkrijgen van lokale kennis. Door participatie kan informatie aan het licht komen die niet van 
kaarten afleesbaar is. 
 
“We hadden rond heel die rivier gewerkt, en dan zegt die boer: “Ok vrienden, voor de helft van het 

jaar staat daar geen water in. Alles wat je hier tekent is dus ruimschoots niet ok.” Op die kaarten 

stond dus niet dat die rivier in de zomer droog staat. Het gaat dus om lokale kennis dat je anders niet 

te weten kan komen.”  
 
b) Stimuleren van lokale initiatieven. Het ontwerp zal dichter aansluiten bij vragen die in het terrein 
leven. Eventueel kunnen locale actoren zich door het ontwerp engageren. Zo kunnen lokale actoren 
aangemoedigd en ondersteund worden om de ruimtelijke evolutie van hun leefruimte meer in eigen 
handen te nemen. 
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“Een belangrijke rol van een ontwerper is, denk ik, om veel verschillende inzichten en opvattingen te 

verenigen in een plan. Dus eigenlijk ben je een negotiator.”  
 
c) Ideeën komen aan bod, verhogen van de kwaliteit van het ontwerp. 
 

“Dan denk ik ook dat participatie ervoor zorgt dat ontwerpen beter zijn. Je hebt meer informatie, een 
beter klankbord, meer kritiek. Dus, ik denk dat uw ontwerp, als het nu niet allemaal compromissen 

zijn, beter zal zijn.” 
 
d) De gedragenheid van het ontwerp. Door locale actoren bij het ontwerpproces te betrekken, kan het 
ontwerp beter begrepen worden, en hoe het tot stand gekomen is. 
 

“Zij moeten er achteraf ook zorg voor dragen, ze moeten daar ook een soort van trots of erkenning 

door ontwikkelen, en dan is het gewoon veel interessanter als ze begrijpen hoe het ontwerp tot stand is 
gekomen.” 

 
e) Betrokkenheid van zowel locale actoren als ontwerpers vergroten. 
 
“Ik had me nog nooit zo beziggehouden met het land afnemen van iemand anders. Opeens keek ik 

helemaal anders naar mijn beroep. En, ik denk dat je er toch wel genuanceerder over begint te 

denken. Of dat je u sneller afvraagt van: Weet je wel wat je aan het doen bent met uw potloodje?” 
 

   
presentatie van de ontwerpen tijdens de actorenworkshops 

 
Een aantal bemerkingen rond participatie kwamen tijdens deze interviews ook aan het licht. 
Participatie vergt veel tijd, en het vormt een uitdaging om moeilijk bereikbare groepen in het proces te 
betrekken. Afgezien van het feit dat deze workshop veel informatie heeft opgeleverd en een behoorlijk 
resultaat, valt hier en daar de methodiek nog aan te passen. Een goede methodiek waarbij 
interdisciplinariteit en participatie aan bod komen, biedt eveneens geen 100% garantie van een kans op 
slagen. Andere zaken spelen ook een rol zoals de context, de keuze van het gebied, timing, of de 
bereidheid van lokale actoren om deel te nemen. 
 

Hoog Kortrijk_Context 

Het strategische stadsproject werd vanaf de jaren 1990 het algemene leidmotief in Europa. Deze 
benadering kan zijn oorsprong vinden in een Zuid-Europese context. De theoretische basis van dit 
werkinstrument was eerst ontwikkeld in Italië, en dan succesvol uitgevoerd in de Spaanse 
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stadsvernieuwingspraktijken. 3 Belangrijke auteurs en stedenbouwkundigen waren Aldo Rossi en 
Giorgio Grassi4 in Italië, en Joan Busquets en Manuel de Solà-Morales5 in Spanje. Ook kan het Franse 
‘projet urbain’ gesitueerd worden in deze traditie. 6 Vanaf de eeuwwende maakte het strategische 
stadsproject eveneens in Vlaanderen volop opgang. Stationsprojecten als in Leuven (1991) zetten de 
toon en samen met stedenbouwwedstrijden als die voor Hoog Kortrijk of het Antwerpse ‘Stad aan de 
Stroom’ (1993) markeren ze een vernieuwde inbreng van het stadsontwerp in de stadsvernieuwing. 
Ontwerp, door een nieuwe generatie stedenbouwkundigen aangedragen, wordt herontdekt als 
instrument van visie- en conceptontwikkeling, als middel voor strategiebepaling, maar ook en niet 
minder als medium voor negotiatie en bemiddeling.7  
 
In 1989 werd een competitie gelanceerd in Hoog Kortrijk, waaraan Stephane Beel, Rem Koolhaas, 
Bernardo Secchi en Bob van Reeth hebben deelgenomen. Uiteindelijk werd het gewonnen door 
Bernardo Secchi, waarna hij ingezet werd voor het opstellen van het Structuurplan van Kortrijk, de 
transformatie van Hoog Kortrijk zelf, en enkele projecten zoals het marktplein in het centrum van 
Kortrijk en het kerkhof in Hoog Kortrijk. Toch bevindt Hoog Kortrijk zich nu op een kantelmoment, 
en was er nood aan een workshop. 
 

  
situering Hoog Kortrijk 

 
Gedurende de laatste decennia heeft Hoog Kortrijk zich ontwikkeld in een volledig stedelijk gebied, 
dat aansluit op de historische stad en zijn centrum. Verschillende regionale faciliteiten zijn aan het 
uitbreiden, zoals het regionaal hospitaal, de hogeschool, universiteit, het Kennedy bedrijvenpark en de 
expohallen. Deze vormen de onderdelen van een kennis as ten zuiden van Kortrijk. Als slachtoffer van 
zijn eigen succes, kent deze regio ook een aantal groeipijnen. Het is bijvoorbeeld te veel gericht op 
autoverkeer, het mist stedelijke kwaliteit, en de leefbaarheid en attractiviteit van Hoog Kortrijk moet 
drastisch verbeteren, net zoals het openbaar vervoer. Er wordt gezocht naar een interne logica in het 
gebied, een betere connectie met het centrum van de stad Kortrijk, een netwerk voor fietsers en 

                                                      
3  Nancy MEIJSMANS, Exploring a project-based approach to the urban region (Rotterdam: Enhr, 2007) 
4  Aldo ROSSI, L’architettura della città (Padova : Marsilio, 1966) 
5  Manuel DE SOLA MORALES, "Another modern tradition : From the Break of 1930 to the Modern Urban Project”, 

Lotus International, 6/31 (1989): 64 
6  Ariella MASBOUNGI, Projets Urbains en France (Paris : Editions du Moniteur, 2002) 
7  Bruno DE MEULDER, Stadsvernieuwing in België van 1900-2000. In: Vervloesem E., De Meulder B., Loeckx A. 

(Eds.), Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen 2002-2011, een eigenzinnige praktijk in Europees perspectief. 
(Brussels: ASP, 2012) 
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wandelaars, en een dringende oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen. Hoe dan ook, op dit 
moment bevindt Hoog Kortrijk zich op een keerpunt. De verschillende actoren in het gebied merken 
dat een uitbreiding op eigen site niet meer mogelijk is, en dat samenwerking broodnodig wordt.  
 
De tiende Internationale ontwerpworkshop van OSA (Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur, 
KULeuven) was in samenwerking met de Intercommunale Leiedal. De workshop stond onder leiding 
van professoren Bruno De Meulder en Kelly Shannon, en kadert binnen het Spindus onderzoek. Een 
kerngroep van betrokken actoren (KULAK, KATHO, AZ Groeningen, expohallen, etc. ) namen vooraf 
deel aan een reeks vergaderingen waarbij er gezamenlijk gezocht werd naar een probleemformulering 
voor de workshop. Deze vergaderingen trachtten een notie te krijgen van hun wensen en verzuchtingen 
bij het ontwerp van Hoog Kortrijk, en eveneens om uit te zoeken welke paradoxen en allianties tussen 
deze opinies bestonden. De voorbereidende vergaderingen brachten de actoren samen, waardoor ze 
elkaars standpunten te horen kregen. Dit resulteerde in een spontaan zoeken naar oplossingen en 
onderlinge allianties, zoals het delen van parkeerterreinen, studentenrestaurants of auditoria. Cruciale 
aandachtspunten kwamen op die manier aan het licht, en een drietal onderzoeksvragen werden naar 
voor geschoven: 
 

1) Kan Hoog Kortrijk voorzien worden van stedelijke kwaliteit, gedragen door een reeks nieuwe 
stedelijke functies, zodat Hoog Kortrijk een volwaardig deel van de stad wordt? 

2) Welke condities moeten veranderen om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Hoog 
Kortrijk te verhogen? 

3) Hoe kunnen de verschillende delen van Hoog Kortrijk geleidelijk aan veranderen in een 
nieuwe Kennisas Zuid? 

 
Via ‘canvass cards’, een methodiek die door Fluid in King’s Cross in London ook werd toegepast, 
werden 60 interviews ter plaatse afgenomen. Aan studenten van KATHO en KULAK, maar ook 
werknemers van het regionale ziekenhuis AZ Groeningen werd gevraagd hoe ze naar Hoog Kortrijk 
gaan, welke mobiliteitsproblemen ze onderweg ondervinden, wat ze goed en slecht vinden aan het 
gebied zoals het nu is, welke faciliteiten er ontbreken, en wat hun wensen zijn voor de toekomst van 
Hoog Kortrijk. Toch ging het bij deze workshop eerder over coproductie, waarbij een samenwerking 
tussen overheid, investeerders en toekomstige gebruikers aan de orde van de dag is. 
 
Gedurende een intensieve ontwerpweek ging een interdisciplinair en internationaal team aan de slag. 
Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs en architecten zochten naar antwoorden op 
de gestelde vragen. Dit zorgde voor een interessante mix aan expertise, lokale en niet-lokale kennis, 
solide voorstellen van ervaren ontwerpers en out-of-the-box ideeën van pas afgestudeerden. Experten 
rond mobiliteit en stedenbouwkundige ambtenaren werden tijdens de workshop uitgenodigd zodat de 
ontwerpvoorstellen konden afgetoetst worden. Tijdens de workshops wordt gebruik gemaakt van een 
ontwerpende methodiek, wat toelaat om de rol van ontwerp onder de loep te nemen.  
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ontwerpweek 

 
Explorerend ontwerp – Gebaseerd op een solide lezing van de site, bijvoorbeeld door ‘mapping’, 
wordt er gezocht naar kansen, beperkingen, en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Explorerend 
ontwerp houdt geen halt bij de lezing van de site alleen, maar tracht projecten te formuleren. In de 
Hoog-Kortrijk workshop bijvoorbeeld, werd via het maken van kaarten en het lokaliseren van 
kleilagen in de bodem de stap gezet naar het ontwerpvoorstel om binnen de 30-40m hoogtelijnen een 
kroonbos te planten.  
 
Problemen definiëren - Het ontwerp onderzoekt kansen en beperkingen, zowel de expliciet 
ruimtelijke als de maatschappelijke die impact hebben op de ruimte.8 Het formuleren van het probleem 
werd gedaan door een intensieve lezing van de site, en maakt gebruik van aanwezige opportuniteiten. 
 
Ontwikkelen van ideeën - De workshop werd ingezet om in een korte periode zoveel mogelijk ideeën 
te ontwikkelen, en om vastgeroeste perspectieven open te breken. Ontwerp werkte als ‘eye-opener’. 
Tijdens de workshop gebeurde dit bij de perceptie van het openbaar vervoer. Bij de start 
concentreerden de actoren zich op het optimaliseren van het autoverkeer. De files moesten opgelost 
worden, en parkeermogelijkheden waren broodnodig. Tijdens de ‘midreview’ was het verhaal al 
helemaal anders. Toen werd de vraag gesteld om het autoverkeer niet meer te faciliteren, zodat het 
gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Het ontwerp zocht toen naar ‘en’-‘en’ verhalen. 
Er werd ‘en’ naar oplossingen voor het autoverkeer gezocht, ‘en’ voor het openbaar vervoer.  
 
Verbeeldend ontwerp – Tijdens de workshop werd via ontwerp discussie mogelijk gemaakt. Wensen 
en verzuchtingen van actoren en bewoners worden ruimtelijk verbeeld in plannen, maquettes en 
tekeningen. Dit brengt een nieuwe dynamiek teweeg en projecteert mogelijke toekomstplannen. Een 
voorbeeld is de bricolage attitude die er bij de actoren heerste. De regionale spelers zaten allemaal op 
hun eigen enclave, hun eigen fragment, zonder veel onderling verband. Zij trachtten hun problemen zo 
veel mogelijk op hun eigen site op te lossen, terwijl in het ontwerp allianties gezocht werden, en 
opportuniteiten zichtbaar gemaakt. 
 

                                                      
8  Loeckx A. et al. (2009) Ten Considerations regarding Urban Projects and Concept Grants, in: Loeckx A. (Ed.) Framing 

urban renewal in Flanders, Amsterdam: Uitgeverij SUN, 254-266. 
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Integreren van visies en concepten – ontwerp kan verschillende visies integreren en synthetiseren, 
die in eenzelfde site aanwezig zijn. Zo werden verschillende visies en ideeën van de actoren van Hoog 
Kortrijk, die soms tegenstrijdig waren, met elkaar verweven in één ontwerp. Dit ontwerp kan later nog 
verandering in zich opnemen. 
 
Negotiërend ontwerp – De workshop was de start van een iteratief ontwerp proces waarbij 
ontwerpers een dialoog aangaan met specialisten en betrokken actoren. André Loeckx beschrijft dit 
proces als een continue deconstructie en reconstructie van het ontwerp, zonder de essentiële 
kwaliteiten en strategische veronderstellingen ervan te bedreigen. Later wordt het ontwerp een 
referentiepunt gebaseerd op een zekere consensus dat kan vertaald worden in definitieve plannen. 9  
 
Verificatie van voorstellen en scenario’s – Het verbeelden van ideeën laat eveneens toe om het tot 
stand komen van interventies in de open ruimte toegankelijker te maken voor al diegenen die bij het 
proces betrokken zijn. Het ontwerp wordt hierbij gebruikt als een instrument om lokale kennis te 
winnen en mobiliseren, en de mogelijke consequenties van de ontwikkelingsscenario’s te testen. Als 
voorbeeld dienen de verschillende mobiliteitsscenario’s. De workshop zocht naar alternatieven, en 
ageerde hier als labo dat mogelijkheden en hypothesen onderzocht. Ontwerpers worden onderzoekers. 
 
Vaststellen, aankaarten en misschien wel vast rijden – In een dergelijke workshop kunnen ook 
kritische componenten naar voor worden geschoven. Met deze rol van ontwerp wordt aangetoond dat 
het gebruik van ontwerp niet zaligmakend is. Ontwerp kan immers bepaalde processen evengoed 
blokkeren, net door bepaalde zaken bloot te leggen of ideeën zichtbaar te maken. 
 

  
Ontwerp Hoog Kortrijk met varianten voor mobiliteitsscenario 
 

Deze rollen van ontwerp zijn uiteraard niet eindig en dus onvolledig. Ze schetsen echter wel een beeld 
van de manieren waarop ontwerp kan ingezet worden. De ontwerpworkshop als tool kan er misschien 
niet alleen toe bijdragen om, via ontwerp en onderzoek, een sterke ruimtelijke visie op te stellen, maar 
biedt misschien ook de mogelijkheid om een sociale component toe te voegen door het ontwerpproces 
toegankelijker te maken. Uiteraard vergt het effectief betrekken en motiveren van de nodige actoren 
heel wat inspanningen, en is het format van een workshop geen garantie voor een sociaal onderbouwd 
ontwerp. Maar dat neemt niet weg dat zowel op vlak van onderzoek als ontwerp, de workshop een 
interessant labo vormt voor ruimtelijke en misschien ook sociale verkenningen. 

                                                      
9  André LOECKX, “Planning & architecture for a new urban condition: the ambitions of a pilot project”, in: Smets M. 

(ed.) Melding town and track, The railway area project at Leuven, 69/94 (Antwerpen: Ludion, 2002)  
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Van inspraak naar afspraak 

Op zoek naar een duurzame relatie tussen burger en bestuur 

 

Inleiding 

 

Inspraak is passé! 
 
Inspraak, hét participatie-instrumentarium van de laatste decennia, is verouderd. De term kan 
verduidelijkt worden aan de hand van de definitie die De Rynck en Dezeure gebruiken. Zij geven aan 
dat volgens de klassieke visie inspraak gezien wordt als participatie ten dienste van beslissingen die 
bestuurders al genomen hebben. Volgens de auteurs moet participatie verder gaan dan dat. Voor hen is 
participatie: processen van communicatie, van dialoog, van conflict waarbij burgers, 
burgerorganisaties, ambtenaren, experten en politici elkaar beïnvloeden, zo aan meningen, houdingen 
en gedrag bouwen en uiteindelijk tot beslissingen komen (De Rynck & Dezeure, 2009). 
 

Een ondersteunende overheid? 
 
Inspraak vormt volgens Holemans en Peeters – verbonden aan Oikos, denktank voor sociaal-
ecologische verandering – onderdeel van de 1ste generatie participatie-instrumenten in het 
democratiseringsproces dat zich vanaf de jaren ’60 van vorige eeuw op gang trok. Hierbij werden 
diverse adviesraden zoals jeugdraden, seniorenraden, cultuurraden, milieuraden opgericht. Inbreng van 
burgers beperkte zich hier tot meningen ventileren over een reeds bestaand beleid zonder de garantie 
dat deze mening zich ook zou vertalen in bijsturing van datzelfde beleid. Vanaf de jaren ’90 doet zich 
een tweede democratiseringsgolf voor waarbij burgers enkele treden hoger klimmen op de 
participatieladder. Waar participatie van de 1ste generatie zich beperkte tot de drie laagste treden van 
de participatieladder – informeren, raadplegen, adviseren – gaat participatie van de 2de generatie verder 
tot coproductie en meebeslissen. Sommige auteurs menen zelfs een 3de generatie van participatie waar 
te nemen waarbij de rol van de overheid verder gereduceerd wordt en waar het zwaartepunt van 
beleidsvorming bij de burgers ligt. Burgers nemen spontaan het initiatief. De overheid kijkt toe vanaf 
de zijlijn en neemt indien nodig een ondersteunende rol op (Holemans & Peeters, 2010).  
 

Een samenlevingscontract voor bestuur en burger. 
 
De uitdaging ligt echter nog steeds bij de 2de generatie participatie: Coproductie en Meebeslissen. 
Hierbij trachten overheid en burger in samenspraak te streven naar collectieve doelstellingen. Dit is 
belangrijk om twee redenen. Enerzijds kan dit een oplossing bieden voor de crisis waarin de bestaande 
representatiedemocratie zich vandaag bevindt. Het streven naar een grotere democratische legitimiteit 
vormt hierbij de doelstelling. Anderzijds kunnen burger en bestuur samen tot een efficiënter en 
effectiever beleid kunnen komen.  
De centrale vraag is hoe dit partnerschap kan geconsolideerd worden. Is het misschien wenselijk om 
tussen beide partners een contract op te stellen waarin ze beiden hun rechten en plichten vastleggen? 
Of werkt een verbintenis eerder beperkend voor een partnerschap dat misschien net nood heeft aan 
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flexibiliteit? Is de tijd überhaupt rijp om zo hoog op de participatieladder te klimmen? In volgende 
paragrafen tracht ik een antwoord te zoeken op deze vragen. 
 

Participatie in de consensusdemocratie 

 
Participatie is in de literatuur veelvuldig en zeer uitgebreid beschreven. Voor een goed begrip van de 
volgende paragrafen lijkt het daarom nuttig om een poging tot definitie te ondernemen voor 
participatie en participatiedemocratie. Voor een goed begrip volgen we de terminologie die Hendriks 
heeft gehanteerd (Hendriks, 2006). In zijn werk geeft Hendriks op een zeer verhelderende wijze 
invulling aan het begrip participatiedemocratie. Ook is zijn bijdrage over de consensusdemocratie 
interessant. Ook dit begrip zullen we – gezien de relevantie voor de Vlaamse politieke context – kort 
aanhalen. 
 
In een participatiedemocratie komt beleid op een interactieve wijze en van onderuit tot stand. 
Maatschappelijke actoren trekken het democratisch proces in tegenstelling tot de consensusdemocratie 
waar de politieke partijen, maatschappelijke groepen en professionele instellingen het beleid bepalen. 
Een consensusdemocratie komt voor in een sterk verzuilde en verdeelde samenleving zoals we die in 
Vlaanderen en België kennen. Een van de kenmerken van een sterke verzuilde samenleving is de 
machtsdeling en –spreiding. Voor België is deze machtsdeling nog sterker dan in de ons omringende 
landen. Naast ideologische tegenstellingen, spelen ook nog eens communautaire tegenstellingen. Dit 
zorgt ervoor dat er steeds een evenwicht moet gevonden worden tussen geven en nemen. Strijdige 
belangen moeten op een onderhandelde wijze met elkaar verzoend worden. Bestuurders zijn daarom 
verplicht om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Door de jaren heen zijn deze verbanden sterk 
geïnstitutionaliseerd waarbij maatschappelijke debatten sterk binnen deze instituties worden gevoerd. 
Besluiten zijn vaak zo doorgedreven onderhandeld dat er voor participatie en inspraak van buiten uit 
geen plaats meer is. Het lijkt bijna contradictoir dat het belang van participatie, in een samenleving 
waar onderhandeling en deliberatie zo belangrijk zijn, zo klein is. 
 
De participatiedemocratie tracht een oplossing te bieden voor dit gebrek aan inbreng in het 
overheidsbeleid. Participatiedemocratie volgt een holistische logica waarbij de voorkeuren en 
meningen door interactie waardevoller en bruikbaarder worden. Deze vorm van democratie is niet 
alleen instrumenteel van belang maar is ook symbolisch, als een na te streven waarde op zich, 
essentieel voor de werking van de consensusdemocratie (Hendriks, 2006). Participatiedemocratie kan 
echter geenszins de bedoeling hebben om het primaat van de politiek, democratisch verkozen 
mandatarissen, te vervangen. Ze kan echter haar plaats opeisen in aanvulling van de bestaande 
democratische instellingen. 
 

Jean-Jacques Rousseau en de Volonté Générale 

 
Als we over participatie en verruiming van de democratie praten, valt het werk Du Contrat Social ou 

Principes du droit Politique van de Frans-Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau niet te negeren. 
Rousseau stelt dat politieke macht enkel kan uitgaan van de ondeelbare volkssoevereiniteit die wordt 
bestendigd en beschermd in een sociaal contract. Burgers gaan dit contract met elkaar aan waarbij ze 
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de volkswil, het algemeen belang boven hun individueel belang stellen. De volkswil of de Volonté 
Générale is de basis van het politieke systeem. Politieke macht is hier inherent aan en dus ondeelbaar. 
Toch erkent Rousseau de beperkingen van zijn opvattingen en geeft hij toe dat 
volksvertegenwoordigers noodzakelijker wijze een rol moeten spelen op grote schaal waar directe 
democratie praktisch onmogelijk is. Hij sluit volksvertegenwoordiging daarom niet helemaal uit. De 
rol van deze vertegenwoordiging moet volgens hem echter zeer beperkt blijven. Vertegenwoordigers 
kunnen enkel de handen zijn van het ondeelbare lichaam van het volk (Fennema, 2001). Hoewel de 
bijdrage van Rousseau zeer vaak is gecontesteerd, blijft zijn werk zeer interessant in het 
participatiedebat. Hij maakt duidelijk dat bestuurders en politici hun politieke macht enkel kunnen 
uitoefenen bij de gratie van de burgers die zij vertegenwoordigen. Zij moeten met andere woorden te 
allen tijde bereid zijn die macht te delen met diezelfde burgers.  
 

Jürgen Habermas en de Theorie des kommunikativen Handelns 

 
Een tweede werk dat een vermelding verdient is de Theorie des kommunikativen Handelns van de 
Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas. Habermas stelt dat communicatief handelende 
personen niet zozeer naar het overheersen van andere actoren streven. Mensen trachten echter hun 
verschillende meningen en stellingen in overeenstemming te brengen om zo naar een gezamenlijk doel 
te streven. Om te kunnen spreken van communicatief handelen, moet er volgens Habermas aan enkele 
voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet het handelen inclusief zijn. Het debat is niet-partijpolitiek, 
en staat open voor alles en iedereen. Het debat is voor iedereen toegankelijk. Ten tweede moet het 
handelen open zijn. De communicatie tussen actoren is fundamenteel niet-strategisch en niet-
manipulatief. Actoren streven niet naar overheersing van anderen. Ten derde is het handelen 
machtsvrij. De interactie berust enkel op uitwisseling van kennis, overtuiging en ervaring. Actoren 
debatteren met gelijke wapens. Ten vierde is het handelen communicatief. Via verschillende 
argumenten wordt er naar een gemeenschappelijk doel gewerkt. Het beste argument zal naar dit doel 
leiden. Ten slotte is het handelen transformatief. Ideeën en meningen worden door interactie verrijkt 
en versterkt waardoor er uiteindelijk naar een consensus kan gestreefd worden. Verschillende auteurs 
waaronder de Franse filosoof Michel Foucault hebben de ideeën van Habermas vaak te utopisch en 
naïef bevonden. Toch loont het de moeite om de ideeën van Habermas hier naar voor te schuiven. Zijn 
idee van het communicatief handelen is een zeer interessant ideaaltype waarnaar gestreefd moet 
worden in de rechtstreekse deliberatie tussen burger en bestuur. Enkel zo is het mogelijk om 
daadwerkelijk van participatie te spreken waarbij burger en bestuur op basis van gelijkwaardigheid 
van gedachten wisselen om zo tot een gedragen en kwalitatiever eindresultaat te komen. 
 

Netwerkmodel als sturingsmodel 

 
Ten derde is het interessant te kijken naar de literatuur die is verschenen over netwerken als 
sturingsmodel binnen het overheidsbeleid. De netwerktheorie werd ontwikkeld in reactie op het één-
actormodel dat uitgaat van een sterke top-downsturing van de overheid (Bouckaert & Verhoest, 2001). 
In het netwerkmodel neemt de overheid de plaats in van gewone deelnemer binnen het netwerk. 
Beleidsontwikkeling en –uitvoering gebeurt dan via overleg en samenwerking tussen onderling 
afhankelijke factoren die handelen volgens bepaalde strategieën en handelingspatronen. Er kan van 



 61

succes gesproken worden wanneer men er in slaagt om gezamenlijke acties op touw te zetten die 
ervoor moeten zorgen dat gemeenschappelijke problemen worden opgelost en gemeenschappelijke 
doelstellingen worden gehaald (Kickert, Klijn & Koppenjan, 1997). Klijn en Koppenjan zien de 
netwerkbenadering als een gevolg van de vergevorderde taakdifferentiatie en professionalisering. 
Beide fenomenen zorgen ervoor dat het voor de overheid onmogelijk is geworden om vanuit een 
centrale positie actoren op een efficiënte manier van bovenuit te sturen (Klijn & Koppenjan, 2004). 
Veelgehoorde kritieken zijn het gebrek aan democratische legitimiteit en het gebrek aan efficiëntie wat 
een bedreiging zou kunnen vormen voor de goede werking van het overheidsbestel (Marsh & Rhodes, 
1992). Deze kritieken gaan ervan uit dat de netwerkbenadering een normatief geladen is en een 
keuzemogelijkheid inhoudt. Oosterwijk argumenteert echter dat we ons niet moeten afvragen of we 
met netwerken willen omgaan maar hoe we met netwerken willen omgaan (Oosterwijk, 1995). 
 
Het netwerkmodel geeft ons een duidelijke kijk op hoe we het huidige overheidsbestel moeten 
percipiëren. De overheid is niet meer in staat om de maatschappij van bovenaf te sturen. Ze is 
verplicht om een andere, meer regisserende rol op te nemen. Tegelijk biedt dit model de kans om het 
participatiemodel te integreren in het overheidsbeleid waarbij de burger als actor in een netwerk rond 
overheidsbeleid zijn plaats kan opeisen. 
 

Participatie als democratische verplichting 

 
In de literatuur zijn er twee perspectieven op participatie te onderscheiden (De Rynck & Dezeure, 
2011). Enerzijds is er het democratisch perspectief. Participatie wordt hierin aanzien als een 
normatieve verplichting ten aanzien van de burger in een democratie. Hendriks en Tops noemen dit de 
heroïsch-interactionistische benadering. Hierbij ligt de nadruk op de potentie van participatieve 
beleidsvorming om waardevolle democratische interactie en participatie te genereren, om emancipatie 
te bevorderen, om mensen ongedwongen en op humane wijze met elkaar en de publieke zaak in 
verband te brengen (Hendriks en Tops, 2001).  
 
Anderzijds spreekt men van het instrumentele perspectief. Uit onderzoek bij Vlaamse ambtenaren en 
politici blijkt dit veel belangrijker dan het eerst genoemde. Ze zien het als een kans om het debat 
inhoudelijk te verrijken, om betrokkenheid te creëren, om draagvlak te verwerven. Externe triggers – 
financiële stimuli of wettelijke verplichtingen - blijken van essentieel belang om het bestuur te 
overtuigen om participatie een plaats te geven in het beleidsproces (De Rynck & Dezeure, 2011). 
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de gebruikte instrumenten zich nog te vaak – ook nu nog 
beperken tot de traditionele 1ste generatie participatiemethoden. Hoorzittingen, adviesraden en het 
geven van informatie – wat hierboven werd gedefinieerd als het verlenen van inspraak - domineren het 
participatiedebat bij de overheid. Toch staan bestuurders niet weigerachtig tegenover het idee om 
hoger op de participatieladder te klimmen. Nochtans zijn de meesten van mening dat burgers zich 
vooral mogen uitspreken over zachte thema’s zoals culturele evenementen, kleine buurtprojecten enz. 
Hardere thema’s zoals milieu en ruimtelijk beleid lijken veel minder evident (De Rynck & Dezeure, 
2011). De burger wordt nog te vaak gezien als een ongewenste gast ten aanzien van plannen voor de 
toekomst verbonden aan de harde thema’s (Holemans & Peeters, 2010). De democratische reflex van 
bestuurders lijkt met andere woorden zeer selectief. 
 



 62

Een van de doelstellingen van participatiedemocratie is zoals gezegd het ondersteunen van het primaat 
van de politiek door het versterken van de legitimiteit en het draagvlak voor gevoerd overheidsbeleid. 
Nochtans oogst deze visie heel wat kritiek. Verschillende auteurs menen dat participatiedemocratie net 
een bedreiging vormt voor de representatiedemocratie door de vertekende populatie die doorgaans 
deelneemt aan participatiemogelijkheden. Zo blijkt ondermeer uit de Citizen Participation Study, een 
grootschalig onderzoek dat gevoerd werd in de V.S., dat vooral hoger opgeleide mannen deelnemen 
aan beleidsparticipatie (Brady, Schlozman & Verba, 1999; Brady, Verba & Schlozman, 1995; Loyens 
& Van de Walle, 2006; Verba, 2003). Ook het onderzoek Burgers in Vlaamse grootsteden dat een 
peiling deed naar participatie in lokale besluitvorming kwam tot de conclusie dat mannen meer 
participeren dan vrouwen en dat de participatie van laaggeschoolden een stuk lager ligt dan die van 
hooggeschoolden. Opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, inkomen, socio-economische status en 
etniciteit oefenen dus wel degelijk een invloed uit op de participatiebereidheid van burgers (Loyens 
e.a., 2006).  
 
Toch zijn er ook voorbeelden waar vertekening zich niet voordoet. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is 
het participatiemodel dat de Braziliaanse stad Porto Alegre hanteert. In deze stad kunnen bewoners 
deels participeren in het begrotingsconclaaf. Burgers krijgen de mogelijkheid om uit een verzameling 
van dertien taakvelden vier prioriteiten te selecteren. Via een getrapt systeem komen de 
begrotingsvoorstellen uiteindelijk bij de gemeenteraad terecht die verantwoordelijk is voor de 
eindbeslissing. Burgers krijgen dus de kans om op het niveau van de stad financiële prioriteiten te 
stellen. Onderzoek naar dit model heeft uitgewezen dat 85% van de bevolking deze methode kent en 
80% achter het systeem staat. Wat belangrijker is, is het feit dat armere wijken meer dan gemiddeld 
participeren (Hendriks, 2006). In navolging van dit systeem is men in het Belgische Jemappes-Flénu, 
deelgemeente van Bergen, gaan werken met participatieve budgetten waarbij de burger een deel van 
het begrotingsbeleid mee kon vormgeven. Ook hier stelde men vast dat laagopgeleiden en burgers met 
lage inkomens sterk participeerden ondanks de complexe thematiek (Ackerman,2004; Loyens, 2006). 
 
Zoals eerder aangehaald zijn de participatie-initiatieven waar de participatiekloof wel bestaat legio. 
Het overbruggen van deze kloof is niet eenvoudig. Verba tracht via het zogenaamde Civic Voluntarism 

Model een antwoord te bieden op dit probleem. Drie maatregelen staan hierin centraal. Ten eerste kan 
men inzetten op het verbeteren van de socio-economische situatie van burgers. Ten tweede dient men 
in te zetten op de motivatie van burgers. Dit kan volgens Verba door issue-based mobilisation. Hierbij 
tracht men burgers te laten inzien wat hun persoonlijk, religieus of sociaal voordeel is bij deelname 
aan het proces. Ten slotte dient men in te zetten op actieve rekrutering in lage kansengroepen. Door 
hen op een directe en actieve manier aan te spreken, stijgt de participatiegraad bij deze groepen 
(Loyens, e.a., 2006; Verba, 2003). Van de Walle en Loyens voegen hier nog aan toe dat het belangrijk 
is om via bevraging van de bevolking na te gaan welke andere motieven er spelen bij het al dan niet 
deelnemen. Hierop kan dan ingespeeld worden bij het uittekenen van nieuwe participatie-
instrumenten. Het probleem van de participatiekloof is een sterk gedocumenteerd onderwerp. Velen 
hebben getracht om deze kloof en de oorzaken hiervan in kaart te brengen. Men kan echter vaststellen 
dat er ondanks het uitgebreid onderzoek tot op heden geen pasklare manier bestaat om het probleem 
van deze participatiekloof op te lossen.  
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Participatie als succesfactor voor kwalitatief beleid 

 
Een tweede argument om meer in te zetten op participatie is het feit participatie er ook toe kan leiden 
dat beleidsuitkomsten kwalitatiever zijn. Burgers worden in deze visie aanzien als experts van de 
lokale omgeving en leveren een meerwaarde aan het beleidsdebat (De Bruijn, ten Heuvelhof & in 't 
Veld, 2002). Door op een deliberatieve wijze de verschillende visies van burgers van elkaar te 
confronteren is het mogelijk om tot een verrijkend eindresultaat te komen (De Bruijn e.a., 2002). Ten 
slotte kan het participatieproces op zich ook versterkend werken voor de uitkomst van de deliberatie. 
Deelnemende actoren worden verplicht om conflicten te reduceren, om creatief om te gaan met de 
eisen en noden van de deelnemers. Ook de overheid dient zich dus open op te stellen tegenover de 
specifieke eisen van een participatief proces (Dreijerink e.a., 2008). 
 
Niet iedereen is bovenvermelde mening toegedaan. Ankersmit nuanceert het beeld van participatie als 
een kans tot kwalitatieve verbetering van het beleid. Volgens hem bewijst de overheid zichzelf geen 
goede dienst door alles en iedereen toe te laten tot de onderhandelingstafel. De auteur meent dat een 
deliberatief proces zonder de aanwezigheid van een sterk staaltje stuurmanskunst – uitgaande van de 
overheid, gedoemd is te mislukken (Ankersmit, 1996). De Nederlandse liberale politicus Bolkestein 
gaat nog iets verder. Volgens hem vraagt de gemiddelde burger niet om een rol als participator in het 
beleidsproces. De burger wil met rust gelaten worden en laat politieke besluitvorming liever over aan 
de bestuurders (Hendriks, 2006). 
 
De peiling die De Rynck en Dezeure uitvoerden bij Vlaamse lokale overheden laat zien dat ook de 
actoren uit de politiek en de ambtenarij een zeer kritische houding hebben tegenover de burger als 
bron van kennis en creativiteit (De Rynck e.a., 2011). Velen zijn van mening dat de gemiddelde burger 
niet in staat is het NIMBY-pad te verlaten om het algemeen belang te dienen. De auteurs leggen een 
verband met de gebruikte participatie-instrumenten. De klassieke inspraakinstrumenten zoals 
hoorzittingen en infovergaderingen geven burgers immers niet de kans om een sleutelrol te spelen. De 
reacties op overheidsbeslissingen getuigen dan ook vaak van een grote onvrede. Dat ongenoegen daalt 
echter wanneer zij ook zelf aan de slag kunnen en bepaalde sleutels in het beleid in handen krijgen (De 
Rynck e.a., 2011). Toch blijven bestuurders vooral zichzelf zien als verdedigers van het algemeen 
belang.  
 
Niet alleen lokale bestuurders staat sceptisch tegenover een verregaande participatie van burgers. Ook 
op het Vlaamse beleidsniveau leeft bij sommigen nog steeds het beeld van de verzuurde burger die 
niet in staat is het algemeen belang te dienen. In de beleidsnota Ruimtelijke Ordening 2009-2014 van 
Vlaams minister van ruimtelijke ordening staat het volgende te lezen:1  
 
“Vandaag is er de vaststelling dat maatschappelijk gedragen keuzes dikwijls – al dan niet tijdelijk – 
op de helling worden gezet door individuele belangen, veelal geïnspireerd door het NIMBY-

syndroom.”  

                                                      
1 MUYTERS, P., Vlaams minister van Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Sport (2009). Beleidsnota 2009-

2014 Ruimtelijke Ordening – Een ruimtelijk beleid voor en op het ritme van de maatschappij – ambitieus in een moeilijke 

context, Brussel, p. 10 
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Deze uitspraak lijkt vooral geïnspireerd te zijn door de grote problemen die Vlaanderen heeft 
ondervonden bij de realisatie van grote infrastructuur- en investeringsprojecten zoals de verbreding 
van het Schipdonckkanaal en de Antwerpse Oosterweelverbinding. Het idee leefde dat de realisatie 
vaak wordt tegengehouden door de talloze bezwaarschriften en beroepen afkomstig van actiegroepen 
en verzuurde burgers. Participatie leek dus geen plaats te hebben in zulke projecten. Daarom werden in 
2009 twee commissies opgericht die beiden voorstellen moesten uitwerken voor een verbetering en 
versnelling van de besluitvorming rond deze projecten (Van Humbeeck, 2010). Beiden kwamen 
enkele maanden later elk tot een resolutie met aanbevelingen die er enerzijds voor moesten zorgen dat 
de besluitvorming kwalitatiever werd. Anderzijds streefde men naar een halvering van de doorlooptijd 
van de projecten. 
 
Ook het onderwerp inspraak en participatie kwam in beide resoluties aan bod. Het probleem van 
inspraak als onaangepast instrument om de mening van burgers op voorstellen van de overheid werd 
duidelijk erkend. Volgens beide commissies moest participatie vanaf het begin van het 
planningsproces een duidelijke plaats krijgen waarbij deze op een brede, laagdrempelige manier 
diende georganiseerd te worden.2 Tevens duidden ze op het belang van participatie doorheen het 
gehele besluitvormings- en exploitatieproces. Participatie mocht zich niet beperken tot de eerste fase. 
Deze fase, de planvorming, is meestal de kortste van het gehele proces. Problemen duiken vaak op na 
deze fase. De commissie stelde dat het eveneens belangrijk is om participatie ook te koppelen aan de 
uitvoering van projecten. Ten slotte wees men op het belang van enerzijds de opbouw van 
kennisontwikkeling rond participatie-instrumenten en –technieken. Gelet op het feit dat professioneel 
projectmanagement vaak maatwerk vergt, dachten de commissies na over de mogelijkheid om een 
aparte kenniscel rond deze problematiek op te richten. Anderzijds wees men op het belang van externe 
experten die de rol van mediator opnemen tijdens het proces met de bedoeling om de verschillende 
posities, belangen en inzichten op elkaar af te stemmen.  
 
Peter Van Humbeeck, attaché bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), ziet in de 
voorstellen van beide commissies sterke gelijkenissen met de voorstellen die de SERV tien jaar 
geleden reeds deed voor de verbetering van de regelgevingprocessen in Vlaanderen (Van Humbeeck, 
2010). Volgens hem zijn de voorstellen in grote mate toepasbaar op de problematiek rond de 
infrastructuurprojecten. Van Humbeeck stelt echter dat het resultaat van de hervormingen die de 
Vlaamse Regering de laatste jaren heeft doorgevoerd ter verbetering van de regelgeving nog erg 
beperkt blijven. Consultatie en participatie gebeuren volgens hem nog steeds te weinig en te laat in het 
proces. Ook feedback over de resultaten van participatie blijven vaak achterwege. Wat volgens Van 
Humbeeck valt te leren uit tien jaar wetgevingsbeleid is dat het probleem vaak ligt bij het gebrek aan 
politiek commitment en aan de mentaliteitskentering die nauwelijks of zelfs helemaal niet bestaat. De 
resultaten van participatieprocessen kunnen op dit moment nog steeds aan de kant geschoven worden 
en hebben vaak geen invloed op de besluitvorming. De auteur besluit dat het van groot belang is dat 
anders en beter beslissen niet enkel deel uitmaakt van procedures en formele stimuli maar ook van 
houding, gedrag en ten slotte van een gemeenschappelijke cultuur (Van Humbeeck, 2010). 
 

                                                      
2 Commissie Investeringsprojecten (2009). Naar een snellere en beter besluitvorming over complexe projecten, Brussel, p. 

42 
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Besluit 

 
Hoe kan het partnerschap tussen burger en bestuur vormgegeven en geconsolideerd worden? Dat was 
de centrale vraag waar ik in deze paper een antwoord op zocht. Belangrijk was om na te gaan op welke 
manier het inspraakmechanisme vervangen zou kunnen worden. Als hypothese werd gesteld dat het 
eventueel wenselijk zou zijn om in bepaalde gevallen contracten op te stellen waarin burger en bestuur 
hun rechten en plichten zouden vastleggen. Zo zou men gezamenlijke projecten – bijvoorbeeld de 
heraanleg van een wijk, de vormgeving van de openbare ruimte of het uittekenen van een 
mobiliteitsplan – op touw kunnen zetten. De vraag of een contract, een afspraak tussen burger en 
bestuur, een geschikt participatie-instrument is bleek algauw minder relevant. Lezing van 
verschillende onderzoeken laat zien dat ook minder doorgedreven participatie-instrumenten vaak 
gedoemd zijn te mislukken.  
 
Ten eerste stelt zich een probleem aan de burgerzijde. Wie zou er bijvoorbeeld mee beslissen wat er in 
het contract zou komen? Is het democratisch te verantwoorden dat hoger opgeleide, bemiddelde, 
blanke mannen het heft in handen nemen? Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de 
participatiekloof bij bepaalde, vaak complexe, beleidsthema’s zeer groot is. Hoewel bepaalde 
participatieprojecten er wel in slagen om een breed publiek aan te trekken, bestaat er tot op heden nog 
steeds geen onderbouwd antwoord op het probleem van deze participatiekloof. Tegenstanders van het 
participatiedenken gebruiken dit maar al te graag als argument om de rol van participatie in politieke 
besluitvorming te beperken.  
 
Daarmee komen we bij het probleem aan de zijde van het bestuur. Het scepticisme dat bij de 
ambtenarij en de politiek bestaat ten aanzien van participatie door burgers lijkt wijdverspreid. Zowel 
de lagere als de hogere beleidsniveaus lijken een gedoogbeleid te voeren ten aanzien van participatie. 
Inbreng van de burger kan zolang het zich beperkt tot zachte thema’s zonder politiek belang, zolang 
het bestuur zijn macht niet gefnuikt ziet door die verzuurde burger, zolang de kans bestaat dat er 
eventuele financiële voordelen zijn verbonden aan het gebruik van participatie-instrumenten. 
 
Resoluties waarin wordt gesteld dat de burger meer inbreng moet krijgen in het beleid als partner en 
als bron van kennis en expertise slagen er niet in om het beeld van de sceptische overheid te 
veranderen. Zeker niet wanneer blijkt dat, mits enkele uitzonderingen, deze resoluties dode letter 
blijven zolang deze niet wettelijk worden verankerd zoals Eric Lancksweerdt voorstelt in zijn bijdrage 
aan het vakblad Ruimte van de Vlaamse Vereniging voor ruimte & planning (Lancksweerdt, 2009). 
Dat is echter nog niet genoeg. The real problem is not practical, but is cultural (Van Humbeeck, 
2010). Deze uitspraak slaat spijkers met koppen. Zolang het bestuur zich blijft vastklampen aan de 
macht, zolang het zichzelf ziet als dé verdediger van het algemeen belang, hebben 
participatieprojecten geen levensvatbaarheid. Een contract tussen burger en bestuur zal daar dan 
weinig aan veranderen. 
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Publiek sturen op waarde: Publieke investeringen en waardeontwikkeling 
in Spangen en het Oude Noorden 
 

Ariënne Mak 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen 
- Het ‘loslaten’ (privatisering, deregulering en decentralisatie), dat door de overheid wenselijk en 

noodzakelijk wordt geacht, vereist juist visie en regie van de overheid.  
Hugo Priemus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft, legt uit dat een lange 
termijnvisie noodzakelijk blijft als er bezuinigd moet worden, immers: “Slechte ruimtelijke 
ordening is kostbaar. Als je de ruimtelijke ordening goed doet, dan krijg je synergie en bespaar 
je” (Priemus, 2010). 

 
- Vergroting van de groep met inkomen uit werk in de wijk is één van de belangrijkste factoren voor 

waardecreatie (zie ook: Van der Burg, in: Olm, 2008; Stouten, 2004:413). 
 
- Sturen op waarde heeft in aandachtswijken in de eerste instantie vooral betrekking op herstel van 

het vertrouwen in de wijk; het creëren van bewijslast (d.m.v. verbetering van de leefbaarheid en de 
veiligheid). Bewijslast is zowel voor de bewoners van de wijk belangrijk als naar buiten toe. 

 
- Voorzieningen kunnen een belangrijke rol vervullen in waardecreatie en imagoverbetering (zie het 

Oude Noorden en Katendrecht in Rotterdam: sturing op een kwalitatieve versterking van het 
ondernemersbestand door thematische branchering).  

 
- Het verdieneffect van investeren in aandachtswijken is voor de gemeente veelal indirect, door het 

voorkomen van toekomstige uitgaven aan bijvoorbeeld veiligheid en uitkeringen. 
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Publiek sturen op waarde: Publieke investeringen en waardeontwikkeling 
in Spangen en het Oude Noorden 
 
Key words: waardeontwikkeling van wijken • publieke investeringen • stedelijke vernieuwing • 
leefbaarheid • gemeente Rotterdam • Spangen • Oude Noorden 
 
Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op waardecreatie in stadswijken 
door middel van fysieke investeringen? 
 

Aanleiding 

Ten gevolge van de financieel-economische crisis zien zowel publieke als private partijen zich 
geconfronteerd met een sterke reductie van de investeringsruimte voor stedelijke vernieuwing. Daarbij 
geldt voor gemeentes dat de inkomsten uit de gronduitgifte, voorheen een belangrijke inkomstenbron, 
zijn gestagneerd. Door de verschuiving van de opgave van stedelijke uitbreiding naar vernieuwing van 
de bestaande voorraad, is ook het belang van sturen op waardeontwikkeling in de bestaande stad 
vergroot. De gemeente Rotterdam zoekt naar strategische ingrepen; investeringen in openbare ruimte 
dan wel vastgoed die de waardeontwikkeling van het omliggende vastgoed en daarmee de gewildheid 
van wijken vergroten. 
Naast de stagnatie van financiële middelen, speelt in Rotterdam de complexiteit van een grote 
sociaaleconomische opgave. Naast een financieel-economische opgave (waaronder het bevorderen van 
de werkgelegenheid) geldt een grote kwalitatieve opgave (het creëren van aantrekkelijke 
woonmilieus).  
 

Methode 

Dit paper beschrijft de resultaten van een verkennend, kwalitatief onderzoek, bestaande uit 
literatuurstudie en casestudy-onderzoek. De twee case studies betreffen de Rotterdamse stadswijken 
Spangen en het Oude Noorden. Twee invalshoeken zijn zowel vanuit de literatuur als vanuit de 
Rotterdamse praktijk onderzocht: 
 
1. De invloed van fysieke publieke investeringen op woonomgevingkenmerken. 
Het literatuuronderzoek betreft een categorisering van de niveaus van transformatie van het 
stadsweefsel. Dit deel van het casestudy-onderzoek betreft een analyse van de ontwikkeling van de 
wijken en de investeringen die zijn gedaan gericht op de verbetering van de stedenbouwkundige 
kwaliteit. 
 
2. De relatie tussen woonomgevingkenmerken en waardestijging.  
Daartoe is onderzocht wat indicatoren zijn van waardecreatie en hoe deze zijn te operationaliseren. Het 
literatuuronderzoek richt zich op studies naar de statistische relatie tussen omgevingskenmerken en 
woningprijs (hedonisch prijsonderzoek, o.a. Visser en Van Dam, 2006).  
 
In het casestudy-onderzoek is de waardeontwikkeling van de twee wijken geanalyseerd. Daarbij zijn 
zowel economische als sociale indicatoren gehanteerd. De economische waardeontwikkeling in de 
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wijken komt tot uitdrukking in de stijging van woningwaarden van huur- en koopwoningen. Hierbij 
zijn de omgevingskenmerken van gebieden met een hoge waardestijging in kaart gebracht. De 
waardering van de leefbaarheid anderzijds, is geanalyseerd aan de hand van 
bewonerstevredenheidsonderzoek, de landelijke Leefbaarheidsmonitor van het ministerie van BZK en 
de Sociale Index en Veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam. 
 
De relatie tussen publieke investeringen en waardestijging kan niet direct worden aangetoond. 
Woonomgevingkenmerken zijn de sleutel in het onderzoek naar de invloed van publieke investeringen 
op waardestijging: enerzijds is de invloed van publieke fysieke investeringen op de 
woonomgevingkenmerken geanalyseerd (transformatie van het stadsweefsel). Anderzijds is vanuit 
hedonisch prijsonderzoek bekend welke woonomgevingkenmerken waardebepalend zijn. Hieruit 
volgen indicaties van waardeverhogende publieke investeringen (zie figuur 1). 

 
Figuur 1: Conceptueel kader. Gebaseerd op Brouwer, 2008:13 

 
De conclusies zijn opgebouwd aan de hand van de drie deelonderzoeksvragen: 
1. Welke niveaus van transformatie van het stadsweefsel zijn te onderscheiden? 

2. Wat zijn indicatoren van waardecreatie en hoe zijn deze te operationaliseren? 
3. Door welke omgevingskenmerken worden verschillen in de woningwaarde verklaard? 

Op basis hiervan wordt in paragraaf 4 de centrale onderzoeksvraag beantwoord: 
Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op waardecreatie in stadswijken door middel van fysieke 

investeringen? 

 

1. Opbouw en transformatie van het stadsweefsel 

Het stratennetwerk van Spangen biedt duurzame stedenbouwkundige kwaliteit. Het stratenpatroon 
kent een monumentale opzet met een hiërarchie en continuïteit van straten. In combinatie met de 
dominerende typologie van het gesloten bouwblok is de opbouw Berlage-achtig (Michielsen, 2010). 
De gemeentelijke wijkmanager bevestigt dat transformaties in deze laag niet nodig waren. Ook het 
voorzieningenniveau is een kwaliteit van Spangen. Deze basiskwaliteiten zijn in de afgelopen 
decennia echter overschaduwd door de leefbaarheidsproblematiek, een negatieve reputatie en door het 
tekort aan (groene) openbare ruimte. De leefbaarheid bereikte in de jaren ‘80 en ‘90 een dieptepunt 



 72

door overlast van malafide praktijken (drugs, criminaliteit en prostitutie). Dit leverde de wijk een zeer 
negatief imago op. Op fysiek gebied is sprake van een kwalitatief en kwantitatief tekort aan openbare 
ruimte (Lörzing, Harbers en Schluchter, 2008:112). Straten en sommige pleinen zijn ‘stenig’, en er is 
een tekort aan speelruimte en aan water in de wijk. 
Fysieke transformaties waren in de afgelopen 20 jaar vooral gericht op de verbetering van de 
woningvoorraad, zowel door nieuwbouw als renovatie. Dit is gezien het woningbezit vooral de rol van 
woningcorporaties. Bijzonder aan de aanpak van Spangen is de inzet van door de gemeente ter 
beschikking gestelde kluswoningen als aanjaagproject (Wallisblok). 
Daarnaast is er geïnvesteerd in de openbare ruimte, door toevoeging van pleinen en de herinrichting 
van straatprofielen en de groene randen. Door op drie plaatsen bebouwing te slopen om een plein te 
introduceren, werd de dichtheid van de wijk wat verlaagd. Nieuwbouwprojecten dragen bij aan de 
verbetering van de openbare ruimte, door het toevoegen van (speel)pleinen, het creëren van ruimere 
binnenterreinen en het realiseren van voldoende parkeergelegenheid in het bouwblok. Uit het 
masterplan voor de wijk (Gemeente Rotterdam, 2009b) blijkt er nog een opgave te liggen op dit 
gebied. Er is verdere verdunning en vergroening nodig om een rustig stedelijk woonmilieu te creëren 
en om de wijk kindvriendelijker te maken.  
 
Vergeleken met Spangen zijn de fysieke transformaties in het Oude Noorden kleinschaliger, zeker 
gezien de grootte van de wijk (107 hectare) ten opzichte van Spangen (64 hectare). In het Oude 
Noorden is net als in Spangen alleen binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur 
getransformeerd. Fysieke investeringen waren gericht op de kwaliteit van de woningvoorraad en 
voorzieningen en opwaardering van de openbare ruimte. Investeringen in de bebouwing omvatten 
renovatie van originele bebouwing, kleinschalige nieuwbouwprojecten en onderhoud van 
stadsvernieuwingsbouw. Daartoe behoort ook de afsluiting en collectivisatie/privatisering van 
binnenterreinen. Net als in Spangen werd de openbare ruimte verbeterd door herinrichting van 
bestaande pleinen en de toevoeging van pleinen. 
De gebiedsaanpak van het Oude Noorden onderscheid zich vooral van Spangen door de inzet op de 
versterking van het ondernemersbestand. De wijk kende al veel winkels en bedrijvigheid, maar dit 
aanbod werd door de gemeente als te eenzijdig en laagwaardig beschouwd. De aanpak van het 
winkelgebied rondom het Zwaanshals was daarom zowel op fysieke verbetering van de woningen en 
bedrijfsruimtes gericht, als op een hoogwaardiger voorzieningenaanbod. Daartoe werd gebrancheerd 
volgens het thema ‘Keuken, koken, kijken’, voortbouwend op de aanwezige kunst- en cultuursector. 
Hierbij zijn wel kanttekeningen te plaatsen: in hoeverre moet dit concept worden vastgehouden in 
geval van langdurige leegstand? En moet de gemeente wel sturen op programmatische invulling, 
zolang er sprak is van legaal gebruik? In stedenbouwkundige literatuur wordt immers geconstateerd 
dat de laag gebruik sterk onderhevig is aan maatschappelijke dynamiek (Heeling et al., 2002). In 
hoeverre branchering bijdraagt aan duurzame stedelijke kwaliteit kan nog niet worden beoordeeld, 
doordat het een recente en nog lopende aanpak betreft. Dit zou over een aantal jaar beoordeeld moeten 
worden. 
Een tweede verschil is de fase waarin de gebiedsaanpak zich bevindt. In het Oude Noorden zijn meer 
projecten nog in uitvoering of in ontwikkeling dan in Spangen. In Spangen is de fysieke aanpak een 
fase verder. Daar worden “In fysiek opzicht de puntjes op de i gezet,” aldus wijkmanager Ingrid 
Michielsen (2010). Voor één verouderde buurt worden nog plannen gemaakt. In het Oude Noorden 
betreft dit grotere delen van de wijk: versterking van de stedenbouwkundige structuur van de 
noordelijke vierslagbuurten en twee voorzieningenclusters, waaronder de gevangenis aan de 
Noordsingel. In de vierslagbuurten is sprake van een tekort aan openbare ruimte, een gebrek aan 
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stedenbouwkundige samenhang en discontinuïteit van het stratennetwerk. Dat dit deel van de wijk 
verbetering behoeft, wordt onderstreept door de lagere leefbaarheidsscore van de vierslagbuurten. De 
volgende paragraaf gaat verder in op de waardestijging en leefbaarheidsontwikkeling in de 
casuswijken. 
 

2. Waardestijging en leefbaarheidsontwikkeling 

 

Leefbaarheidsmonitor, Veiligheidsindex, Sociale Index 
In zowel Spangen als het Oude Noorden zijn de leefbaarheid en veiligheid in de afgelopen tien jaar 
verbeterd. De Sociale Indexscore, beschikbaar vanaf 2008, is de laatste jaren nog matig in beide 
wijken. De score van Spangen op de Veiligheidsindex (6,3) was in 2009 wat hoger dan die van het 
Oude Noorden (5,6), terwijl de wijk op de leefbaarheidsmonitor in 2008 juist lager scoorde (negatief) 
dan het Oude Noorden (matig). 
Op de Veiligheidsindex kenden de wijken in de afgelopen tien jaar beide een jaar van sterke stijging: 
Spangen tussen 2005 en 2006, het Oude Noorden tussen 2006 en 2007. Daarnaast vond in beide 
wijken een terugval plaats van de index na 2007.  
 
De grootste leefbaarheidsstijging vond in Spangen plaats voor de oplevering van de meeste 
nieuwbouw- en renovatieprojecten, waaronder het Wallisblok in 2007. Fase 1 van de Schieoevers 
(1998) en twee pleinen waren al wel gerealiseerd. Het kluswoningenproject Wallisblok was dus niet 
alleen een aanjager van waardestijging. Dat mensen van buiten de wijk werden aangetrokken en 2 à 3 
ton in deze woningen investeerden laat zien dat er al een positieve ontwikkeling in gang was gezet. 
Zoals aangegeven door bewoners en mensen die vanuit de gemeente en woningcorporaties betrokken 
zijn bij Spangen, is vooral in deze eerste fase repressief optreden ter bestrijding van overlast essentieel 
geweest. 
Ook de piek in de leefbaarheidsstijging van het Oude Noorden valt samen met de periode waarin 
relatief veel geïnvesteerd is in de wijk, op sociaal en fysiek gebied, met als grootste project het 
Zwaanshalsgebied. 
 
De verbetering van het imago is moeilijk aantoonbaar, maar hiervan zijn wel indicaties in beide 
wijken. In Spangen is het aantrekken van bewoners van buiten de wijk door nieuwe en gerenoveerde 
koopwoningen een teken van vertrouwen in de verbetering van de wijk. Dit betreffen de projecten 
Wallisblok en omgeving en het Bellamyplein. 
In het Oude Noorden is de hoge WOZ-waardestijging van de wijk als geheel een teken dat de wijk ‘in 
trek’ is. Een andere indicatie van imagoverbetering van het Oude Noorden is de vestiging van 
ondernemers uit het hogere segment in het Zwaanshalsgebied. 
 
De leefbaarheidsscores van de wijken in de periode 1998-2008 komen sterk overeen: de 
bevolkingssamenstelling en de veiligheid bleven in deze periode onveranderd sterk negatief afwijken 
van het landelijk gemiddelde. In beide wijken is alleen de score van de publieke ruimte substantieel 
verbeterd. Het Oude Noorden scoort nu positief ten opzichte van het landelijk gemiddelde en Spangen 
bijna gemiddeld. Het voorzieningenniveau was in beide wijken al hoog. Het Oude Noorden heeft dit 
niveau vastgehouden, maar Spangen toont een vrij grote achteruitgang. Hierin lijkt een relatie te zijn 
met de gebiedsaanpak. De aanpak van het Oude Noorden is met de branchering van het 
Zwaanshalsgebied veel explicieter op voorzieningen gericht dan die van Spangen. 
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Beide wijken tonen een kleine achteruitgang van de sociale samenhang op de Leefbaarheidsmonitor. 
In Spangen werd dit bevestigd door bewoners en de wijkmanager. Het aantrekken van nieuwe 
bewoners door middel van duurdere nieuwbouw-, renovatie en kluswoningen heeft invloed op de 
sociale structuur van de wijk. Dit is in lijn met de het onderzoek van Bergeijk et al. (2008:238). De 
auteurs pleiten ervoor om ook te investeren in de oudbouw, omdat “door te grote verschillen in fysieke 
en sociale kwaliteit van de woonomgeving, de kans op spanningen en conflicten in de buurt 
toeneemt”. Wat betreft het Oude Noorden constateerde Stouten (2004:402) op basis van enquêtes dat 
men redelijke tevreden is over de sociale samenhang. Wel is er sprake van “een zekere fragmentatie 
waarin verschillende groepen naast elkaar leven” (Stouten, 2004:402). 
 
Ook de Sociale Indexscores van Spangen en het Oude Noorden en de probleemgebieden daarbinnen 
komen grotendeels overeen. Op sociaalmaatschappelijk gebied zijn dat voldoende taalbeheersing, 
voldoende inkomen en goede gezondheid. Anderzijds worden sociale en culturele activiteiten voor 
beide wijken als voldoende beoordeeld. Hieraan is ook aandacht besteed in de gebiedsaanpak van 
beide wijken, zoals inspraakavonden en platformwebsites om bewonersinitiatief te stimuleren, 
activiteiten van de stichting Spangmaker in Spangen en kunst- en muziekevenementen op de pleinen 
in het Oude Noorden. 
Wat betreft de dimensie leefomgeving van de Sociale Index is in beide wijken passende huisvesting 
een probleem. Er komt overbewoning voor in verouderde, dichtbebouwde delen van zowel Spangen 
als het Oude Noorden. Om het maken van een wooncarrière voor zittende bewoners mogelijk te 
maken is sociale stijging noodzakelijk, omdat in de huidige situatie de nieuwbouw niet betaalbaar is 
voor deze groep. Dit wordt aangegeven voor zowel het Oude Noorden (Stouten, 2010:413) als 
Spangen. 
Een negatief imago bemoeilijkt het realiseren van sociale stijging. Dit laat het voorbeeld van een 
leegstaande school in Spangen zien: ouders van buiten de wijk van een school die een locatie zocht, 
zagen Spangen niet als optie (Michielsen, 2010). Hoewel dit slechts een voorbeeld is, geeft het aan 
hoe een negatief beeld tot een gemiste kans voor sociaalmaatschappelijke verbetering kan leiden. 
 
WOZ-waardestijging (Gemeente Rotterdam, 2009a) 
In Spangen is de WOZ-waardestijging voor de hele wijk laag. Wel is de relatieve WOZ-
waardestijging over de periode 1999-2009 conform het Nederlandse gemiddelde en hoger dan het 
Rotterdamse gemiddelde. De hoogte van de gemiddelde WOZ-waarde (2009) blijft echter ver achter 
op het Rotterdamse en het landelijke gemiddelde.  
 
Voor het Oude Noorden geldt ook dat de hoogte van de gemiddelde WOZ-waarde (2009) achterblijft 
op het Rotterdamse en het landelijke gemiddelde. De waardestijging laat echter zien dat de wijk in 
opkomst is. In de periode 2000-2008 was het Oude Noorden de vijfde hoogste stijger van Rotterdam 
(Braun et al., 2010). De waardestijging is in de hele wijk hoog. Wel blijven de vierslagbuurten iets 
achter op de overige buurten.  
Dit komt verder aan bod in paragraaf 3, waarin de waardestijging wordt gerelateerd aan 
gebiedskenmerken en –investeringen. 
 



 75

Differentiatie woningvoorraad en sociale cohesie 
WOZ-waardestijging van woningen is primair een indicatie van een toegenomen waardering van de 
woningen en woonomgeving door bewoners. Daarnaast zijn er indirecte effecten: de toename van 
gemeentelijke belastinginkomsten en naar verwachting een grotere investeringsbereidheid van 
marktpartijen. De investeringsbereidheid neemt naar verwachting toe, omdat het perspectief op 
waardestijging een belangrijk criterium is voor private partijen. 
Stijging van de woningprijs betekent echter ook een minder betaalbaar woningaanbod, wat ertoe kan 
leiden dat zittende bewoners niet kunnen terugkeren of doorstromen naar de vernieuwde woningen. 
Zoals hierboven beschreven (passende huisvesting) is hiervan in zowel het Oude Noorden als in 
Spangen sprake. Het aantrekken van hogere inkomens bereikt immers een grens als de aanpak zich 
niet ook richt op het vergroten van deze groep in Rotterdam. Daaruit volgt de conclusie dat het vanuit 
sociaal perspectief belangrijk is dat ruimtelijk-economische waardecreatie samengaat met een 
sociaaleconomische aanpak. 
Een keerzijde van de differentiatie van de woningvoorraad en van inkomensgroepen is dat 
differentiatie in de casuswijken niet echt blijkt samen te gaan met integratie. De aangetrokken hogere 
inkomensgroep vormt in Spangen een ‘eilandje’ in de wijk (Michielsen, 2010). 
Wel is het de vraag in hoeverre er gestuurd kan en moet worden op sociale cohesie. Hierin is het 
onderscheid tussen twee dimensies van sociale cohesie van belang, naar onderzoek van Bolt en 
Torrance (2005, in Bergeijk et al., 2008:151). Sociale cohesie gaat zowel over het hebben van sociale 
contacten in de buurt als het gevoel van verbondenheid met de buurt. Bolt en Torrance vinden het 
onterecht dat beleid ten aanzien van sociale cohesie eenzijdig is gericht op onderlinge sociale 
contacten. De positieve effecten van sociale cohesie komen volgens Bolt en Torrance niet zozeer voort 
uit sociale contacten, maar vooral uit het gevoel van verbondenheid met de buurt. Dit leidt tot een 
grotere stabiliteit en een groter gevoel van veiligheid. Leo van der Burg (programmamanager 
Delfshaven bij Woonstad) zegt in lijn hiermee dat ‘etnisch mixen’ niet het doel is, voor contacten kiest 
men zelf. Volgens Van der Burg gaat het om de maatschappelijke activiteit en weerbaarheid van 
bewoners, waar inkomen uit werk een belangrijke rol in heeft (Burg, in: Van Beek, 2010). 
 
Hoewel sociale contacten dus niet zozeer het onderwerp van sturing moeten zijn, zijn grote verschillen 
in leefstijl wel een complicerende factor voor sturen op waarde. Mensen die geïnvesteerd hebben in 
een koopwoning zijn mogelijk kritischer op ruimtelijke veranderingen, zoals projectmanager 
Michielsen aangeeft over het Bellamyplein in Spangen. Op het gebied van voorzieningen kunnen de 
behoeften uiteenlopen met zittende bewoners door verschillen in leefstijl en koopkracht.  
 
Diffuus beeld indicatoren 
De geanalyseerde indexen geven een diffuus beeld van de waardestijging en 
leefbaarheidsontwikkeling in de casuswijken. In het Oude Noorden is de waarde van woningen sterk 
gestegen, terwijl de leefbaarheidsontwikkeling gering is.  
Wat betreft de beoordeling van de veiligheid is er een inconsistentie tussen de veiligheidsscore op de 
Leefbaarometer en de Veiligheidsindex. In 2008 is de score van Spangen op de Veiligheidsindex 
namelijk hoger dan die van het Oude Noorden, terwijl er op de Leefbaarometer qua veiligheid 
nauwelijks verschil is tussen de wijken. De Rotterdamse Veiligheidsindex geeft een genuanceerder 
beeld van de veiligheidswaardering dan de spiegeling aan het landelijke gemiddelde van de 
Leefbaarometer. Op de Leefbaarometer is de score voor beide wijken namelijk onveranderd negatief, 
terwijl de Veiligheidsindex verbetering laat zien. Blijkbaar is deze stijging niet hoger dan de landelijke 
stijging. Wel is het positief te noemen dat de perceptie van bewoners, waar de Veiligheidsindex op 
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gebaseerd is (measured preference), een positiever beeld geeft dan het voorspellende model van de 
Leefbaarometer.  
De waarde van de indexen is dat deze in combinatie met kwalitatief onderzoek een indicatie geven van 
aandachtsgebieden. De vergelijking van meerdere indexen en de combinatie met kwalitatieve analyse 
zorgt voor nuancering. In het Oude Noorden bijvoorbeeld wijzen de Sociale Index en de 
Veiligheidsindex op een kwetsbare situatie (aandachtswijk). Anderzijds laat de hoge waardestijging 
zien dat dit ook een gewilde wijk betreft. 

 

3. Waardebepalende omgevingskenmerken 

In dit deel worden de omgevingskenmerken van gebieden met een hoge waardestijging in de 
casuswijken gespiegeld aan de omgevingskenmerken die volgens de bestudeerde literatuur 
waardebepalend zijn. Op basis van Visser en Van Dam (2006) worden fysieke, functionele en sociaal-
economische omgevingskenmerken onderscheiden. 

 
WOZ-waardestijging en investeringen 
De casus Oude Noorden laat zien dat de woningwaarde in een aandachtswijk sterk kan stijgen zonder 
dat ingrijpende transformatie van de stedenbouwkundige structuur plaatsvindt. Dit wijst op het belang 
van functionele omgevingskenmerken, aangezien er in Spangen vergelijkbare verbeteringen op fysiek 
en sociaal-economisch gebied waren, terwijl daar de waardestijging laag is. Voor beide wijken geldt 
immers dat de publieke ruimte en de woningvoorraad (fysieke omgevingskenmerken) verbeterd zijn, 
net als de leefbaarheids- en veiligheidssituatie (sociale omgevingskenmerken). 
 
Het Oude Noorden kent een aantal functionele omgevingskenmerken die uit woningprijsonderzoek 
van Visser en Van Dam (2006) en Groot et al. (2010) waardebepalend blijken te zijn. Dit betreffen de 
ligging nabij het stadscentrum, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de aanwezigheid van 
voorzieningen als winkels, horeca en de kunst- en cultuursector. Deze functionele factoren gelden voor 
de wijk als geheel. 
Op bouwblokniveau blijkt daarnaast het belang fysieke woonomgevingkenmerken, die soms een 
verschillende waardestijging tussen twee zijden van een straatprofiel verklaren. Overeenkomstige 
fysieke (omgevings)kenmerken van bouwblokken met de hoogste waardestijging zijn datering van de 
bebouwing van voor 1905, de ligging nabij een vernieuwd plein of een park en ligging aan het water. 
 
Een deel van de waardebepalende kenmerken betreft dus inherente kwaliteiten, zoals ligging en 
historische bebouwing. Omdat dit onderzoek vooral is gericht op de sturingsmogelijkheden van de 
gemeente, is de rol van de openbare ruimte van belang. 
Openbare ruimte komt in hedonistisch prijsonderzoek niet naar voren als één van de meest 
waardebepalende factoren. De invloed van deze factor op de woningwaarde is onzeker, omdat er nog 
geen goede meetmethode voor is (Braun et al., 2010; Brouwer, 2009:16). Zoals hiervoor beschreven is 
in het Oude Noorden de kwaliteit van de openbare ruimte een verklarende factor voor een hoge 
waardestijging. Naast dit voor de hand liggende verband - men betaalt meer voor wonen aan een park, 
een plein of aan het water - komt in het Oude Noorden de relatie met de leefbaarheid naar voren. 
In de vierslagbuurten, waarin sprake is van een tekort aan openbare ruimte, is de leefbaarheidsscore 
negatiever en blijft ook de waardestijging achter. De hogere woning- en bevolkingsdichtheid in deze 
buurten resulteert in een grotere gebruiksdruk op de openbare ruimte. De situatie was in 2008 wel 
verbeterd ten opzichte van 1998, waarschijnlijk mede ten gevolge van de toevoeging van een plein en 
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een park en de verbetering van de woningvoorraad in dit gebied. De stedenbouwkundige samenhang 
van het gebied behoeft verdere verbetering. 
 
Spangen heeft een aantal in theorie waardebepalende omgevingskenmerken, die zich (nog) niet 
vertaald zien in een hoge waardestijging. Dit zijn kwaliteiten als een monumentaal en samenhangend 
stratennetwerk, karakteristieke begin twintigste-eeuwse bebouwing en de ligging langs het water. 
Projecten als de nieuwbouw langs de Schieoevers, woningrenovatie en de toevoeging van pleinen 
dragen bij aan het beter benutten van deze kwaliteiten. Dit heeft echter niet geleid tot een afgeleide 
waardeontwikkeling van omliggende bebouwing. De negatieve leefbaarheidssituatie en reputatie van 
de wijk overschaduwen deze kwaliteiten, wat wordt bevestigd door bewoners en betrokkenen vanuit 
de gemeente en woningcorporaties. 
 
Voor beide wijken geldt dat er een fysieke opgave ligt op het gebied van waterberging en 
kindvriendelijkheid. Voor Spangen voorziet de geplande multifunctionele accommodatie (MFA) in het 
naastgelegen Vreelust in het voortbouwen op het thema scholen en sport. Naast de kindvriendelijkheid 
is de geschiktheid van de woonomgeving voor ouderen een aandachtspunt in de wijken, bijvoorbeeld 
door het toevoegen van woningen met een lift en woonzorgcombinaties. 
 

4. Conclusies 

Er is vanzelfsprekend geen recept voor sturen op waarde, maar op basis van de twee casestudies 
kunnen wel succesfactoren worden benoemd in de aanpak en het proces van de verbetering van een 
aandachtswijk naar een gezonde en gewilde wijk.  
 
Ter illustratie van de genoemde investeringen gericht op waardeontwikkeling, wordt hierna ook de 
gebiedsaanpak van het Rotterdamse Katendrecht aangehaald. Dit betreft een casestudy uit het 
onderzoek Sturen op Waarde van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, waaraan het hier 
beschreven onderzoek gerelateerd is. 

 
Succesfactoren waardecreatie 
De factor inkomen komt uit statistisch onderzoek van Braun et al. (2010) als belangrijkste verklarende 
factor voor de woningwaarde, in lijn met andere hedonische woningprijsonderzoeken. Hiervoor zijn 
twee logische verklaringen. In de eerste plaats trekken duurdere woningen mensen met hogere 
inkomens aan. Daarnaast heeft de aanwezigheid van mensen met hogere inkomens een aantrekkende 
werking op mensen met diezelfde inkomensklasse (Braun et al., 2010). Ook de casestudies wijzen 
erop dat de vergroting van de groep met inkomen uit werk in de wijk één van de belangrijkste factoren 
is voor waardecreatie in brede zin (zie ook: Van der Burg, in: Olm, 2008; Stouten, 2004:413). Dit 
wordt in beide casestudies als één van de doelen van de gebiedsaanpak genoemd. Het geeft bewoners 
de mogelijkheid om een wooncarrière in de wijk te maken. Corporaties kunnen een 
vereveningsstrategie toepassen: het compenseren van lage inkomsten uit een project met hogere 
huurinkomsten elders in de wijk. Ook zorgt een koopkrachtigere bevolking voor een groter draagvlak 
voor voorzieningen. 
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Het sturen op een gewilde wijk betekent het stimuleren van een klimaat waarin voor private partijen 
perspectief op waardestijging ontstaat. In Spangen is hier vooral via de woningvoorraad op gestuurd. 
Van der Burg, programmamanager Delfshaven: “Wat wij gestimuleerd hebben is de komst van een 
nieuw type bewoner. Eerst ‘pioniers’ uit de middenklasse. Nu komt via het koopaanbod en vrije sector 
huurwoningen de ‘gewone’ middenklasse binnen.” (in: Olm, 2008) 
 
In het Oude Noorden en Katendrecht hebben voorzieningen een belangrijke rol in de waardecreatie en 
imagoverbetering. In beide wijken is gestuurd op een kwalitatieve versterking van het 
ondernemersbestand door thematische branchering. Deze was in beide wijken gericht op de culinaire 
en creatieve sector, waarmee werd voortgebouwd op de aanwezige kunst- en cultuursector. 

 
Proces van waardecreatie 
In de cases lag in de eerste fase van de stedelijke vernieuwing een sterke nadruk op de verbetering van 
de leefbaarheid en de veiligheid. Waardegerichte sturing heeft in aandachtswijken in de eerste 
instantie vooral betrekking op herstel van het vertrouwen in de wijk; het creëren van bewijslast. 
Bewijslast is zowel voor de bewoners van de wijk belangrijk als naar buiten toe. Bewoners blijken 
namelijk minder tevreden te zijn over hun wijk, als ze denken dat buitenstaanders een negatief beeld 
hebben van de wijk (Bergeijk et al., 2008: 200). Zoals een bewoonster van Spangen het verwoordt (in: 
Duk, 2008): “Je schaamt je eigen om te zeggen dat je in Spangen woont. Dat vind ik heel erg.” Het 
creëren van bewijslast is naar buiten toe belangrijk om nieuwe bewoners aan te trekken en de 
investeringsbereidheid van private partijen te vergroten.  
 
Een imagocampagne is pas geloofwaardig als er kan worden gewezen op positieve veranderingen die 
op gang zijn gebracht. In Spangen en op Katendrecht zijn na de eerste leefbaarheidsverbetering 
woningen als aanjaagproject ingezet. In Spangen werden de kluswoningen van het Wallisblok door de 
gemeente ter beschikking gesteld met een investeringsverplichting (figuur 2). In de eerste instantie zijn 
het de bewoners die van deze ingrepen profiteren. Het verdieneffect voor de gemeente is indirect: het 
voorkomen van toekomstige uitgaven aan bijvoorbeeld veiligheid en uitkeringen. Het doorzettenen 
vasthouden van waardestijging vereist langdurig commitment van de betrokken partijen. 

 

 
Figuur 2: Renovatie door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap in Spangen  

Bron: Hulshof Architecten 
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Zowel het aanjagen als het doorzetten van waardecreatie zijn sterk bemoeilijkt door de economische 
crisis. De eerste fase is moeilijker van de grond te krijgen, aangezien subsidies, zoals WWI-gelden, 
zijn afgeschaft en er zowel vanuit het rijk als de gemeente weinig tot geen middelen voor 
gebiedsontwikkeling zijn. Daarnaast is in wijken waar een gebiedsaanpak gestart is, het commitment 
van partijen in het geding vanwege een structureel tekort aan middelen en marktvraag. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het aantrekken van ontwikkelaars, het afzetten van (woon)programma en het 
vasthouden van ingezette initiatieven, zoals een gebiedscampagne of een brancheringsconcept. 
 
Deze realiteit staat op gespannen voet met wat geconcludeerd werd over sturen op waarde in 
aandachtswijken: de overgang naar waardegerichte publieke sturing vraagt in de eerste instantie om 
een trekkersrol van de gemeente en/of woningcorporaties, afhankelijk van de eigendomsverhouding. 
Er is eerst meer investering nodig om op termijn de afhankelijkheid van publieke investeringen van 
een wijk te verkleinen. Het ‘loslaten’ (privatisering, deregulering en decentralisatie), dat door de 
overheid wenselijk en noodzakelijk wordt geacht, vereist juist visie en regie van de overheid. Hugo 
Priemus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft, legt uit dat een lange termijnvisie 
noodzakelijk blijft als er bezuinigd moet worden, immers: “Slechte ruimtelijke ordening is kostbaar. 
Als je de ruimtelijke ordening goed doet, dan krijg je synergie en bespaar je” (Priemus, 2010). 
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Een duurzame planningstrategie voor Vlaanderen op basis van leefstijlen 
en woonvoorkeuren: contradictio in terminis?  
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Stellingen 
 
Voor het uitwerken van een toekomstig ruimtelijk beleid zijn zowel inzichten in het ruimtelijk 
functioneren als inzichten in de maatschappelijke diversiteit nodig.  
 
Vlaanderen heeft geen nood aan een ruimtelijke planning als marktoriëntatie (zoals in Nederland), 
maar evolueert idealiter van een planning als overheidsbestuur naar een planning als strategie.  
 
De Vlaamse planningswereld krijgt meer taken in de toekomst.  
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Een duurzame planningstrategie voor Vlaanderen op basis van leefstijlen 
en woonvoorkeuren: contradictio in terminis?  
 

1. INLEIDING 

De discussie over het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen is volop aan de gang. Ruimtelijke 
planners, gesuperviseerd door deskundigen vanuit diverse sectoren en vanop de zijlijn voorzichtig 
aangemoedigd door politici, werken momenteel aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dit plan 
moet de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dat reeds in 1997 werd 
goedgekeurd en stilaan zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt.  
In het RSV (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011) werden duidelijke beleidslijnen 
opgenomen voor het wonen in Vlaanderen. Vlaanderen zou meer open én meer stedelijk worden, en 
dit onder meer door het wonen in de stedelijke gebieden te gaan versterken en het wonen buiten de 
kernen van het buitengebied te beteugelen. Nieuwe woningbouwprojecten zouden met een hogere 
woningdichtheid worden gerealiseerd. Deze woonconcepten werden door ruimtelijke planners 
ontwikkeld als reactie op de voortschrijdende suburbanisatie in Vlaanderen, waardoor de open ruimte 
erg onder druk stond. Door middel van woningbehoeftestudies en behoefteberekeningen in 
structuurplannen, waarin behoefte en aanbod tegen mekaar werden afgewogen, beslisten hogere 
overheden over het wel of niet aansnijden van greenfields voor wonen (in woonuitbreidingsgebieden). 
In de vergunningverlening van bouwprojecten werden woningdichtheden berekend en vergeleken met 
de minimale woningdichtheden van het RSV. Tegelijkertijd publiceerde de Vlaamse overheid 
voorbeeldboeken (Vlaamse overheid, 2002; Vlaamse overheid, 2008) waarin inspirerende 
voorbeeldprojecten, bouwstenen voor een kwalitatief ontwerp of aandachtspunten voor een goed 
planningsproces werden toegelicht.  
De bouwpraktijk in Vlaanderen is, mede hierdoor, anno 2012 ontegensprekelijk veranderd. Er wordt 
compacter gebouwd (De Decker et al., 2010) en op heel wat vrijliggende ingesloten kavels in dorps- of 
stadskernen zijn ondertussen woningen of appartementen gerealiseerd. Maar de druk op de open 
ruimte is nog steeds voelbaar (Poelmans & Van Rompaey, 2009) en er werden mathematisch te veel 
woningen gerealiseerd in het zogenaamde buitengebied (Voets et al., 2010). In de media zijn heel wat 
kritische bedenkingen te vinden over dit ruimtelijk beleid waarbij onder meer de 
verappartementisering in kleine dorpen, de schaarste aan bouwkavels en het compacter wonen in vraag 
worden gesteld. Blijkbaar is er een spanning ontstaan tussen de woonwensen van de Vlamingen 
enerzijds en het ruimtelijk beleid en de bouwproduktie anderzijds. Redenen genoeg om na te denken 
over nieuwe woonconcepten voor het volgende beleidsplan.  
Voorliggende paper wil reflecteren over de wijze waarop de overheid woonvoorkeuren kan 
introduceren in de toekomstige ruimtelijke planning zonder dat hierbij het duurzame karakter onder 
druk komt. Is het immers niet eigenaardig dat de woonconcepten uit het RSV niet werden afgetoetst 
bij de markt? Zijn we als ruimtelijke planners de belangrijkste actoren voor het formuleren van 
toekomstig woonbeleid (en moeten bouwpromotoren en bewoners volgen)? Zijn er momenteel nieuwe 
inzichten over het omgaan met diverse actoren in de beleidsvoorbereiding en wat kan dit concreet 
betekenen voor het ruimtelijk woonbeleid in Vlaanderen en in een concrete wijk in het Gentse?  
De paper is als volgt opgebouwd. In het tweede hoofdstuk wordt kort ingegaan op de theorievorming 
over ruimtelijke beleidsvorming. Vervolgens wordt het concept leefstijl toegelicht als instrument om 
woonpraktijken en -wensen te benoemen. Daarna worden respectievelijk in hoofdstuk 4 en 5 de 
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methodologie van het onderzoek en een selectie van de onderzoeksresultaten weergegeven. In de 
conclusie wordt aangegeven hoe de rol van de overheid wijzigt in een slimme, duurzame 
planningsstrategie die de woonwensen of leefstijlen van de huidige bewoners (gedeeltelijk) honoreert.  
 

2. Ruimtelijk beleid: RUIMTE EN SAMENLEVING, VRAAG EN AANBOD 

Binnen de context van deze paper wordt ruimtelijke planning gedefinieerd als  
“... het zoeken naar de best denkbare wederkerige aanpassing van de ruimte en de samenleving, 

en dit ter wille van de samenleving.”(Vermeersch & Houthaeve, 1994, pag. 35) 
Om tot de best denkbare wederkerige aanpassing te komen tussen ruimte en samenleving is het van 
belang om inzichten te verwerven in beide aspecten. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen ruimtelijke elementen, binnen het kader van dit onderzoek teruggebracht tot fysiek aanbod, en 
maatschappelijk georiënteerde gegevens, die eerder vraag-gebonden zijn.  
In Vlaanderen wordt het ruimtelijk beleid gekenmerkt door een eenduidige focus op de analyse van de 
ruimtelijke context én een geloof in een sterke overheid. Clapham (2005) beschrijft de ‘beleidsmatige 
benadering’ als één van de mogelijke benaderingen voor beleid en onderzoek waarbij de overheid 
zichzelf in het middelpunt plaatst en het overheidsbeleid als de belangrijkste determinant beschouwt 
bij het tot stand komen van de ruimte. Andere actoren, woonbehoeften en –wensen komen niet aan 
bod. Exemplarisch hiervoor is de benadering van het woningvraagstuk in het RSV door een 
technische, kwantitatieve analyse van beschikbare ruimte en het eenzijdig vertalen van het gewenste 
beleid naar het eigen planningsinstrumentarium. Meer algemeen kan worden gesteld dat de ruimtelijke 
ordening traditioneel sterk aanbodgericht is en de vraagzijde slechts marginaal wordt meegenomen 
(Voogd, 2002).  
Binnen de huidige samenleving is het menselijk handelen nochtans belangrijk, aangezien  

“...de toename van de keuzevrijheid van individuen in de netwerksamenleving vergroot immers 

de variëteit aan mogelijke ruimtelijke uitkomsten van het maatschappelijk handelen.” 

(Leinfelder, 2007) 
Zuidema maakte recent een historische analyse van de invulling van ruimtelijke planning of 
stedenbouw in Nederland (Edens et al., 2010) waaruit blijkt dat de Nederlandse situatie verschillend is 
van de Vlaamse. Hij stelt dat de Nederlandse stedenbouw is geëvolueerd van stedenbouw als 
overheidsbestuur, naar stedenbouw als marktoriëntatie. Stedenbouw als overheidsbestuur beschrijft hij 
als een erg technische kennis die vooral vertrekt vanuit de ruimtelijke context (vergelijkbaar met de 
Vlaamse situatie en de beleidsmatige benadering van Clapham). Stedenbouw als marktoriëntatie 
verbindt hij met marktanalyses, ontwikkeling van nieuwe woonmilieus, stedelijke kwaliteiten en 
buitenruimte voor bepaalde maatschappelijke groepen. Hij erkent evenwel dat aan de stedenbouw als 
marktoriëntatie niet ideaal is en beschrijft als laatste, toekomstige stap een ruimtelijke planning als 
‘strategie’, een toekomstbeeld waarbij de ruimtelijke planner de ruimtelijke opgave ruimtelijk, 
maatschappelijk en sociaal moet opladen. Deze manier van redeneren beoogt het vinden van een 
hernieuwd evenwicht tussen overheids- en marktdenken waarbij het overheidshandelen, de ruimtelijke 
planning, probeert om via het planningsinstrumentarium het handelen en de wensen van de individuele 
burgers te faciliteren, te sturen of te wijzigen. Dit impliceert dat ruimtelijke tendensen of woonvragen 
zoals het wonen met gelijken, gated communities, ... in beeld worden gebracht en dat nadien deze 
kennis wordt meegenomen in het uitwerken van een duurzame en maatschappelijk gedragen 
ruimtelijke planningsstrategie.  
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Dit doctoraatsonderzoek ontwikkelde bouwstenen voor een ruimtelijk woonbeleid in Vlaanderen 
vanuit een analyse van de vraag, en vertaalt deze verder in een aanzet tot ruimtelijke planning als 
strategie.  
 

3. Leefstijlen als input: DIVERSITEIT IN DE VRAAG CENTRAAL 

Indien de vraagzijde mee als uitgangspunt wordt genomen in de planning en inrichting van woningen 
en buurten is het leren kennen van de individuele wensen van toekomstige gebruikers en bewoners 
belangrijk (Van Diepen & Arnoldus, 2003). Dit is te relateren aan neoklassiek economische en 
sociologische onderzoeksbenaderingen (Clapham, 2005) waarbij individuele keuzes van 
woonconsumenten centraal worden gesteld (ipv beleidsbeslissingen van overheden). De 
maatschappelijke context aan het eind van de twintigste eeuw plaatst het concept van diversiteit op de 
agenda van de planners en ontwerpers (Sandercock, 2001).  

“The fact that the planning framework was conceived and continues to be applied in a 

universalist way, treating everyone the same, each individual as some generic ‘person’. Such an 

universalist framework has always been regarded as neutral, that is, unbiased with respect to 

culture, gender, religion, age and so on. But this neutral framework is in fact driven by a norm-
focused planning process which makes all sorts of implicit assumptions – about gender 

relations and their spatial expression; about ‘appropriate urban form’ (low-density urban 
sprawl versus apartment living, for example); about the ‘normal household’ as a nuclear 

family; about preferred modes of recreation, and so on.” (Sandercock, 2001, pag. 14) 
 
De diversiteit aan woonwensen en -keuzes in Vlaanderen kan in beeld worden gebracht door middel 
van de leefstijlen van de bewoners. Het begrip leefstijl is echter een containerbegrip met heel 
uiteenlopende inhouden en onderzoeksmethodieken (onder meer Cathelat, 1993; Heijs et al., 2005; 
Pisman, 2009). Door middel van dit onderzoek werd aangetoond dat het leefstijlconcept de potentie 
heeft om een segmentatie van maatschappelijke groepen in beeld te brengen met verschillende 
woongerelateerde gedragspatronen en/of eigen kenmerkende normen, waarden of attitudes én 
tegelijkertijd inzichten te genereren in toekomstige woonwensen. Binnen dit onderzoek werd hiervoor 
een expliciet onderscheid gemaakt tussen latente en manifeste leefstijlen en -groepen.  
 

Een latente leefstijl is een geheel van samenhangende normen, waarden, attitudes en 
persoonlijkheidskenmerken. 

Een manifeste leefstijl is een geheel van samenhangende gedragspatronen. 

Een leefstijlgroep is een groep van individuen gekenmerkt door eenzelfde manifeste of latente leefstijl, 
maar niet noodzakelijk met dezelfde demografische kenmerken.  

 

4. METHODOLOGIE 

In Vlaanderen worden door de overheid, in tegenstelling tot in de Nederlandse situatie (Ministerie van 
VROM en het Centraal Bureau van de Statistiek, 2010), geen grootschalige bevragingen van 
woonwensen georganiseerd. In het voorjaar van 2010 werd in het kader van dit onderzoek een 
specifieke internetbevraging gelanceerd waarop meer dan 2000 personen reageerden1. De bevraging 
                                                      
1  De respondentengroep vormde (zoals te verwachten) geen representatieve steekproef van de bevolking in Vlaanderen, 

onder meer omdat te veel hoogopgeleiden reageerden en bepaalde leeftijdscategorieën ondervertegenwoordigd zijn. 
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peilde naar informatie over het huidig en ideaal wonen, de leefstijl en de sociodemografische 
kenmerken van de respondenten.  
Op basis van clusteranalyses werden leefstijlgroepen afgebakend. De vier latente leefstijlclusters 
werden gelabeld als: waardenzoekers, minimalisten, materialisten en toleranten2. De manifeste 
kenmerken (gedrag en consumptie) resulteerden in zes manifeste leefstijlclusters: kernstedelingen, 
socio- en ecostedelingen, socio en anonieme randstedelingen of dorpsbewoners en buitenbewoners3.  
In tweede instantie werd de (statistische) samenhang tussen leefstijlen en woonidealen onderzocht. De 
antwoorden over de ideale woonomgeving werden geconfronteerd met de bestaande woonsituatie van 
de respondenten en deze analyse genereerde inzichten in de verhuisdynamiek en de -richting van de 
respondenten. Finaal werden in vier casegebieden in de Gentse regio de bestaande ruimtelijke 
structuur van de wijk en het gevoerde en geplande ruimtelijke beleid geconfronteerd met 

                                                      
2  De (hoogopgeleide) waardenzoekers vinden alle onderzoeksdimensies erg belangrijk en wonen (vooral) in vrijstaande 

woningen of appartementen.  
 De minimalisten vinden het niet belangrijk om materiële welstand te verwerven en wonen vaker in een rijwoning. Ze 

scoren wel hoog op de sociaal-culturele, de ecologische en de veiligheidsdimensie  
 De (laag opgeleide) materialisten schatten het bereiken van materiële welstand en de globale veiligheid hoog in. Ze 

wonen dan ook vooral in vrijstaande of halfopen woningen. Het milieu en openstaan voor anderen, behoren niet tot hun 
prioriteiten.  

 De toleranten hebben de hoogste persoonlijke openheidscore van alle leefstijlgroepen. Ze scoren gemiddeld voor de 
ecologische en sociaal-culturele dimensie maar opmerkelijk lager voor de veiligheids- en de economische dimensie. 
Nagenoeg de helft woont in een rijwoning of appartement. 

3  De kernstedelingen zijn iets jongere respondenten die centraal in de stad wonen in gehuurde appartementen, studio’s of 
rijwoningen. Ze wonen alleen, samen met vrienden of met een partner en maken graag gebruik van de stedelijke 
voorzieningen en het openbaar vervoer, maar hebben hun sociale contacten niet noodzakelijk in hun eigen buurt. Ze 
worden (soms) geconfronteerd met verloedering in hun woonomgeving, met fysieke bedreigingen en 
verkeersonveiligheid en pasten hun gedrag daar beperkt op aan.  

 De sociostedelingen wonen in een (rand)stedelijke woonomgeving vooral gekenmerkt door rijwoningen en 
appartementen maar ook door vrijstaande en halfopen bebouwing. Deze personen hebben hun woning gekocht en zijn erg 
actief zijn in de buurt. Tot de sociostedelingen behoren heel wat gezinnen met (vooral jonge) kinderen. Ecologisch scoren 
ze redelijk hoog hoewel ze minder vaak gebruik maken van het openbaar vervoer dan de andere stedelijke 
leefstijlgroepen.  

 De ecostedelingen wonen in dezelfde (rand)stedelijke woonomgeving als de sociostedelingen. Ze zijn niet noodzakelijk 
eigenaar van hun huidige woning en vormen wat betreft hun gezinssituatie een gemengde groep van gezinnen met 
kinderen, alleenstaanden en samenwonende vrienden of verwanten. Deze milieu-actieven maken intensief gebruik van 
het openbaar vervoer en gaan bewust om met hun energie- of waterverbruik. Indien ze beschikken over een wagen wordt 
deze minimaal gebruikt. De lokale binding met hun buurt is beperkt.  

 De anonieme randstedelingen of dorpsbewoners wonen binnen een NIS-woonkern met een gemengd woontypologisch 
profiel (zowel vrijstaande woningen als rijwoningen of appartementen). Niettegenstaande zij wonen in of nabij een 
dorpscentrum, maken ze geen gebruik van de lokale dagelijkse voorzieningen en ook hun sociale contacten in de buurt 
zijn eerder beperkt. Deze groep heeft het minst ‘groene’ profiel van alle leefstijlgroepen. De groep bestaat uit koppels, 
gezinnen met kinderen en alleenstaanden.  

 De socio randstedelingen of dorpsbewoners, een mix van eigenaars en huurders, wonen relatief landelijk en 
hoofdzakelijk in vrijstaande woningen, de helft woont zelfs buiten een NIS-woonkern. Deze respondenten hechten het 
meeste belang aan hun sociale buurt. Hun opleidingsniveau is gemiddeld iets lager en hun leeftijd iets hoger. Het 
onveiligheidsthema is belangrijk voor deze respondenten, ze beveiligden hun woning tegen diefstal en vermijden 
verloederde en verkeersonveilige plaatsen in hun buurt. De groep bestaat zowel uit koppels, als uit gezinnen met 
kinderen.  

 De buitenbewoners wonen het meest landelijk, buiten de stadsgewesten én buiten de NIS-woonkernen, en het meest 
ruim, in vrijstaande woningen op grote percelen. De groep bestaat vooral uit gezinnen met (iets oudere) kinderen, zowel 
eigenaars als huurders. Onveilig voelen ze zich niet. Kenmerkend is vooral hun autogestuurd verplaatsingspatroon, maar 
toch zijn ze te beschouwen als milieu-actieven (doordat ze bijvoorbeeld afval recycleren, lokale of bioproducten 
consumeren, ...). Sociale contacten en dagelijkse voorzieningen vinden plaats zowel binnen als buiten de buurt. 
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maatschappelijke elementen: de huidige leefstijlen van de bewoners4 en hun woonidealen, met de 
bedoeling om voor elk van deze wijken bouwstenen voor een toekomstige ruimtelijke planning, die 
zoekt naar de best wederkerige aanpassing tussen ruimte en maatschappij, te formuleren.  
 

5. RESULTATEN 5 

De rechtstreekse doorvertaling van de verkregen inzichten over leefstijlen en woonidealen naar 
concepten voor een ruimtelijk woonbeleid in Vlaanderen is niet evident gebleken. Een aantal van de 
geformuleerde woonidealen worden immers als niet duurzaam ervaren en kunnen dus niet in een 
duurzame planningsstrategie worden meegenomen. ‘40% van de respondenten wenst te wonen ‘met 
zicht op de velden’, en de gemiddelde ideale perceelsgrootte bedraagt 1400m2’. Deze voorbeelden 
maken het onderscheid tussen een stedenbouw als marktoriëntatie en een stedenbouw als strategie 
levendig. Het faciliteren van deze woonwensen in een marktgeoriënteerde planning leidt tot een 
Vlaanderen waarin de verlinting verder toeneemt en de open ruimte nog meer onder druk komt en 
nagenoeg onzichtbaar wordt voor de passant (maar evolueert tot een ‘kijk’-open ruimte voor de 
lintbewoner). In het kader van een ruimtelijke planning als strategie worden instrumenten gezocht om 
deze (ruimteverslindende en asociale) woonwensen bij te sturen, om de bewoners actief te 
socialiseren. Dit betekent evenwel niet dat de bevraging van de bewoners geen bruikbare inzichten 
heeft opgeleverd. Over drie zaken, niet strijdig met het algemeen belang, zijn de respondenten het 
eens: ze wensen meer veiligheid in hun woonbuurt, een meer ecologische woonbuurt en zijn niet op 
zoek naar een woonomgeving met gelijken. Deze elementen, even goed geïdentificeerd vanuit het 
marktdenken, kunnen rechtstreeks en generiek worden gefaciliteerd door het ruimtelijk beleid.  
De leefstijlanalyse leverde echter vooral een gedifferentieerd beeld op dat vraagt om een regionaal, 
gebiedsgericht en gedifferentieerd ruimtelijk beleid. Op basis van de bekomen inzichten wordt 
voorgesteld om in Vlaanderen onder meer onderscheid te maken tussen inbreidings-, uitbreidings- en 
transformatieopgaven, transit- en eindzones, rustige en levendige woonomgevingen, verschillen in 
verhouding tussen privaat en publiek domein en leefstijlafhankelijke en leefstijlbestendige 
woonomgevingen.  
 
Dit gebiedsgericht en gedifferentieerd ruimtelijk beleid kan worden geconcretiseerd in de 
randstedelijke wijk Flora . De wijk bevindt zich deels op grondgebied Merelbeke, deels op 
grondgebied Gent, ten zuiden (op fietsafstand) van het historisch stadscentrum. De buurt is vanaf de 
tweede helft van de 19de eeuw ontwikkeld rondom het spoorwegstation van Merelbeke. De wijk Flora 
beschikt over een eigen parochiekerk en lokale voorzieningen en heeft een mix van woningtypes, 
centraal vooral gesloten en halfopen woningen met eerder kleine private buitenruimtes, aan de randen 
villa’s. De wijk wordt bovendien gekenmerkt door een grote parkeerdruk (vooral door bewoners), 
doorgaand verkeer, een weinig kwalitatief vormgegeven publiek domein en weinig publiek groen. De 
ligging van het station Merelbeke aan de rand van de wijk en de nabijheid van het Gentse 
stadscentrum creëren specifieke potenties. Het aantal huurwoningen en appartementen is beperkt. De 
buurt werd in het gewestplan Gentse en Kanaalzone (13/05/1997) hoofdzakelijk bestemd als 
woongebied. Op het grondgebied van de stad Gent werden geen bijzondere bestemmingsplannen 
(BPA) opgemaakt. Momenteel zijn het BPA stationswijk (Gemeente Merelbeke, 1994) en het BPA 

                                                      
4  In elk van deze wijken werden 30 tot 40 bewoners bevraagd, geselecteerd door middel van een random walk.  
5  In dit artikel wordt gefocust op de beleidsmatige vertaling van de resultaten. Voor de bespreking van de volledige 

resultaten wordt verwezen naar het proefschrift (Pisman, 2012). 
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Koestraat (Gemeente Merelbeke, 2005) van kracht, klassieke bestemmingsplannen die een juridische 
bevestiging geven van de bestaande toestand. De gemeente Merelbeke bereidt een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor, dat gedeeltelijk overlapt met het BPA stationswijk, om bepaalde 
inbreidingsgebieden te kunnen ontwikkelen, het stationsplein en het plein aan Flora Kerk te kunnen 
heraanleggen en stedenbouwkundig afwerken en om langsheen de Hundelgemsesteenweg een 
multifunctioneel gebied te bevestigen met mogelijkheden voor appartementen.  
In het randstedelijke Flora werden op basis van de analyse van manifeste leefstijlgroepen vooral 
sociostedelingen en anonieme randstedelingen geïdentificeerd. Het uitgesproken milieuvriendelijk 
gedrag van de bewoners was opvallend. De wijk wordt momenteel vooral bewoond door minimalisten. 
Dé grote verrassing vormde de uitgesproken ontevredenheid van de bewoners over hun huidige 
woonomgeving en de (ten opzichte van andere casegebieden meest) uitgesproken wens om landelijker 
te wonen. Nagenoeg iedereen van de bevraagden wenste ‘rustig’ te wonen. Dit doet vermoeden dat op 
(korte of lange) termijn deze eigenaarsbuurt een wissel van de bevolking te wachten staat, met andere 
woorden dat deze buurt eerder als transitzone voor de stadsregio functioneert.  
Beleidsmatig ontstaat de vraag voor wie de wijk moet worden vormgegeven in de toekomst? Is het de 
bedoeling om ter plekke de wensen van de bestaande bewoners te faciliteren of wordt er gemikt op 
nieuwe bewoners die in deze wijk een stap in hun wooncarrière wensen te zetten?  
Aandachtspunten voor de transformatie van deze buurt vanuit het maatschappelijke, private 
perspectief zijn:  

− de buurt wordt getransformeerd voor een selectie van de huidige bewoners maar tegelijkertijd 
ook voor nieuwe (voordien kernstedelijke) bewoners;  

− de wijk wordt maximaal ‘vergroend’(om tegemoet te komen aan de landelijke woonwensen); 

− de troef van de nabijheid van het station Merelbeke wordt beklemtoond en de goede 
ontsluiting naar het stadscentrum met het openbaar vervoer en met de fiets benadrukt (in 
functie van aan te trekken stadsbewoners); 

− het sociale (dorps)karakter van de buurt blijft bewaard en fysiek ondersteund door 
ontmoetingsruimte te creëren bijvoorbeeld door het heraanleggen van de dorpspleinen, het 
voorzien van lokale ontmoetingscentra, jeugdlokalen (in functie van de sociostedelingen); 

− de verkeersveiligheid wordt verhoogd (gedeelde bekommernis van alle bewoners); 

− het milieuvriendelijk gedrag van de huidige bewoners wordt maximaal gefaciliteerd, 
bijvoorbeeld door het uitpitten van bouwblokken en het creëren van semipublieke 
ontmoetingsruimtes met beveiligde fietsstallingen, moestuinen, ruimte om afval te sorteren, ...  

Door middel van deze buurtaanpassingen kunnen niet alle verwachtingen van de buurtbewoners 
worden ingelost. De anonieme randstedelingen met een uitgesproken voorkeur voor een rustige, 
residentiële woonomgeving met alleenstaande woningen op grote private kavels, zullen zich wellicht 
niet terugvinden in de doorgevoerde wijzigingen. Mogelijk worden door de wijzigingen wel eco- en 
sociostedelingen aangetrokken die in deze buurt hun woonideaal kunnen realiseren en voor een zekere 
stabiliteit in de (sociale) buurt kunnen zorgen.  
Op basis van de verkregen inzichten wordt voorgesteld om het beleid in de buurt te ontwikkelen als 
een transformatieopgave, met de bedoeling de wijk Flora minder als transitzone en meer als eindzone 
te laten functioneren en de woontevredenheid van de bewoners te verhogen. De bedoeling hierbij is 
onder meer om de buurt ‘rustiger’ en ‘groener’ te maken en meer (semi)publiek domein te gaan 
inrichten waar mensen (met verschillende leefstijlen) elkaar kunnen ontmoeten en ecologisch gedrag 
wordt gefaciliteerd. Deze beleidsvoorstellen zijn niet compatibel met de huidige beleidsintenties om de 
buurt verder te verdichten. De confrontatie met de leefstijlanalyse en woonidealen leert dat de 
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verdichting vermoedelijk de manifeste woonontevredenheid in het gebied zal vergroten aangezien 
hierdoor bijvoorbeeld het groen verder zal verdwijnen en de parkeerproblematiek nog groter wordt. 
 

6. CONCLUSIE 

In dit onderzoek werden nieuwe data verzameld over het wonen in Vlaanderen met de bedoeling om 
(informatie over) andere actoren, meer in het bijzonder de bewoners, mee in beschouwing te nemen bij 
de voorbereiding van het ruimtelijk beleid. Deze nieuwe inzichten doen nadenken over de ruimtelijke 
planning in de toekomst. Ruimtelijke planning wordt hierbij niet als een louter technisch gegeven 
beschouwd, maar wordt gedefinieerd als ‘het zoeken naar de best wederkerige aanpassing van de 
ruimte en de samenleving, en dit terwille van de samenleving’. In Vlaanderen is deze manier van 
redeneren, waarbij ruimtelijke planning mede ten dienste staat van de burger als consument en 
gebruiker van de ruimte, nog niet volledig doorgedrongen in het huidige beleid, dat eerder kan worden 
gezien als een stedenbouw als overheidsbestuur.  
 
Het bevragen van de burger genereerde deels verwachte, maar ook verfrissende inzichten over 
leefstijlen, verhuisrichtingen en woontevredenheid. Het rechtstreeks doorvertalen van deze inzichten 
in een stedenbouw als marktoriëntatie, waarbij de overheid haar rol minimaliseert tot het faciliteren 
van deze gedeelde of individuele wensen of gedragspatronen, is geen duurzame optie gebleken. Als 
alternatief wordt een planningsstrategie voorgesteld, een hernieuwd evenwicht tussen overheids- en 
marktdenken waarbij het overheidshandelen, het ruimtelijk beleid, probeert om via het 
(plannings)instrumentarium het handelen en de wensen van de individuele burgers te faciliteren voor 
de wensen die niet strijdig zijn met het algemeen belang, ruimtelijk te sturen of te differentiëren (op 
basis van gesegmenteerde wensen) en/of te wijzigen of te socialiseren, voor de aspecten die de 
duurzaamheid van maatschappij en ruimte in het gedrang brengen.  
 
Niettegenstaande de overheid in het vernieuwde perspectief op ruimtelijke planning zichzelf en de 
fysieke context minder centraal stellen, krijgt de Vlaamse overheid vanuit dit onderzoek nieuwe en 
dus meer taken. In eerste instantie de specifieke taak om actief data te verzamelen over de bewoners, 
longitudinale bevragingen te organiseren en deze data ter beschikking te stellen van alle 
beleidsmakers. Ook het ontwikkelen van een gebiedsgericht, gedifferentieerd ruimtelijk woonbeleid 
dat relaties legt met de maatschappelijk gesegmenteerde woonpraktijken en -idealen en het nadenken 
over het op lange termijn wijzigen van de woonidealen in meer duurzame varianten zijn nieuwe 
uitdagingen voor de Vlaamse planningswereld anno 2012. 
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Niet minder maar meer + meer 

Realisatie door samenwerking en bundeling van energie 

 

1. De uitdaging blijft onveranderd (1997-2012): realisatie van het (ruimtelijk) beleid 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) van 1997 werd de noodzaak van strategische 
projecten ter uitvoering van het ruimtelijk beleid al aangegeven. De Vlaamse overheid introduceerde 
het instrument voor de realisatie van projecten in stedelijke gebieden en buitengebieden. Maar ook na 
de opmaak van de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen bleef er een onvoldaan gevoel. Lokale 
besturen verweten de overheid dat ze na de planningsfase aan hun lot overgelaten werden en zelf 
moesten instaan voor de realisatie ervan. De Vlaamse overheid was echter niet voldoende uitgerust om 
deze taak op zich te nemen en besliste om hiervoor subsidie-instrumenten in te zetten. Deze subsidies 
betroffen enerzijds de verwerving van gronden in het kader van een lokaal grond- en pandenbeleid 
(1996), met een tweede besluit (2004) werd ook de projectcoördinatie van strategische projecten 
gesubsidieerd. Deze 2 besluiten werden samengevoegd en geactualiseerd in 2007. 
 
Sinds 2004 kregen 30 verschillende strategische projecten een subsidie voor de projectcoördinatie en 
werd meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd. De vraag naar realisatie van het ruimtelijk beleid blijft 
echter actueel. Het Vlaams regeerakkoord, diverse beleidsnota’s, het witboek Interne 
Staatshervorming, het groenboek Beleidsplan Ruimte,… zetten zwaar in op uitvoering van beleid. 
Maar ook vanuit het lokale niveau komen veel vragen naar aanleiding van de evaluatie of de uitvoer 
van planningsprocessen. Tenslotte wordt ook bij de huidige reorganisatie van het beleidsdomein 
Ruimtelijke Ordening bijzondere aandacht geschonken aan de uitvoeringsgerichtheid, onder meer door 
de invoering van een team “realisatie” in 2010. 
 

2. Strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

 

Historiek 
Met de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in 1997 werd een grote stap 
gezet naar een actief, strategisch, realisatie- en toekomstgericht ruimtelijk beleid. Met als motto 
‘Vlaanderen open en stedelijk’ lanceerde het RSV een samenhangende ruimtelijke visie op Vlaanderen 
en initieerde het een aantal planningsprocessen rond stedelijkheid, open ruimte, infrastructuur en 
bedrijvigheid. Voor de realisatie van deze visie zouden naast de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ook strategische projecten ingeschakeld worden.  
 
De concrete uitwerking van strategische projecten werd echter niet ingevuld en er werd aanvankelijk 
ook niet voorzien in een financiële stimulans om strategische projecten te ondersteunen. Lokale 
overheden die in een stedelijke omgeving werk wilden maken van een betere openbare ruimte konden 
op basis van een subsidiebesluit uit 1996 wel een subsidie aanvragen voor aankoop van gronden en 
gebouwen. In totaal werden via dit subsidiebesluit 47 heel diverse projecten gesubsidieerd, die echter 
niet altijd even strategisch van aard waren.  
 



 93

In 2004 bleek uit een evaluatie van de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen dat er meer aandacht 
moest geschonken worden aan de effectieve realisatie van de projecten maar dat de Vlaamse overheid 
voor deze taak onvoldoende uitgerust was. Daarom keurde de Vlaamse Regering op 4 juni 2004 een 
subsidiebesluit goed om de loon- en de werkingskosten van een projectcoördinator van een 
strategische project te subsidiëren.  
 
2007, een nieuw subsidiebesluit 
Na een aantal jaren ervaring met deze twee subsidies werden in 2007 de subsidiebesluiten geïntegreerd 
en aangepast. De subsidieregeling werd strategischer en selectiever, de nadruk werd gelegd op een 
professionele coördinatie, bij voorkeur door meerdere personen. De onafhankelijke werking van de 
coördinatie van dit team wordt onderzocht door een voorafgaande autonomietoets. Het besluit streeft 
ook naar een optimale bundeling van de in het gebied beschikbare middelen, een versnelling van de 
uitvoering en een verbetering van de communicatie. De focus komt te liggen op projecten met een 
duidelijke voorbeeld- en hefboomfunctie voor het Vlaamse ruimtelijk beleid die uitvoering geven aan 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het bevorderen van domeinoverschrijdende samenwerking 
en de stimulering van een gestructureerde aanpak van het grondbeleid.  
 
De subsidie voor projectcoördinatie kan voor maximaal drie jaar worden toegekend, bedraagt 
maximum 80% van de loon- en werkingskosten en kan niet meer dan 100.000 euro per jaar bedragen.  
 
Het subsidiebesluit van 2004 kende subsidies toe op aanvraag, na toetsing aan de criteria van het 
besluit en mits er voldoende middelen beschikbaar waren in de begroting. Sinds 2008 lanceert het 
departement RWO minstens één keer per jaar een oproep. Een toewijzingscommissie beoordeelt de 
ingediende projecten en maakt een rangschikking op, waarna de Vlaamse minister, bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening, op basis van de rangschikking en de beschikbare middelen in de begroting, de 
subsidies toekent. Mits er bijkomende middelen voorzien worden kan de overheid naast de gewone, 
reguliere, oproep ook een bijkomende oproep organiseren, met eventueel aanvullende criteria.  
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Figuur – overzicht van de strategische projecten in Vlaanderen 

 
Jaar  Plaats Naam project Subsidieperiode Subsidiebedrag 

Besluit Vlaamse Regering 4 juni 2004 

2005 Gent  Scharnier 01.09.2006 31.08.2009 €186.000 

2005 en 
2007 

Turnhout 
Ontwikkeling drie bedrijventerreinen, stadsplateau, 
stationsomgeving 

01.09.2005 14.11.2008 €160.000 

2005 Aalst Siezegemkouter 01.12.2007 30.11.2010 €139.358 

2006 Gent Parkbos 2007  €178.000 

2006 Vilvoorde Watersite - deel Broek 01.04.2007 31.03.2010 €186.000 

2006 Noord-Hageland Demervallei 01.06.2007 31.05.2011 €186.000 

2006 Roeselare Stationsomgevingen Roeselare-Ingelmunster-Izegem 01.11.2007 30.09.2011 €177.600 

2006 Kortrijk Stationsomgeving 01.01.2008 31.12.2010 €180.000 

2007 Maasvallei Maasvallei,… grensverleggend 21.04.2008 20.04.2011 €174.000 

2007 Antwerpen Scheldekaaien 01.01.2008 01.01.2011 €186.000 

2007 Midden-Limburg De Wijers 15.05.2008 07.12.2011 €180.000 

2007 Weesbeek Groene bekken van de Weesbeek 01.09.2008 31.08.2011 €172.800 

2008 Antwerpen Fortengordels 01.09.2009 31.08.2012 €180.000 

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007 – eerste op roep 

2009 West-Vlaanderen  Leievallei 01.07.2010 01.07.2013 €300.000 

2009 Antwerpen Programma Omgeving Centraal Station 01.04.2010 01.04.2013 €212.659 

2009 Noord Limburg Bosland 01.09.2010 01.09.2013 €196.984 

2009 Antwerpen Investeringszone Petroleum Zuid 01.03.2010 01.03.2013 €207.920 

2009 Oostende Reconversie Oude Havengebieden 23.08.2010 23.08.2013 €222.180 

2009 Limburg Albertknoop 01.09.2010 01.09.2013 €300.000 

2009 Leuven Vaartkom  01.03.2010 01.03.2013 €296.947 

2009 Turnhout Turnhout 2012 01.03.2010 01.03.2013 €244.324 

2009 Rumst, Boom Rupelstreek 01.07.2010 01.07.2013 €300.000 

2009 Aalst Kravaalbos 22.11.2010 22.11.2013 €139.200 

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007 – tweede op roep 

2010 Leuven  Health Sciences Campus Gasthuisberg 01.10.2011 01.10.2014 €300.000 

2010 
Vilvoorde-
Machelen 

Reconversie Vilvoorde-Machelen 01.10.2011 01.10.2014 €300.000 

2010 Limburg Vallei van Herk en Mombeek 01.04.2011 01.04.2014 €300.000 

2010 Antwerpen Logistiek Park Schijns 06.09.2011 06.09.2014 €300.000 

2010 Vlaams-Brabant Zuurstof voor de Zennevallei 01.09.2011 01.09.2014 €300.000 

2010 Oost-Vlaanderen Windenergie 01.10.2014 01.10.2014 €297.450 

2010 Limburg Maasvallei grensverleggend  25.05.2011 25.05.2014 €300.000 

Besluit Vlaamse Regering 5 oktober 2007 – derde opr oep 

2011 Vlaams-Brabant Demervallei, een ambitieus lint   €212.800 

2011 Stad Antwerpen Herinrichting Scheldekaaien Antwerpen 01.04.2012 01.04.2015 €220.280 

2011 
Provincie 
Antwerpen 

Ambities voor het Bebouwd Perifeer Landschap   €300.000 

2011 Limburg Heel de Hoge Kempen   €300.000 

2011 Limburg Diversiteit binnen De Wijers   €300.000 

2011 Limburg Duinengordel   €217.428 
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De subsidieaanvragen voor de projectcoördinatie worden door een toewijzingscommissie beoordeeld. 
Deze commissie bestaat uit minstens zes leden waarvan de helft uit vakverenigingen, bepaalde 
sectoren of de academische wereld komen. Het project wordt op zes criteria beoordeeld, waarvan de 
eerste drie doorslaggevend zijn. Een strategisch project:  
 
1. is een uitvloeisel van een planningsproces op Vlaams en/of provinciaal niveau en de realisatie 

ervan draagt substantieel bij tot de realisatie van de doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven 
van het RSV, 

2. heeft een hefboomeffect op Vlaams niveau, 
3. is administratief-institutioneel complex en de werking van de projectstructuur is methodisch, 
4. heeft een voorbeeld- en signaalfunctie met betrekking tot de realisatie van de doelstellingen en 

ontwikkelingsperspectieven van het RSV, 
5. heeft een integraal karakter, 
6. draagt bij tot functionele verwevenheid in het projectgebied. 
 
Het besluit van 2007 bevat naast de subsidie voor een professionele projectcoördinatie ook financiële 
steun aan strategische projecten voor de verwerving van panden of gronden. Bij de uitvoering van een 
strategisch project blijkt het grondbeleid immers vaak van cruciaal belang om de ruimtelijke 
doelstellingen te halen. De subsidie kan tot 40% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van 
500.000 euro per project. In 2009 werden twee aanvragen voor de verwervingssubsidie ingediend die 
beide werden toegewezen. In 2010 werden vier aanvragen ontvangen waarvan twee een subsidie 
kregen. In 2011 werden zes subsidieaanvragen ingediend, die in 2012 worden beoordeeld.  
 

Een nieuwe definitie 
In het subsidiebesluit van 2004 werd een strategisch project nog gedefinieerd als “een project met een 

ruimtelijke invalshoek, waarvan het resultaat tot doel heeft actief bij te dragen tot de versterking van 
hetzij een stedelijk gebied, hetzij het buitengebied.”  
 
Na jarenlange ervaring met de projecten en uit het overleg met de projectcoördinatoren, collega’s en 
partners is deze definitie van ruimtelijke strategische projecten verfijnd: “Een project met een 
integrale en ruimtelijke invalshoek dat gebiedsgericht en over sector- of bestuursgrenzen heen actief 

wil bijdragen tot de versterking van de kwaliteit van de ruimtelijke structuur. Het moet op korte of 

halflange termijn uitgevoerd kunnen worden. Door de uitvoering van strategische projecten te 

stimuleren en er meer actief op in te zetten in het kader van (ruimtelijke) planningsprocessen verhoogt 

het draagvlak voor de ruimtelijke ordening, en de planning in het algemeen, en wordt een 

voorbeeldfunctie gecreëerd.”  
 
Hoewel elk project een eigen invalshoek heeft, zijn er toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken 
die besloten liggen in de drie woorden ‘project’, ‘ruimtelijk’ en ‘strategisch’.  
 
Project  
Een project ontstaat wanneer een aantal partners zich engageren om samen iets te ondernemen. Ze 
willen in een gebied samenwerken en verschillende initiatieven integreren. Ze stellen zich concrete 
doelen en zetten een projectstructuur op om die te realiseren.  
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Ruimtelijk  
De projecten vinden hun oorsprong in de ruimtelijke structuur van een gebied. De samenhang in het 
gebied wordt bepaald door de aanwezigheid van één of meerdere herkenbare elementen zoals een 
rivier of een zeehaven waarrond vele activiteiten zijn gegroeid. Men wil de ruimtelijke kwaliteit of de 
omgevingskwaliteit in dit gebied verbeteren.  

 
Strategisch 
Een ruimtelijk project is strategisch als het aan een aantal voorwaarden voldoet:  
 
- Het vloeit voort uit een visie op het gebied en past binnen het beleid. Het versterkt de samenhang 

tussen verschillende initiatieven en pakt belangrijke knelpunten aan.  
- Het tracht op het terrein concrete zaken te realiseren en dit op korte of middellange termijn. De 

manier van werken is op maat van het project en efficiënt. Werken aan draagvlak is hier een 
essentieel onderdeel van. 

- Het brengt een aantal partners rond de tafel met gelijklopende belangen. Hun agenda’s worden in 
het project gestroomlijnd tot globale doelstellingen en een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. De 
partners engageren zich, nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen samen voor de realisatie. 
Daarvoor bundelen ze hun middelen en nemen ze samen beslissingen. 

- Het is een complex geheel dat een voorbeeld kan zijn voor andere, gelijkaardige projecten. 
 

En verder… 
Op 15 april 2012 werd de vierde algemene oproep voor aanvragen voor Strategische Projecten in 
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afgesloten. Tot 1 juni 2012 loopt er een 
bijkomende oproep, specifiek gericht op stadsregio’s. In de zomer 2012 wordt een publicatie verspreid 
over de verschillende strategische projecten en het subsidiebesluit.  
 

3. Niet minder, maar meer + meer 

 

Agenda’s meer en vaker samenpassen in een programma 
Een strategisch project is een meervoudige planningsopdracht die bestaande en lopende 
planningsinitiatieven van verschillende overheden en partners met elkaar verbindt en in evenwicht 
brengt.  
 
Een samenhangend ruimtelijk ontwerp vormt de basis voor een concreet actieprogramma. Hierbij moet 
realistisch omgegaan worden met knelpunten en opportuniteiten. Actieprogramma’s moeten 
realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom hebben vele projecten bij de aanvang de acties eerst in 
kaart gebracht en op elkaar afgestemd.  Er moet een goed evenwicht zijn tussen de verschillende 
acties. De acties in een plan kunnen heel gevarieerd zijn. Sommige acties zullen een grote 
symboolwaarde hebben – zoals de nieuwe Handelsdokbrug in Gent Scharnier of het stationsgebouw in 
Kortrijk –, andere vragen een grote investering die de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk zullen 
verbeteren, nog andere zullen kleinschalig zijn – zoals het onderhoud van een beek of de aanleg van 
een pleintje. Steeds vaker worden ook acties opgenomen die niets met de effectieve ruimtelijke 
invulling te maken hebben, zoals bijvoorbeeld een communicatieplan over het project.  
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Visie meer concreet maken 
Zoals hiervoor al gesteld vinden strategische projecten steeds hun oorsprong in de ruimtelijke 
structuur van een gebied. Zichtbare ruimtelijke structuren zoals een riviervallei, een fortengordel, een 
bekenstelsel, een stationsomgeving, een zeehaven of een rivier geven het project legitimiteit en 
verbinden de partners. Als de verschillende visies in een projectgebied, bijvoorbeeld een 
afbakeningsvisie, een ruimtelijk structuurplan, een bekkenbeheersplan, een natuurrichtplan, een 
landinrichtingsplan,..., op elkaar worden gelegd ontbreekt meestal samenhang. Ieder plan is vanuit een 
andere invalshoek en binnen een andere context tot stand gekomen, met verschillende doelstellingen 
en tijdsperspectieven.  
 
Vaak zijn de afzonderlijke beleidsvisies ook niet concreet genoeg om daadwerkelijk mee aan de slag te 
gaan. Daarom is soms bijkomend en gericht onderzoek nodig om te komen tot een overkoepelende 
visie. Op die manier groeit beetje bij beetje een samenhangend beeld van de ruimtelijke knelpunten en 
kansen in het gebied. Tijdens dit proces van afstemming en verdieping ontdekt men vaak nog nieuwe 
uitdagingen of duiken nieuwe ideeën op.  
 
Een belangrijk element voor het succes van een plan is de kennis van en het respect voor het 
projectgebied. Als er te weinig rekening wordt gehouden met de bestaande context, de ruimtelijke 
structuur en de verschillende agenda’s is de kans groot dat het project zal stranden. De partners zullen 
zich immers maar engageren als zij zich daadwerkelijk in het plan herkennen. Daarom is het ook 
noodzakelijk dat ook de harde randvoorwaarden van een bepaalde sector en/of de financiële 
consequenties aan bod komen in de zoektocht naar oplossingen.  
 
Een visie op de ruimtelijke toekomst is cruciaal. Bij sommige strategische projecten, zoals Parkbos 
Gent of Heel De Hoge Kempen, was deze visie al beschikbaar bij het begin van de subsidieperiode. In 
andere projecten wordt ze tijdens het proces ontwikkeld, enerzijds door professionele ontwerpers, 
bijvoorbeeld bij Siezegemkouter Aalst, Scheldekaaien Antwerpen of Scharnier Gent, anderzijds door 
de partners zelf, bijvoorbeeld bij Weesbeek, Centraal Station Antwerpen, Bosland of Kravaalbos. Het 
resultaat van dit ontwerp- en puzzelwerk is een coherente visie: een masterplan, streefbeeld of 
inrichtingsplan. Dit kan in verschillende vormen vertaald worden en gekoppeld aan 
uitvoeringsprogramma’s, waarin partners zich verbinden en een bepaalde invulling van het project 
onderschrijven, bijvoorbeeld via een bestuursakkoord of een principiële beslissing.  
 
Dit proces is echter geen doel op zich. Het eindbeeld is niet statisch. Het is een hulpmiddel om de 
partners samen te brengen en een rode draad te bieden voor de verdere ontwikkeling.  
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Programmaregie door een coördinatieteam 
In de loop van het project moeten heel diverse taken worden uitgevoerd en verschillende rollen 
worden gespeeld: sturen, aftasten, initiëren, stimuleren, afstemmen, faciliteren, definiëren, bijsturen, 
regisseren, samenwerken, communiceren, bundelen van het overleg, besluitvorming voorbereiden,… 
Dit is de opdracht van de projectcoördinatie. In tegenstelling tot de eerste strategische projecten, met 
één coördinator, worden projecten nu steeds vaker door een coördinatieteam of een projectbureau, dat 
verbonden is met de normale (reguliere) werking van de kernactoren, gecoördineerd. Dit team moet 
professioneel kunnen werken, met voldoende autonomie en onafhankelijkheid. De project-
coördinatoren voeren de regie over de vele deelprojecten en acties, die verschillen in grootte, snelheid 
van uitvoering of complexiteit. Eigenlijk zijn ze ‘programmaregisseurs’.  
 

Meer taken parallel doen in plaats van achter elkaar 
In het verleden werden de verschillende (plannings)taken vaak na elkaar uitgevoerd: eerst een visie in 
een structuurplan, dan de afbakening, vervolgens de herbestemming, dan de stedenbouwkundige 
vergunning en tenslotte de realisatie en het beheer. Steeds meer strategische projecten combineren 
(plannings)taken. Bijvoorbeeld worden meerdere herbestemmingen van een gebied tegelijk vastgelegd 
en wordt meteen ook bepaald welke overheid die herbestemming het best uitvoert. In andere projecten 
worden stedenbouwkundige vergunningsaanvragen gebundeld ingediend of worden afspraken 
vastgelegd met de partners over de realisatie en het beheer van de deelprojecten en de acties. Als alle 
partners hun verantwoordelijkheid nemen, zal het voortraject intensiever en actiever verlopen maar 
ook leiden tot grote tijdswinst in de latere fases. De evaluatie van de strategische projecten kan zelfs 
leiden tot een aangepaste regelgeving en sectoraal of ruimtelijk beleid dat de gebiedsgerichte aanpak 
bevordert.  
 
Meer maatwerk  
Ieder strategisch project is verschillend. De ontwikkeling van een strategie is in alle gevallen dan ook 
maatwerk, waarbij permanente aandacht nodig is voor het evenwicht tussen de verschillende delen en 
het geheel. In sommige gebieden overlappen verschillende kenmerken en structuren elkaar. Sommige 
forten van het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen zijn in de zeehaven gelegen, andere in 
natuurgebied. In die, vaak sterk gemengde, gebieden moet het beleid kiezen voor een heldere 
ruimtelijke visie en zorgen voor afstemming en coördinatie van de initiatieven. Bijvoorbeeld bij 
Albertknoop wordt een grensoverschrijdende visie rond mobiliteit, werken en wonen uitgewerkt, de 
Oude Havengebieden in Oostende overlappen met het kustnetwerk of in het project 
Energielandschappen Oost-Vlaanderen wordt een thema als leidraad gekozen in plaats van een gebied.  
 
Binnen een strategisch project kunnen sommige delen ook belangrijker of bepalender zijn dan andere. 
Die krijgen dan prioriteit. Bovendien staan verschillende partners in voor de realisatie van 
deelprojecten en bestaat er een wisselwerking tussen kleinschalige en grootschalige deelgebieden of 
thema’s.  
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Meer gerichte en getrapte besluitvorming  
Voor het welslagen van een project is het essentieel om op geregelde basis afspraken te maken en die 
op papier te zetten. Sterker is nog om de besluitvorming te stroomlijnen en allerhande type 
overeenkomsten te sluiten. Dit vereist uiteraard de wil tot gedeelde verantwoordelijkheden en 
besluitvorming door/met alle relevante publieke en private actoren. De praktijk leert dat de 
overeenkomsten in vele gevallen succesvol zijn als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:  
 
- ze leggen de rollen en afspraken voor samenwerking en overleg vast 
- ze worden concreter naarmate een (deel)project vordert 
- ze combineren best verschillende deelprojecten uit het actieprogramma 
- ze zijn op maat gemaakt en zijn gericht op en hebben een meerwaarde voor alle partijen 
- de juridische afdwingbaarheid varieert naargelang van de fase van het project 
- een beslissingsstrategie met een duidelijk stappenplan en beslissingsmomenten bepaalt de inhoud 

van eventueel parallel af te sluiten overeenkomsten. In deze overeenkomsten varieert de rol van de 
Vlaamse overheid, maar haar belang neemt toe naarmate er meer overeenstemming is over een 
bepaald actieprogramma.  

 
Verschillende strategische projecten hebben met allerlei vormen van overeenkomsten 
geëxperimenteerd. Een aantal projecten maakt gebruik van een charter om de eerste belangrijke stap te 
zetten. Aan het begin van het project wordt een intentieverklaring getekend – bijvoorbeeld voor het 
Kravaalbos, Maasvallei of het Demercharter in de Demervallei, waarin de richting van het project en 
de vorm van samenwerking is geschetst.  
 
Omdat een charter vrijblijvend en vrij algemeen is, wordt ook vaak gebruik gemaakt van een 
samenwerkingsovereenkomst die strikter en meer afdwingbaar is, bijvoorbeeld bij Vaartkom Leuven, 
Stationsomgevingen Roeselare-Izegem-Ingelmunster, Albertknoop of Reconversie Vilvoorde-
Machelen. Nog een mogelijkheid om de betrokkenheid te vergroten is de principiële beslissing die 
door de verschillende beleidsniveaus en partners ondertekend kan worden, zoals bij het project 
Demervallei. Bij het project Siezegemkouter Aalst bemiddelde de gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen om tot een bestuursakkoord te komen dat door alle betrokken partijen werd ondertekend.  
 
Meer samenwerking 
De actoren zijn steeds selectiever geworden bij de keuze voor een strategisch project. De projecten 
zelf zijn grootschaliger geworden en ze verbinden steeds meer, beter en eerder andere processen en 
projecten, zoals grote stedenbouwkundige plannen of projecten die door andere beleidssectoren of 
actoren worden gerealiseerd of gesubsidieerd. Daarom moeten de lokale, private en de Vlaamse 
projecten in een bepaald gebied op elkaar afgestemd worden. Dit impliceert een samenwerking van 
alle partners. 
 
Samenwerking is een opdracht die veel verder reikt dan zeggen dat je graag samenwerkt. Het vereist 
overleg, samenvoegen van agenda’s en maken van goede afspraken. Niet overhaast en in stappen, 
maar toch flexibel en dynamisch voor het geval dat prioriteiten wijzigen. Creatieve oplossingen 
zoeken om te komen tot een bundeling van middelen en instrumenten, vereenvoudiging van 
procedures,…. 
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De Vlaamse Regering wil een slagkrachtige overheid met het zogenaamde ‘Vlaanderen In Actie’ 
(VIA) en zelfs een Interne Staatshervorming. Ruimtelijke ordening heeft de opportuniteit om rond 
logische ruimtelijke gehelen (thema’s maar vooral gebieden) integrerend te zijn. Opvallend in de 
strategische projecten is dat succes een kwestie van lange termijn is, van structurele ingrepen in de 
organisatie, die maar door samenwerking kunnen plaatsvinden. Binnen de overheid is dit een 
(horizontale) samenwerking binnen een beleidsniveau tussen de verschillende diensten of sectoren 
(bijvoorbeeld via gebiedsgerichte cellen of diensten projectmanagement en beleid zoals in de steden 
Kortrijk, Gent, Antwerpen of Turnhout of in de provincies Antwerpen of West-Vlaanderen). 
Anderzijds gaat het om (verticale) samenwerking waarbij alle betrokken beleidsniveaus (gemeenten, 
provincie, Vlaams gewest, federaal niveau en Europa) hun eieren in dezelfde mandjes weten te leggen. 
 

Meer communicatie en participatie 
De projecten maken werk van strategieën om de burger op een actieve en positieve manier te 
betrekken bij zijn omgeving en het beleid daarrond. Zonder voldoende draagvlak kan een project 
immers niet slagen. Zo maakt de bevolking dankzij deze projecten kennis met de uitgangspunten van 
het ruimtelijk beleid en leert men de ruimtelijke kenmerken van het projectgebied beter kennen. 
Strategische projecten doen vaak aan creatieve en inspirerende vormen van regiomarketing. Ze maken 
een merk van een bepaalde omgeving. 
 

       
 
Figuur. Verschillende communicatie-initiatieven voor strategische projecten 

 

Meer financiële innovatie  
Projectcoördinatoren moeten overmatig veel energie steken en subsidiologen aanstellen voor het 
doorlopen van vastgeroeste procedures om middelen te krijgen voor een project dat door iedereen toch 
al als strategisch beschouwd wordt. Verschillende begrotingen hebben elk een eigen kalender en 
timing. In de Maasvallei, dat naast de Vlaamse ook de Nederlandse middelenstrijd moet voeren, wordt 
de term ‘salamifinanciering’ gebruikt, of een taart met vele stukjes. Het is dringend nodig dat er 
gebiedsgericht vanuit overeengekomen programma’s naar geïntegreerde boekhoudingen, afgestemde 
kosten en baten afwegingen, mechanismen met een enveloppefinancieringen (zoals in het project 
Vilvoorde/Watersite) worden uitgeprobeerd of met investeringsfondsen wordt geëxperimenteerd. 
Essentieel is dat actoren samen hetzelfde gebied willen erkennen als zijnde strategisch en er aldus een 
plaats aan willen geven. Bij de Fortengordels rond Antwerpen heeft de provinciale dienst Financiën 
een belangrijke rol gekregen. Bij de eerste inventarisaties bleek al hoe ongelofelijk veel (bestaande) 
middelen er omgaan. Helaas is er weinig expertise beschikbaar. 
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Meer en speciale aandacht voor het grondbeleid  
Een grondbeleid is essentieel voor de realisatie van een project. Het subsidiebesluit van 2007 
stimuleert het opzetten van een strategie hierrond. Tegelijk met het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ 
zal een ‘Grond- en pandenbeleidsplan Vlaanderen’ worden opgemaakt waarin enkele leerpunten uit de 
strategische projecten worden opgenomen. Krachtlijnen die aan de orde zijn:. 
 
- De overheid moet strategische grondposities verwerven  
- Grondbeleid vraagt een speciale samenwerkingsstrategie  
- Er zijn al zoveel instrumenten en middelen. De eerste verplichte stap is die in beeld te krijgen 
- Stimuleren van het experiment en aanzetten tot strategie 
- Kennis is macht. Aandacht voor het huidig grondgebruik en de perceelsinformatie is cruciaal, het 

genereren van speciale databanken en GIS-analyses moeten worden bevorderd.  
 

Meer publicaties en kennisuitwisseling (in Vlaanderen toch) 
De in dit artikel verwerkte ideeën zullen in de zomer 2012 worden gepubliceerd in een uitgave van het 
departement Ruimtelijke Ordening: “Planning” in uitvoering. Strategische projecten in het Vlaams 
ruimtelijk beleid.  
 

Dit artikel kwam dan ook tot stand met medewerking van verschillende collega’s van de afdeling 
Ruimtelijke Planning en Stedenbouwkundig Beleid van het departement Ruimtelijke Ordening en 
met inbreng van verschillende externe partners en projectcoördinatoren. 
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De paradox van Vlaamse sociale stadsontwikkelingsprojecten 
 

INTRODUCTIE 

De 19de eeuwse stadsgordel is het werkterrein van vele Vlaamse sociale stadsontwikkelingsprojecten. 
Wijken in deze stadszone werden ontwikkeld tijdens de industriële revolutie. Verschillende 
kenmerken ervan zorgen vandaag voor heel wat ruimtelijke, maar ook maatschappelijke problemen 
(Debruyne & Oosterlynck, 21.09.2010, p.1). Sociale stadsvernieuwing is vaak noodzakelijk. 
 
Het doel van stadsprojecten in achtergestelde stadsbuurten is eenduidig: de achtergestelde wijk terug 
leefbaar en aantrekkelijk maken. Problemen zoals dreigende gettovorming, vandalisme en andere 
overlast worden aangepakt door het realiseren van een sociale mix. Om dit te bereiken moet de 
welgestelde middenklasse terug naar de stad verhuizen, meer bepaald in de achtergestelde buurten 
(Geldof, 2007, pp. 42-43). Tegelijkertijd wordt ook een sociaal luik vooropgesteld. Een sociale mix 
moet immers zorgen voor sociale stijging van de oorspronkelijke bewoners. Bovendien worden zij, net 
zoals allerlei culturele en sociale organisaties betrokken bij het project met als doel sociale verdringing 
tegengaan en sociale cohesie verhogen (Debruyne & Oosterlynck, 21.09.2010, p.1). 
 
Deze paper omvat een literatuuronderzoek met kritische evaluatie van het Gents stadsproject ‘Zuurstof 
voor de Brugse Poort’. Er wordt nagegaan of het Vlaamse steden lukt om de ogenschijnlijk 
tegengestelde doelstellingen van sociale stadsvernieuwingen te verenigen in één project. Heeft een 
heterogene wijk voordelen? Gaat het streven naar een sociale mix samen met een minimale sociale 
verdringing? Brengen welgestelde nieuwkomers in wijken voordelen met zich mee voor de 
oorspronkelijke bewoners? Zijn er bepaalde redenen om toch niet te kiezen voor een sociale mix? Zo 
ja, wat kan dan een betere methode zijn?  
 

SOCIALE MIX EN VLAAMSE SOCIALE STADSONTWIKKELINGSPROJECTEN 

 

19de eeuwse wijken in de stadsgordel 
Tijdens de industriële revolutie vestigde heel wat fabrieken zich in de steden. Er ontstond een enorme 
behoefte aan huisvesting voor arbeiders die toestroomde vanuit het platteland. Om hieraan tegemoet te 
komen werden stadsmuren opgebroken waarna zich speculatief wijken ontwikkelden. Het gros van de 
woningen werd erg goedkoop gehouden. Ze hadden slechts een minimale woonoppervlakte met een 
beperkte uitrusting. Bovendien werd er gewerkt met weinig kwalitatieve materialen. Hoewel wonen 
louter aanzien werd als beschutting, zorgde dit toen reeds voor woon- en leefbaarheidsproblemen. De 
slechte levensomstandigheden waren immers nefast om nieuwe gezonde generaties arbeiders groot te 
brengen. De reproductie van de arbeidscapaciteit kwam in gedrang (Kesteloot, 1999, pp. 153-163).  
 
Aan het einde van de 19de eeuw ijverden arbeidersbewegingen voor betere levensomstandigheden. Dit 
resulteerde in betere arbeidsvoorwaarden, maar ook in betere woonomstandigheden daar sub-urbaan 
wonen werd gepromoot (Kesteloot, 1999, pp. 153-163). De komst van het openbaar vervoer zorgde 
vervolgens voor een eerste stadsvlucht van beter verdienende arbeiders. Deze kwam pas echt op gang 
vanaf 1960 door de intrede van de auto. Tegelijkertijd trok ook de industrie weg uit de stad. De 
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arbeiderswijken werden daarna stelselmatig ingenomen door veelal arme, rurale migranten uit het 
middellandszeegebied (Debruyne & Oosterlynck, 21.09.2010, pp.2-3).  
 
De verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 19de eeuwse gordelwijken vandaag een 
combinatie van sociaal en ruimtelijke problemen kennen en een weinig aantrekkelijk leefmilieu 
hebben (Debruyne & Oosterlynck, 21.09.2010, pp.2-3). Deze buurten geven de sociaal-ruimtelijke 
gevolgen weer van ongelijkheid, polarisatie, segregatie en uitsluitingsprocessen. Achterstelling 
concentreert zich dus in deze wijken. Ze hebben een uitgesproken arme, vooral allochtone bevolking. 
Verschillende sociale huurcomplexen dragen hiertoe bij. Vandalisme, geweld, hangjongeren en andere 
problematieken worden uitgebreid bericht. Hierdoor worden bewoners gestigmatiseerd en de buurten 
als onveilig aanzien. De wijk wordt vermeden waardoor het nog meer een geïsoleerd element van de 
stad wordt (Musterd & Ostendorf, 2005, pp.170-189) 
 

Het ideaal van de sociale mix 
Een ‘gezonde sociale mix’ is volgens het Vlaamse stedenbeleid de oplossing om achtergestelde 
buurten op te waarderen en terug leefbaar te maken (Geldof, 2007, pp. 42-43). Negatieve buurt-
effecten zouden verminderen. Een homogene buurt met bijvoorbeeld enkel allochtonen zou diverse 
nefaste gevolgen met zich mee brengen. Iemand uit een achtergestelde buurt met een gelijkaardig 
profiel als iemand uit een gewone wijk, heeft bijvoorbeeld minder toegang tot de arbeidsmarkt in 
vergelijking met die andere (Vandermotten et al, 21.10.2010, p. 7). Om deze en andere stedelijke 
ontwikkelingsproblemen op te lossen, wenden steden externe middelen aan. Op vlak van woonbeleid 
zijn dit kapitaalkrachtige middenklasse gezinnen (Debruyne, Oosterlynck & Block, 2008, pp. 18-33). 
Specifiek voor achtergestelde wijken betekent dit dat deze groep potentiële inwoners wordt 
aangetrokken om zo een sociale mix te realiseren (Geldof, 2007, pp. 42-43). 
 
Het ideaal van de sociale mix ontstaat reeds in de jaren ’60, maar wordt pas dominant tijdens de jaren 
’90 (van Kempen & Bolt, z.d.). Volgens Bolt is het concept eerder een vorm van geloof dan gebaseerd 
op wetenschap (Pietersen, 18.09.2008). Vanuit niet wetenschappelijke perspectief wordt een sociale 
mix in eerste instantie nagestreefd uit angst voor negatieve effecten van homogene arme wijken (van 
Kempen & Bolt, z.d.). Dit vergroot immers de kans op gettovorming, onveilige stadsbuurten,… Toch 
ondersteunt ook wetenschappelijke onderzoek de theorie. Heterogene buurten zouden immers 
positieve buurteffecten met zich meebrengen (Das et al, z.d., pp. 62-63). 
 
Van Kempen en Bolt (z.d., pp. 3-4) brengen verschillende vaak aangewende voordelen samen. In de 
eerste plaats zijn er meer kansen voor de wooncarrière. Wanneer een meer gedifferentieerd 
woningaanbod wordt gecreëerd, kunnen mensen met een hogere inkomensgroep hiernaar overstappen. 
Door de sociale mix gaan ook betere diensten zich vestigen in de wijk. De aanwezige middenklasse 
vergroot namelijk het draagvlak voor meer kwalitatieve voorzieningen. Hiervan profiteert elke 
inwoner. Gemengde wijken zorgen ook voor meer sociale contacten en vergroten de sociale cohesie. 
Dit omdat er contact is tussen verschillende groepen mensen, terwijl die er anders niet zou zijn. 
Tegelijkertijd verbetert dit de integratie van allochtonen. Onderzoek toonde immers aan dat ze beter de 
taal leren in een gemengde buurt. Een heterogene wijk zou ook zorgen voor een hoger sociaal kapitaal 
en voor sociale stijging. Mensen uit kansengroepen hebben immers meer mogelijkheden om relaties 
aan te gaan die hen informatie kunnen bijbrengen over de samenleving. Dit wordt ook wel ‘bridging 
capital’ genoemd. Bovendien kan de meer gegoede middenklasse dienen als positief rolmodel. Dit 
wordt ondersteund door Das et al (z.d., p. 62) die beargumenteren dat in wijken automatisch 
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socialisatie optreedt. Maatschappelijke succesvolle mensen kunnen zo anderen in hun sociaal netwerk 
helpen stijgen op de maatschappelijke ladder. Door een sociale mix kunnen ook de meest overlast 
gevende huishoudens gespreid worden. Hierdoor wordt de last meer globaal gedragen, is ze minder 
zichtbaar en zou ze grotendeels verdwijnen (van Kempen & Bolt, z.d., pp. 3-4). Dit is volgens Tim 
Cassiers één van de grote redenen waarom er in Vlaanderen zo sterk in een sociale mix geloofd wordt. 
De meeste Vlamingen willen volgens hem minder vreemdelingen en deze spreiden lijdt in ieder geval 
visueel tot minder concentratie (Oosterlynck & Debruyne, 2008, pp. 8-10). Tot slot kunnen 
stadsvernieuwingsprojecten ook leiden tot positieve effecten in andere gebieden. Het gaat hier vooral 
over wijk overstijgende ingrepen zoals luxewoningen in combinatie met luxe winkels. Deze trekken 
mensen van buiten de wijk aan. Zulke initiatieven worden ook wel ‘flagship projects’ genoemd (van 
Kempen & Bolt, z.d., p. 3-4). 
 

De Brugse Poort: Best practice? 
‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ is een stadsvernieuwingsproject van de stad Gent. Deze wijk is een 
typisch voorbeeld van een 19de eeuwse gordelwijk. De buurt is een geheel van kleine arbeidershuisjes 
verzameld rond smalle straten (Debruyne, Oosterlynck & Block, 2008, p. 23). Belangrijke kenmerken 
zijn een laag voorzieningsniveau, kleine instabiele ondernemingen, weinig groen en open ruimte, een 
ondermaats wooncomfort onder meer door een te beperkt scala aan woningtypes en een 
eendimensionale ruimtelijke identiteit (Borret & Notteboom, z.d.). Rondom de wijk liggen belangrijke 
assen waardoor de enclave versterkt wordt. Vandaag is de Brugse Poort één van Gents meest gekende 
migrantenbuurten (Borret & Notteboom, z.d.).  
 
Vanaf de start van het project werd een draagvlak gecreëerd binnen de wijk. Door participatie van de 
bewoners konden hun noden en behoeften meegenomen worden in het plan. Dit werd gerealiseerd 
door inspraakmechanismen, strategisch uitdelen van financiële en andere steun aan lokale 
ontwikkelingscoalities en het betrekken van verschillende sociale organisaties zoals jeugdwerkers, het 
buurtcentrum, het wijkgezondheidscentrum en de kringloopwinkel. Deze organiseerden talloze 
activiteiten om de veranderingen in de wijk vast te leggen terwijl zich een nieuwe woon- en 
leefomgeving vormde (Debruyne & Oosterlynck, 21.09.2010, pp. 3-5). 
 
Verschillende ingrepen moeten de Brugse Poort opnieuw leefbaar maken. Een sociale mix staat hierbij 
centraal. Om de wijk aantrekkelijker te maken voor middenklassengezinnen worden enkele fysiek-
structurele aanpassingen uitgevoerd. Concreet wordt de ruimte herverdeeld door selectieve afbraak om 
daarna bebouwing, openbare ruimte, tuinen en parkeren beter te ordenen in het weefsel. Zo wordt er 
meer structuur en openheid gecreëerd (Borret & Notteboom, z.d.).  
 
De ingrepen situeren zich op verschillen niveaus. In de eerste plaats wordt een groene vallei 
gerealiseerd als park met functies op stadsniveau. Op stadsdeelniveau worden bouwblokken voorzien 
langs de nieuwe groene vallei. Dit zorgt voor een combinatie van goed bereikbare activiteiten en 
woonvormen aan het water. De meeste ingrepen vinden echter plaats op wijkniveau met als doel de 
leesbaarheid te verhogen en de identiteit te versterken. Het plan omvat nieuwe pleinen met nieuwbouw 
en alternatieve parcours door (semi-)private binnengebieden. Deze zachte ruggengraat moet de kern 
van de openbare ruimte worden en loopt door heel de wijk. Allerlei semi-private ruimtes takken erop 
aan. Enkele krappe bouwblokken worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe Mathildeplein. Dit 
wordt opgeladen met verschillende culturele functies zoals een nieuwe bibliotheek, buurtlokalen en 
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een overdekte markt (Borret & Notteboom, z.d.). Op andere plaatsen is onder meer een kinderopvang 
en een wijkgezondheidscentrum voorzien (Debruyne, Oosterlynck & Block, 2008, p. 22).  
 
Een belangrijke pijler van het project is het creëren van extra woongelegenheid. Daarom worden 
puntsgewijs de minst kwalitatieve woningen gesloopt. Kwalitatieve sociale en private woningen 
komen in de plaats. Door een efficiënter ruimtegebruik met nieuwbouwappartementen en 
andersoortige geschakelde woningen leidt dit tot een toename van het aantal wooneenheden (Borret & 
Notteboom, z.d.). Deze vullen bovendien de diversiteit van het plaatselijke woningaanbod aan en 
trekken tegelijkertijd huishoudens met meer financiële middelen aan. Voor de huidige inwoners heeft 
dit echter ook negatieve gevolgen Door de opwaardering van de wijk stijgen de algemene huur- en 
koopprijzen waardoor sociale verdringing kan optreden. Tegelijkertijd is één van de doelstellingen van 
het project dat herhuisvesting zo veel mogelijk in de eigen wijk gebeurt. Daarom worden ook heel wat 
sociale woningen voorzien (Debruyne & Oosterlynck, 21.09.2010, pp. 3-5). 
 
Het project ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ lijkt succesvol. Het wordt vandaag geprijsd door heel wat 
mensen en zelfs aanzien als een ‘best practice’ voor andere sociale stadsvernieuwingsprojecten. 
Vooral het sociaal karakter en het participatieve luik zijn een meerwaarde (Debruyne & Oosterlynck, 
21.09.2010, p. 3-4). Toch zijn er ook duidelijk kritieken. Niet alleen op aspecten van het project zelf, 
maar ook op het ‘ideaal van de sociale mix’. 
 
De stad Gent wil sociale verdringing in de Brugse poort tegengaan. Tegelijkertijd worden 
middenklassengezinnen aangetrokken om een heterogene wijk te verkrijgen. Deze doelstellingen zijn 
bijna niet te verenigen. Het project steunt immers voor een groot stuk op privaat kapitaal. Hierdoor 
bouwen privé ontwikkelaars koopwoningen die niet betaalbaar zijn voor mensen die getroffen zijn 
door de sloop (Debruyne, Oosterlynck & Block, 2008, pp. 28-31). Bovendien zijn de beloofde nieuwe 
sociale woningen tot op vandaag nog steeds niet gerealiseerd. Deze komen dus veel te laat om sociale 
verdringing te voorkomen. Dit proces kwam trouwens al op gang toen de plannen voor de wijk 
concreet werden. Heel wat huurhuizen kwamen plots vrij op de koopmarkt. Hiervoor zijn 
verschillende redenen zoals angst voor onteigening. Sommige eigenaars profiteerden ook van de 
gunstigere omstandigheden om de woning eindelijk te verkopen aan een aanvaardbare prijs (Debruyne 
& Oosterlynck, 21.09.2010, pp. 6-9).  
 
Allerlei initiatieven vanuit de socio-culturele sector om sociale verdringing toch tegen te gaan, zoals 
wijkgebonden toekenningen van sociale woningen, werden niet gehoord door het beleid. Dit toont 
meteen een tekortkoming van het participatieve luik. De belangen van de meest kwetsbare groepen 
werden vaak niet opgepikt door het beleid. Deze groepen hebben specifieke noden die niet gelden voor 
de gehele bevolking, vooral niet voor gezinnen uit de middenklasse. Daarenboven gaat die ene stem 
vanuit de socio-culturele sector verloren tussen privé belangen en citymarketing (Debruyne & 
Oosterlynch, 21.09.2010, pp. 6-9). Hiervoor waarschuwt ook Geldof (2007, p. 42-43). Volgens hem 
richten stadsbesturen zich te sterk op het aantrekken van middenklassengezinnen. Het gevaar bestaat 
dat de stad hierin voorbij gaat aan zijn huidige inwoners terwijl het juist een plaats moet zijn waar 
iedere inwoner de kans krijgt zich te ontplooien. Ook Debruyne en Janssens (2006, p.10) uiten deze 
kritiek. Volgens hen primeert aantrekkelijkheid en verkoopbaarheid op het sociale karakter van 
stadsvernieuwingsprojecten. 
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Kritieken op de sociale mix 
Ondanks vele voornemens is de Stad Gent er niet in geslaagd om sociale verdringing te voorkomen. 
De focus op een sociale mix en bijhorende privébelangen is hiervoor alvast een reden. Bovendien is 
het niet zeker dat de vooropgestelde sociale doelstellingen waarvoor de sociale mix moet zorgen ook 
werkelijk behaald worden. Van Kempen en Bolt (z.d., p. 4-5) zijn hierover zeer sceptisch.  
 
Sociale contacten tussen de verschillende groepen binnen een wijk komen volgens hen maar 
moeizaam tot stand. Mensen met een verschillende leefstijl zoeken elkaar niet bewust op, maar mijden 
elkaar en lopen langs elkaar heen (van Kempen & Bolt, z.d. pp. 4-5). Kleine verschillen tussen 
buurtbewoners zijn interessant. Ze maken het omgaan met elkaar leuk. Wanneer deze verschillen te 
groot worden, leidt dit tot irritatie, botsingen en minder sociale cohesie. Putnam deelt deze mening. 
Hoe meer etnische diversiteit er volgens hem in een buurt is, hoe meer wantrouwen er heerst 
(Engbersen, 2009, pp. 22-25). In dit kader formuleerde hij zijn ‘terugtrekkingshypothese’. Volgens 
hem kruipen allochtonen en autochtonen in hun schulp bij menging. Dit leidt tot minder vertrouwen in 
buurtgenoten, in politiek, minder inzet voor de wijk en minder interesse in vrijwilligerswerk 
(Pietersen, 18.09.2008). 
 
Sociale stijging is een belangrijke reden om een sociale mix na te streven. Vooruitkomen is echter niet 
evident als er geen echte sociale contacten ontstaan tussen de verschillende groepen in een wijk. 
Wanneer deze naast elkaar leven, kunnen er ook geen sociale netwerken tussen hen ontstaan. Sociale 
stijging kan dan enkel nog gebeuren door observatie, maar of deze strategie werkt, is niet duidelijk 
(van Kempen & Bolt, z.d., pp. 4-5). Onderzoek van Das et al (z.d., p. 66) toonde bovendien aan dat 
sociale stijging niet sterk gerelateerd is aan de buurt. Er werden effecten gevonden, maar deze zijn 
zeer klein en de kans dat het schijneffecten zijn, is groot. Zelfs als de buurt een effect heeft op 
verschillende facetten van sociale stijging, dan nog is dit effect klein en zijn individuele kenmerken 
van veel groter belang. Ook de zogenaamde ‘springplankfunctie’ verschilt niet tussen een 
achtergestelde en een andere wijk. Dit wil zeggen dat ook in achtergestelde buurten mensen 
vooruitkomen en vervolgens doorstromen naar een andere wijk. Lagere inkomensgroepen komen in de 
buurt wonen, de huidige bewoners stijgen lichtjes op de sociale ladder terwijl de vertrekkers veelal 
sociale stijgers zijn. Uiteraard is er steeds een groep die niet stijgt en/of die wel in de achtergestelde 
wijk blijft wonen ondanks hun stijging of die juist verhuizen zonder dat ze vooruitgang kennen. Dit is 
echter voor elke wijk zo (Permentier, Das & Wittebrood, z.d., p. 74).  
 
Van Kempen en Bolt (z.d. 4-5) uiten een laatste belangrijke kritiek in verband met het 
huisvestingspatroon. Het aanvullen van de woningvoorraad leidt volgens hen niet per definitie tot de 
doorstroming van de bewoners naar een betere woning. Het zijn vooral kapitaalkrachtigere mensen 
van buiten de wijk die instromen. Door de afbraak en stijgende huur- en koopprijzen zijn daarom meer 
mensen aangewezen op sociale huurwoningen. Herhuisvesten kan bijgevolg niet meer in de eigen 
wijk. Hierdoor treedt sociale verdringing op en ontstaat het waterbedeffect. Dit is de verplaatsing van 
problemen en overlast naar andere vaak aangrenzende wijken omdat de minst kapitaalkrachtige 
gezinnen er zich vestigen (van Kempen & Bolt, pp. 4-5). Onderzoek toont wel aan dat, althans in een 
Nederlandse context, gedwongen verhuizers zich niet gaan vestigen in één wijk, maar in verschillende. 
De ‘overlast’ die deze eventueel veroorzaken, wordt dus in realiteit meer gespreid (Bolt & van 
Kempen, 2009). Toch blijft het ontstaan van nieuwe concentraties reëel. Zeker in Belgische steden 
waar achtergestelde stadswijken gelimiteerd en dicht bij elkaar gelegen zijn. De meest kwetsbare 
groepen zijn voor een goedkope woning dan ook aangewezen op enkele andere wijken. De bewoners 
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van die buurten blijken bovendien erg negatief over deze instroom, vooral als het allochtonen betreft 
(Kleinhans, 2008, pp.12-15). Dit blijkt echter een klein effect in vergelijking met andere buurten. De 
instroom van allochtonen wordt bijna steeds als negatief ervaren. Dit toonde een onderzoek van de 
studiedienst Vlaamse regering (2002) aan: 89,3% van de Vlamingen wenst geen Marokkaans of Turks 
gezin als buur wanneer de woning naast hen vrij komt.  
 

NEDERLANDS PLEIDOOI VOOR SOCIALE STIJGING 

De Nederlandse context voor sociale stadsontwikkelingsprojecten is enigszins anders dan de Vlaamse. 
De problematiek situeert zich er in de vroeg naoorlogse wijken. Deze zijn ruim, hebben veel groen, 
een goede inrichting van de openbare ruimte en zijn in de nabijheid van winkels en andere 
voorzieningen. Toch kennen ook deze wijken een instroom van huishoudens met een laag inkomen. 
Dit zijn zowel starters als niet-westerse allochtonen (Van Bergedijk et al, 2008, pp. 233-236). De 
oorzaak ligt veelal bij het functioneel karakter. Er is een gebrek aan levendigheid. De woningen zijn 
erg sober en doelmatig opgebouwd en kennen een grote mate van uniformiteit. Bovendien 
beantwoorden ze niet meer aan het modern woontechnisch niveau. Ook de kwaliteit van de openbare 
ruimte is achteruitgegaan door jarenlange verkommering van het groen. Net zoals in België verandert 
de bevolkingssamenstelling van de wijken sterk vanaf de jaren’60. Door de economische vooruitgang 
verhuizen velen naar betere buurten. De slechtere economische omstandigheden tijdens de jaren ’80 
liggen vervolgens mee aan de oorsprong van het verarmen van de vroeg naoorlogse wijken (Argiolu et 
al, pp. 139-145). 
 
Ook in Nederland waren projecten voor de achtergestelde wijken gebaseerd op het ideaal van de 
sociale mix. Dit werkte echter niet. Daarom ontstond het idee om specifiek in te zetten op sociale 
stijging. Deze veel bredere aanpak ging verder dan fysieke-structurele aanpassingen. De ruime 
wijkproblematiek stond centraal. Naast een prettige en veilige leefomgeving moest ook worden 
ingezet op het beperken van de schooluitval, het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid en het 
scheppen van werkgelegenheid in de buurt (Denters, 2008, pp. 57-65).  
 
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is een 
duidelijke voorstander van sociale stijging. De VROM-raad lijkt definitief af te stappen van de sociale 
mix en raadt zelfs wonen met gelijkgestemden aan. Meer dan vroeger willen gezinnen zich immers 
omringen met mensen die dezelfde achtergrond, sociale-economische positie, etniciteit en/of 
levensstijl hebben. Dit inzicht is niet nieuw. Reeds in 1959 wees de socioloog Groenman hierop 
(Engbersen, 2009, p. 22). Wanneer wijken homogeen blijven is het nog belangrijker dat er gestreefd 
wordt naar sociale stijging in achtergestelde buurten. Het is immers niet de bedoeling dat deze 
achtergesteld blijven.  
 
In deze context wordt sociale stijging gedefinieerd als: “Individueel ontwikkelingsproces waarin 
mensen onder invloed van persoonlijke kenmerken en de toegankelijkheid van bestaansbronnen 

zeggenschap en controle over het leven vergroten. Uitkomst is een objectieve of ervaren verbeterde 

sociaaleconomische positie” (Groenendijk, de Groot & van der Guyten, 2010, p.8). Het is dus 
belangrijk dat stadsbewoners vooruitkomen, niet enkel vanuit sociaal-maatschappelijk, maar ook 
vanuit economisch standpunt. De vier pijlers die volgens de VROM-raad belangrijk zijn, zijn 
onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt en vrije tijd. Mensen kunnen binnen deze vier terreinen stijgen. 
Belangrijk is dat dit slechts met kleine stapjes kan en er dus diverse ‘stijgingsladders’ noodzakelijk 
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zijn. In achtergestelde buurten ontbreken deze treden vaak en is de stap naar bijvoorbeeld een duurdere 
woning te groot (VROM-raad, 2006, pp. 13-14). Sociale stijging van huidige en nieuwe bewoners 
nastreven kan dus door meer treden te ontwikkelen op de ladders van onderwijs, wonen, werk en vrije 
tijd. Volgens Maarten van Poelgeest is de stad dan geen vindplaats meer van problemen, maar juist 
een plaats om vooruit te komen. De startkansen die een stad/wijk kan bieden mogen dus niet 
weggegooid worden. Het zijn belangrijke schakels van de ladders (Laverman & de Graaf, 2007, pp. 
14-17). Het woningaanbod moet met andere woorden gericht zijn op zowel sociale stijgers als starters, 
niet enkel op minder en meer gegoeden. Dan ontstaat er immers een leemte. 
 
Belangrijk voor sociale stijging is het inzicht dat stedelijke vernieuwing een integrale opgave is. 
Maatregelen moeten genomen worden op alle takken en mogen niet louter fysiek van aard zijn. Elke 
fysieke ingreep moet bovendien geënt zijn op een sociaaleconomische visie. Dit is belangrijk omdat 
achtergestelde buurten meestal monofunctionele woonwijken zijn. Maatregelen op vlak van werk, 
onderwijs en vrije tijd zijn dus extra belangrijk (VROM-raad, 2006, p.7). Om de slaagkans van een 
project te vergroten is het belangrijk om ook initiatieven vanuit de wijkgemeenschap mee te nemen en 
te ontwikkelen. Op deze manier stijgt de sociale cohesie. Ga dus uit van de kracht van de groepen die 
reeds in de wijk aanwezig zijn, niet van zij die er (nog) niet wonen. Dit is essentieel voor sociale 
stijging (Laverman & de Graaf, 2007, pp. 14-17). 
 

SOCIALE STIJGING: DE TOEKOMST VOOR VLAAMSE STEDEN 

Na jarenlange daling stijgt het aantal stadsbewoners in Vlaanderen opnieuw. Citymarketing lijkt te 
werken daar de stad opnieuw aantrekkelijk wordt voor jongeren en jonge gezinnen. De grootste 
redenen van de bevolkingstoename zijn echter regularisatie en het geboorteoverschot dat hoofdzakelijk 
toe te schrijven is aan allochtone gezinnen. Bij diegenen die de stad verlaten, blijken nog steeds jonge 
middenklassengezinnen oververtegenwoordigd (Geldof, 2007, pp. 41-42).  
 
De recentste bevolkingsprognoses bevestigen deze trend. De stad kent een bevolkingstoename, maar 
dan vooral door buitenlandse migratie (Studiedienst Vlaamse regering, 2005). Zoals Geldof (2007, pp. 
45-47) aanhaalt, wijst dit erop dat steden kosmopolitisch worden. Het verschil tussen binnen- en 
buitenlanders, blank en zwart, … gaat steeds meer op in een genuanceerde realiteit van 
transnationaliteit, meervoudig burgerschap en meervoudige identiteiten. De economische klasse gaat 
primeren. Het is een uitdaging om het beleid hierop af te stemmen. De stad moet een 
‘emancipatiemachine’ zijn voor elke inwoner. Het is hun taak om iedereen de kans te geven om zich te 
ontplooien. Dit houdt echter ook een levensloopperspectief in wat wil zeggen dat niet iedereen altijd in 
de stad moet wonen. Sociale stijging, zoals eerder besproken, is hierbij een leidraad. Homogeniteit in 
de bevolkingssamenstelling van wijken hoeft hierbij geen probleem te zijn, althans Laverman en de 
Graaf (2007, pp. 14-17). Getto’s ontstaan door jongeren die hun school niet afmaken en niet aan werk 
geraken. Daarvoor is, eerder dan ruimtelijke ingrepen, sturing en begeleiding nodig.  
 
Integrale stadsvernieuwingsprojecten die sociale stijging willen bekomen, kunnen daarom succesvol 
zijn. Verder gaan dan fysieke-structurele ingrepen om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de 
wijk te vergroten is cruciaal. Het is belangrijk dat bij elke ruimtelijke ingreep wordt nagegaan wat de 
impact ervan is op de emancipatiekracht van de bewoners. Een integraal project betekent dat er 
aandacht wordt besteed aan beter onderwijs, begeleiding naar de arbeidsmarkt en het realiseren van 
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vrijetijdsbestedingen. Op deze manier wordt bijgedragen tot de ontwikkeling en vooruitgang van de 
inwoners zonder dat er sociale verdringing optreedt. 

CONCLUSIE 

Hoewel een sociale mix veel voorop gesteld wordt in sociale stadsontwikkelingsprojecten, blijkt dit 
toch niet de gewenste effecten te hebben. De focus ligt te sterk op de potentiële inwoners en niet op de 
huidige. Het is juist de bedoeling dat de oorspronkelijke bevolking van een achtergestelde wijk niet 
verdrongen wordt, maar dat ze een betere leefomgeving verkrijgen en sociale stijging ervaren. 
Fysisch-structurele ingrepen zorgen wel voor een betere leefomgeving, maar de kans op sociale 
verdringing door private nieuwbouw is erg groot. Dit is zeker het geval wanneer er geen sociale 
woningen worden ontwikkeld of deze lang op zich laten wachten.  
 
De toekomst voor Vlaamse steden ligt dan ook bij integrale sociale stadsvernieuwingen die inzetten op 
sociale stijging. Het is belangrijk dat de stad al zijn inwoners een kans geeft om zich te ontwikkelen. 
Achtergestelde wijken kunnen voor kansengroepen een ladder zijn, een springplank, een plaats waar 
ze vooruitkomen. Dit kan echter niet alleen door ruimtelijke planners gerealiseerd worden. Heel wat 
sociaal-culturele organisaties werkzaam binnen de wijk moeten hieraan meewerken, net zoals de 
bewoners die een duidelijk rol moeten krijgen bij de (her)ontwikkeling van hun wijk en zichzelf. 
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Handhaving als politiek strategisch instrument 
 

Inleiding/probleemstelling 

 
Op 1 september 2009 trad de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) in werking. In 
uitvoering van artikel 6.1.4. van de VCRO werd een Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening (hierna: 
Handhavingsplan) opgesteld. Dit werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 juli 
2010. 
Het Handhavingsplan is een beleidsdocument en is naast planning en vergunningen de derde pijler van 
de Ruimtelijke Ordening. 
Deze drie pijlers moeten samen de basisdoelstelling van de VCRO (artikel 1.1.4.) realiseren: 

 

“Art. 1.1.4. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij 
de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften 
van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt 
rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke 
kwaliteit” (p. 3). 

 
De pijler handhaving heeft als doel het toezien op een correcte naleving van de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening. Het Handhavingsplan werkt hierbij ondersteunend en geeft richting aan het 
handelen van overheidsdiensten. 
Eén van de strategische doelstellingen van het Handhavingsplan is het handhavingsbeleid zo effectief, 
efficiënt en doelmatig mogelijk te maken. 
Wordt het handhavingsbeleid echter altijd even effectief, efficiënt en doelmatig gehanteerd? Of wordt 
het soms strategisch ingezet? 
In deze paper willen we aan de hand van voorbeelden nagaan welke motieven en/of argumenten een 
rol spelen in de beoordeling van het al dan niet (strategisch) optreden van een lokaal bestuur bij het 
handhaven van bouwovertredingen. De voorbeelden zijn reële voorbeelden, om privacy redenen zullen 
echter geen persoonlijke gegevens worden vermeld in deze paper. 
 

Gemeente als governance systeem 

 
Een gemeente kan autonoom beslissingen nemen, maar het is geen autonoom orgaan. Het is een actor 
binnen een netwerk. In deze context kunnen we de gemeente omschrijven als een actor binnen een 
governance systeem. 
 
In de literatuur vinden we verschillende definities van governance terug. Björk en Johansson (2000) 
stellen zelfs “there are almost as many ideas of governance as there are researchers in the field” (p. 2). 
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We geven hier enkele definities weer. 
De Commission on Global Governance (1995) definieert governance als “the sum of the many ways 
individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing 
process through which conflicting or diverse interest may be accommodated and cooperative action 
may be taken.” 
Keohane en Nye (2000) zeggen dat governance verwijst naar “the emergence and recognition of 
principles, norms, rules, and procedures that both provide standards of acceptable public behavior, and 
that are followed sufficiently to produce behavioral regularities” (p. 10). 
 
In een paper van de 2nd International Conference on Decentralisation (2002) wordt governance ruim 
gedefinieerd als “the system of values, policies and institutions by which a society organizes collective 
decision-making and action related to political, economic and socio-cultural and environmental affairs 
through the interaction of the state, civil society and the private sector. Governance comprises the 
complex mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their 
interests, mediate their differences and exercise their legal rights and obligations” (p 3). 
 
Een lokaal bestuur zoals een gemeente maakt deel uit van een governance systeem. Een systeem van 
verschillende actoren die in een netwerk in relatie staan tot elkaar.  
Binnen het Handhavingsplan wordt het lokale bestuur aanzien als een actor binnen een netwerk van 
diensten van de Vlaamse overheid, lokale politie en parketten en hoge raad voor het 
handhavingsbeleid (Vlaamse overheid, 2010).  
In deze paper focussen we op de implementatie van het Handhavingsplan op lokaal niveau (de 
gemeente). Zij zijn namelijk een belangrijke partner op het vlak van toezicht en het opsporen van 
bouwovertredingen. Op het lokale niveau zijn de actoren binnen het governance systeem de burgers, 
de administratie en de politiek. 
 

Handhavingsplan als beleidsinstrument 

 
Het Handhavingsplan als beleidsinstrument wordt toegepast binnen de governance context. Volgens 
de instrumententheorie van Bressers en Klok (1987, in Bressers & Kuks, 2001), wordt het proces en 
het eindresultaat van de implementatie van een instrument bepaald door sociale interactieprocessen 
tussen de verschillende actoren. Deze interactieprocessen worden gestuurd door het einddoel, de 
beschikbare informatie en de macht van de betrokken actoren.  
In de instrumententheorie staan de toepassing en de effecten van instrumenten op de doelgroepen van 
beleidsinstrumenten centraal. 
Het is duidelijk dat de wisselwerking tussen de actoren binnen het governance systeem een belangrijke 
rol spelen in het resultaat van de implementatie van het Handhavingsplan. 
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Wanneer het Handhavingsplan in een concrete situatie wordt toegepast, zijn er volgens Ostrom (1986) 
zeven types van regels die de structuur van een situatie bepalen.  
‘Position’ regels, bepalen het aantal posities en hoeveel actoren elke positie inhouden. 
‘Boundary’ regels, bepalen hoe actoren gekozen worden om bepaalde posities in te nemen en bepalen 
hoe ze deze posities verlaten. 
‘Scope’ regels, bepalen de resultaten die beïnvloed kunnen worden en de externe stimulansen en/of 
kosten die door het resultaat bepaald worden. 
‘Authority’ regels, die bepalen welke acties gekoppeld worden aan een positie op een bepaald 
moment. Met andere woorden, welke bevoegdheden actoren hebben. 
‘Aggregation’ regels, bepalen de besluitfuncties die gebruikt zullen worden op een bepaald moment 
om acties in tussenliggende of definitieve uitkomsten in kaart te brengen. 
‘Information’ regels, bepalen communicatiekanalen tussen participanten en bepalen de taal en de vorm 
waarin de communicatie zal plaatsvinden. 
‘Payoff’ regels, beschrijven hoe kosten en baten onder de verschillende participanten in de posities 
worden verdeeld. 
 
Ostrom (1986) ziet regels als regels die een rechtstreekse invloed hebben op de structuur van de 
situatie waarin acties plaatsvinden. Regels specificeren acties en resultaten. Ze bepalen wat al dan niet 
verboden is. 
Volgens Ostrom (2005) zijn regels ook randvoorwaarden die gedrag aangeven. Het gedrag, het 
omgaan met de regels, wordt volgens Ostrom (2005) bepaald door individuele actoren. Het individueel 
plannen van een actie beschrijft Ostrom (2005) als een strategie. 
 
De al dan niet strategische toepassing van regels zal bepalend zijn voor het resultaat van de concrete 
situatie waarop het Handhavingsplan zal worden toegepast. 
 

(Strategisch) handhavingsbeleid, aan de hand van reële voorbeelden 

 
In dit onderdeel gaan we aan de hand van 7 reële voorbeelden proberen na te gaan welke motieven 
en/of argumenten een rol spelen in de beoordeling van het al dan niet (strategisch) optreden van een 
lokaal bestuur bij het handhaven van bouwovertredingen. 
Bij elk voorbeeld wordt eerst de situatie geschetst en vervolgens een korte reflectie gegeven. 

 
Voorbeeld 1 

Een grote metalen reclameconstructie wordt langs de openbare weg geplaatst. Naar aanleiding 

van deze constructie wordt er een klacht ingediend bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke 

ordening. Zij onderzoeken deze klacht en de constructie blijkt zonder vergunning te zijn opgericht. 

De bouwpolitie wordt gevraagd om hiervan vaststelling te doen. Ter plaatse merken zij dat er naast 
deze nieuwe metalen constructie ook oudere reclameconstructies staan. Na deze vaststelling wordt 

teruggekoppeld naar de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met de vraag of er een pv dient 

opgemaakt te worden voor al deze constructies. Op basis van de feiten vindt er een overleg plaats 

tussen de ambtenaar en de politiek.  

Er wordt beslist om geen pv op te maken omdat deze constructie volgens de politiek ‘niet voor 
hinder zorgt’. 
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Het plaatsen van deze reclameconstructies is vergunningsplichtig. De politiek heeft in deze situatie 
beslist om niet op te treden. De onderliggende reden is dat de reeds aanwezige reclame van een 
plaatselijke voetbalploeg en plaatselijke handelaars is. Indien er wordt opgetreden tegen de nieuwe 
constructie, had men ook moeten optreden tegen de andere constructies. 
Indien de grote metalen reclameconstructie alleen op die plaats had gestaan, is de kans zeer groot dat 
de politiek wel had beslist om pv op te laten maken en de constructie te laten verwijderen. 
 
Voorbeeld 2 

Voor een halfopen eengezinswoning in een verkaveling wordt naar aanleiding van een klacht een 

pv opgesteld voor het plaatsen van een bureelcontainer en het oprichten van een tuinhuis. Het 

tuinhuis wordt door middel van een verkavelingswijziging geregulariseerd op 1,20 meter van de 

perceelsgrens. 

Een jaar later wordt er vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een tweede tuinberging. 

In deze tuinbergingen worden zonder vergunning privé sauna en relaxruimte ingericht. Tot op dat 
ogenblik waren er nog geen klachten van omwonenden betreffende de georganiseerde activiteiten 

in de tuin. 
Op een gegeven ogenblik zijn er echter klanten van de privé sauna die klagen bij de eigenaar over 

voyeurisme door omwonenden. De eigenaar lost dit op door de bestaande houten afscheiding op de 
perceelsgrens van 2 meter hoog te verlengen met een rieten afsluiting van nog eens 2 meter hoog. 

Naar aanleiding van deze 4 meter hoge tuinafscheiding wordt er een klacht ingediend omdat deze 

het licht ontneemt van het aanpalend perceel. Op basis van deze klacht, wordt er een pv opgesteld 

voor het oprichten van een schutting in rietmatten en oprichten van een bovengronds zwembad. 

Een maand later wordt er opnieuw een pv opgesteld waarin vaststelling wordt gedaan van een 

schutting, een zwembad, een veranda, een berging achter de garage, een whirlpool, een 
fietsenstalling, een vijver en 2 reclameborden. Onder invloed van het diensthoofd van stedenbouw 

en ruimtelijke ordening wordt er geen gevolg gegeven aan de pv’s. 
2 jaar later wordt er toch een verkavelingswijziging ingediend voor de regularisatie van de 

bouwdiepte van de garage, de vijver, het bovengronds zwembad, de bestemmingswijziging van 
tuinhuis tot sauna, whirlpool, een open fietsenberging in de bouwvrije strook, 3 zichtschermen en 

een reclamebord in voortuinstrook. Ondanks de steun van het diensthoofd heeft het college van 
burgemeester en schepenen de aanvraag geweigerd. 
Naar aanleiding van een nieuwe klacht, weer 2 jaar later, over de activiteiten in de tuin wordt het 

dossier opnieuw ‘heropend’. Intussen is het diensthoofd met pensioen en bleek ook het dossier 

volledig verdwenen te zijn. Er wordt een nieuw pv opgemaakt waarin wordt vastgesteld dat de 

onvergunde toestand ongewijzigd is. Tevens wordt er een bevel tot staking strijdig gebruik, van het 

tuinhuis als sauna, afgeleverd. Het college wordt hiervan op de hoogte gebracht en beslist om een 
herstelvordering in te leiden. Er werd hiervoor advies gevraagd aan de hoge raad voor het 

handhavingsbeleid. Het college kreeg een eensluitend advies en leidde de herstelvordering in. 
Ondanks de herstelvordering beslist het parket het dossier te seponeren omdat iemand van de 

omwonenden zich burgerlijke partij heeft gesteld. Het college beslist om zich hierbij aan te sluiten. 

De eigenaars van deze privé sauna kregen steun van het diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke 
ordening. De belangen van het diensthoofd in deze zaak zijn niet gekend. Er bestaat echter geen twijfel 
dat er belangen waren, aangezien het dossier samen met het diensthoofd verdwenen was. 
Nadat het college kennis heeft genomen van de situatie, beslist de politiek er duidelijk een zaak van te 
maken om de activiteiten te stoppen. Het is niet duidelijk of er in dit dossier politieke belangen zijn, 
waardoor men effectief is overgegaan tot het inleiden van de herstelvordering. 
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Voorbeeld 3 
Een open bebouwing in een verkaveling, met links en rechts bouwvrije stroken van 6 meter, heeft 
een vergunning gekregen voor een hoofdvolume. De eigenaars bouwen links en rechts, zonder 

vergunning, een volume aan in de bouwvrije strook. 
Er komt een klacht van de buren betreffende de privacy. Een ambtenaar gaat ter plaatse en ziet dat 

de werkzaamheden nog bezig zijn. De werken worden niet stil gelegd omdat de ambtenaar denkt 
dat er regularisatie mogelijk is omdat het perceel zich in woongebied bevindt. 

Er werd een verkavelingswijziging ingediend om de bouwvrije stroken te verkleinen. Deze 

aanvraag werd geweigerd. 

De buur bleef klagen en de ambtenaar in kwestie heeft regelmatig een brief gestuurd naar de 

eigenaar maar heeft verder geen stappen ondernomen. 

De ambtenaar gaat op een gegeven moment met vervroegd pensioen en de buur komt nogmaals 

klagen, omdat er niet wordt opgetreden tegen dit bouwmisdrijf. De collega’s van de dienst 

stedenbouw en ruimtelijke ordening hadden geen weet van het dossier en hebben het , na lang 
zoeken, letterlijk ergens achter de kast terug gevonden. 

Naar aanleiding van deze nieuwe klacht werd een pv opgesteld. Het college van burgemeester en 
schepenen wordt op de hoogte gebracht en vraagt advies aan de hoge raad voor het 

handhavingsbeleid. Een eensluitend advies werd niet verkregen omdat men volgens de hoge raad 
voor het handhavingsbeleid niet kon aantonen dat de werken minder dan 5 jaar oud waren en 

omdat de schade en overlast te klein waren omdat de woning zich in een verkaveling in het 

woongebied bevond. 

Er werd een nieuwe adviesvraag ingediend bij de hoge raad voor het handhavingsbeleid met 

duidelijk gedateerde foto’s alsook een brief van de buur die wel degelijk schade en overlast 

ondervond van dit bouwmisdrijf. Op basis van dit nieuw samengesteld dossier heeft het college wel 
een eensluitend advies gekregen en werd de herstelvordering ingeleid. 

In dit dossier is het niet duidelijk of de ambtenaar in kwestie belangen had bij de eigenaars van de 
woning. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de ambtenaar een inschattingsfout gemaakt en de ernst van 
het bouwmisdrijf onderschat. 
Nadat de ambtenaar in kwestie met vervroegd pensioen ging, werd het dossier overgenomen door een 
andere ambtenaar en werd er gepast opgetreden. 
 
Voorbeeld 4 

Voor een halfopen bebouwing in woonzone wordt er een pv opgesteld voor het oprichten van een 

duivenren, een berging tot tegen de achterste perceelsgrens en een houten schutting op de 

achterste perceelsgrens. 4 jaar later wordt er een nieuw pv opgemaakt voor het oprichten van een 

duivenren op minder dan 1 meter van de perceelsgrens. Nog eens 2 jaar later wordt er een pv 
opgemaakt voor het uitvoeren van werken die niet conform de stedenbouwkundige vergunning zijn. 

Aan alle pv’s die werden opgemaakt werd geen gevolg gegeven. 
In dit dossier zijn relaties tussen de politiek en de eigenaars de oorzaak waardoor er met de 
opgemaakte pv’s niets werd gedaan. 
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Voorbeeld 5 
In een KMO zone, die in handen is van een intercommunale, was zonder vergunning een 
handelszaakzaak begonnen. Naar aanleiding van een klacht werd er een pv van vaststelling van de 

handelszaak opgemaakt. 
Op basis van dit pv, alsook van een tweede pv voor een andere zaak in dezelfde KMO zone, werd er 

druk gezet vanuit de intercommunale om deze zaak aan te pakken. Er waren echter politieke 
beloftes gedaan voor deze handelszaak in KMO zone. Door de blijvende druk van de 

intercommunale heeft de politicus zijn belofte moeten terugnemen. Na overleg tussen de eigenaars, 

de politiek en de ambtenaren is de handelszaak uiteindelijk uit vrije wil vertrokken uit de KMO 

zone. 

Een handelszaak in KMO zone is strijdig met de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) voor deze KMO zone. Het is zeer duidelijk dat dit mogelijk gemaakt was op basis van politieke 
beloftes. Echter door een blijvende druk van de intercommunale heeft de politicus zijn belofte moeten 
terugnemen. De politieke belofte is strategisch geen goede zet gebleken. 
 
Voorbeeld 6 

Voor een vervallen open bebouwing in agrarisch gebied wordt een stedenbouwkundig attest 

aangevraagd. Dit stedenbouwkundig attest wordt geweigerd omdat er reeds een deel van de 
woning was ingestort en omdat ze niet meer voldeed aan de elementaire eisen van stabiliteit. 

De woning bleef gedurende 12 jaar leegstaan. Grote delen van het dak waren intussen ingestort. 

De bedrijfswoning werd opgenomen op de lijst van de leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten. 

Op een gegeven ogenblik werd de woning volledig vernieuwd (door een huurder) zonder 

stedenbouwkundige vergunning. Vanaf dat ogenblik werd de woning terug bewoond, door de 
persoon en zijn gezin die de werken uitvoerden en die daar stonden ingeschreven op basis van een 

tijdelijke inschrijving. Op basis van deze tijdelijke inschrijving werden er geen verdere stappen 
ondernomen. 

Een anonieme klacht werd neergelegd bij de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur. Met een 
brief van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur werd het gemeentebestuur verplicht de 

werken onmiddellijk te verbaliseren, op basis van een pv, en stil te leggen. 
De aanvrager werd aangemaand onmiddellijk een regularisatieaanvraag in te dienen, de huurder 

speelde op het feit dat de woning niet meer verkrot was. Het dossier werd besproken op het 3 

partijenoverleg (3PO). De conclusie was dat de werken moeilijk vergunbaar waren gelet op het 

stedenbouwkundig attest van voorheen. 

Voor de regularisatieaanvraag werd advies gevraagd aan het agentschap ruimte en erfgoed. Zij 

gaven een bindend negatief advies in dit dossier. De regularisatieaanvraag werd door het college 
geweigerd. 

Als gevolg van de weigering is de aanvrager in beroep gegaan bij de deputatie tegen de weigering. 
Hij was namelijk van mening dat men bij de beoordeling van het dossier moest uitgaan van de 

toestand van de woning op het moment dat de regularisatieaanvraag werd ingediend. De deputatie 

heeft het beroep ingewilligd en de regularisatie werd toch vergund. 
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft daarop een verzoek tot nietigverklaring 

ingediend bij de raad voor vergunningsbetwisting omdat men bij de beoordeling van het dossier 
moet vertrekken van de vergunde toestand en die was leeg en verwaarloosd. 
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De beslissingen van de politiek in dit dossier lagen moeilijk omdat er verwantschap is met een 
politicus. Door deze verwantschap heeft de locale politiek niet opgetreden. Vandaar dat de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar, hogere overheid, optreedt tegen dit dossier. 
 
Voorbeeld 7 

Een halfopen bebouwing in agrarisch gebied heeft een duivenhok in de tuin. Naar aanleiding van 
dit duivenhok wordt er klacht ingediend bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. Het 

duivenhok blijkt niet vergund te zijn. Op basis van de klacht wordt er een pv opgemaakt. Met het pv 

vindt er overleg plaats tussen de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politiek. Er werd 

beslist om niet op te treden. Het parket heeft het dossier eveneens geseponeerd. 

Uit het overleg van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met de politiek is gebleken dat het 
duivenhok reeds lang in de tuin stond. Het is echter van na 1962 en dus niet geacht vergund. 
De politiek was van oordeel dat in dit dossier niet moest worden opgetreden omdat deze klacht het 
resultaat is van een burenruzie. De politiek vindt dat de administratie zich moet behoeden van het 
interfereren in burenruzies. Zij zijn tevens van oordeel dat er andere instanties zijn om hun geschil te 
laten beslechten. 
 

Conclusie 

 
Het Handhavingsplan is een beleidsdocument. Het werkt ondersteunend en geeft richting aan het 
handelen van overheidsdiensten inzake handhaving. Het doel van handhaving is het toezien op een 
correcte naleving van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. 
Zoals de Vlaamse overheid aanhaalt (2010) zijn de lokale besturen belangrijke partners voor het 
toezicht en de opsporing van bouwovertredingen. Zij zijn een eerste aanspreekpunt voor de burgers. 
 
Eén van de strategische doelstellingen van het Handhavingsplan is het handhavingsbeleid zo effectief, 
efficiënt en doelmatig mogelijk te maken. 
Aan de hand van de voorbeelden kunnen we vaststellen dat dit niet altijd zo is. De invloed van de 
politiek en/of de administratie, op de effectieve toepassing, binnen het governance systeem op het 
lokale niveau is groot. Niet alleen de politiek heeft een eigen visie en plant daarbinnen zijn acties, 
zoals Ostrom (2005) het beschrijft als een strategie. Ook de administratie, zo is gebleken uit de 
voorbeelden, plant zijn acties. Vanuit de administratie is het misschien minder vanuit een visie, maar 
meer vanuit een overtuiging of een verwantschap. 
Uit de voorbeelden is gebleken dat de visie van de politiek soms bepalend is voor het al dan niet 
optreden bij bouwovertredingen. In de meeste gevallen zijn het echter de politieke relaties die 
aangesproken worden. 
 
De stelling of handhaving soms gebruikt wordt als een strategisch instrument, kunnen we alleen maar 
beamen. Zeker als we een strategie opvatten, zoals door Ostrom (2005) beschreven, als het individueel 
plannen van een actie. Bij elke bouwovertreding wordt er namelijk zowel door de administratie en/of 
door de politiek strategisch beslist of er zal worden opgetreden. 
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We kunnen besluiten dat de motieven en/of argumenten voor het al dan niet strategisch optreden bij 
handhaving vooral de onderlinge relaties zijn tussen de actoren binnen het governance systeem. Op 
basis van deze relaties worden er vooral ad hoc, subjectieve, beslissingen genomen. 
Deze vaststelling blijkt echter geen belemmering te zijn voor het, in sommige gevallen, effectief, 
efficiënt en doelmatig inzetten van het handhavingsbeleid. 
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Publieke ruimte te koop 
 
Stadsontwikkeling is een dure onderneming, waarbij meer en meer steun wordt gezocht bij de private 
sector. Afgelopen jaren werden talrijke infrastructuren, overheidsgebouwen en scholen via sale and 

lease back-operaties op de markt gezet. De privatisering van het publieke overheidspatrimonium 
beperkt zich echter niet tot gebouwen: in verscheidene steden wordt tevens de publieke ruimte een 
marktgoed. Reclamebedrijven leveren hierbij bijvoorbeeld stadsmeubilair in ruil voor 
adverteerplekken in de publieke ruimte. Deze werkwijze stemt tot nadenken: welke voordelen halen de 
publieke en private sectoren uit de akkoorden en welke gevaren zijn aan dergelijke 
samenwerkingsverbanden verbonden? Mag de publieke sector dergelijke inmenging van de private 
sector in de stedelijke ruimte toestaan? Hieronder volgt - na een korte inleiding tot de concepten 
publiek-private samenwerking en buitenreclame - een kort onderzoek naar de kritieken die worden 
geuit op publiek-private samenwerking in de reclame-industrie en de mogelijke gevaren die de 
samenwerking kan inhouden. Hierbij fungeert het werk van Kurt Iveson Branded cities: outdoor 

advertising, urban governance, and the outdoor media landscape als belangrijkste referentiepunt. 
 

Publiek-private samenwerking en openbare ruimte 

Publiek-private samenwerking of PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private 
sector - met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid – gezamenlijk een project 
realiseren om meerwaarde te realiseren, en dit op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. De 
meerwaarde kan financieel, maatschappelijk of operationeel van aard zijn. Deze samenwerking gaat 
verder dan een gewone samenwerking: beide partijen maken ruimte om de vooropgestelde resultaten 
creatiever te behalen. PPS biedt de mogelijkheid om de overheid en de bedrijven zo te laten 
samenwerken dat ze elk datgene kunnen doen waarin zij het beste zijn. Centraal staat dan ook de idee 
van een win-winsituatie.i 
Ter ondersteuning van de PPS in België nam op 9 juli 2003 het Vlaams Parlement in plenaire 
vergadering het decreet betreffende publiek-private samenwerking aan. Dit document laat toe om PPS-
initiatieven in Vlaanderen zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Hiertoe werd het Vlaams 
Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking opgericht. Deze instelling is belast met 
beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende taken met betrekking tot Vlaamse PPS-projecten en met 
de finale toetsing en eindadvies omtrent alle Vlaamse PPS-projecten. Deze taak behelst eveneens de 
sensibilisering van en intermediatie tussen de overheid en de private sector.ii  
 
PPS-projecten kunnen op verschillende niveaus en in verschillende sectoren worden georganiseerd. 
Het kan gaan om infrastructurele projecten, de ontwikkeling van een stadsgebied, de bouw en 
exploitatie van woon- en zorgcentra, de bouw van een ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van een 
bedrijvencomplex, … Een bijzondere vorm van samenwerking tussen de publieke en private sector 
betreft de inrichting van de openbare ruimte, waarbij reclamebedrijven optreden als de partner uit de 
private sector. Hierbij lijkt het samenwerkingsverband eenvoudig: in ruil voor exclusiviteit en 
reclameruimte, ontwerpt, plaatst én onderhoudt een reclamebedrijf straatmeubilair zoals zitbanken, 
publieke toiletten, vuilnisbakken, bushokjes,… in de hele stad. De prijzen en de regels van dergelijke 
contracten - omtrent onderhoud bijvoorbeeld - verschillen van stad tot stad, maar de essentie blijft 
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hetzelfde: een bedrijf dat het meeste biedt, kan via een concessie of regie tijdelijk een stuk openbaar 
domein bezitten.iii  De publieke ruimte wordt hierbij als het ware een marktgoed. 
 
Grote spelers op de Belgische markt zijn de bedrijven JCDecaux - de zogenaamde uitvinder van het 
concept van stadsmeubilair en nummer 1 wereldwijd - en Clear Channel Outdoor - met 
dochtermaatschappijen Adshell, Publifer, MTB.iv  
 

Publiek-private samenwerking en buitenreclame 

 
Het laatste decennium spendeerden reclamebureaus meer en meer budget aan adverteren in de nieuwe 
media - internet, mobiele telefonie,... - en zagen de traditionele media - zoals de gedrukte pers en 
televisie - wereldwijd hun inkomsten uit reclame gestaag dalen. Vreemd genoeg blijkt de relatief oude 
vorm van outdoor advertising of buitenreclame deze trend te kunnen weerstaan. Zelfs in tijden van 
economische crisis blijft de affichagemarkt in België redelijk stabiel.v Hoe is dit te verklaren? Waarom 
is deze vorm van publiciteit zo interessant voor bedrijven? Experts uit de reclamewereld suggereren 
dat de groei van buitenreclame kan worden toegeschreven aan de groeiende betekenis van de 
stedelijke openbare ruimten in de nieuwe ‘aandachtseconomie’: in onze kenniseconomie is zoveel 
informatie voorhanden dat aandacht een cruciaal, maar schaars goed wordt bij de verwerking van 
informatie. De stad wordt een strategische ruimte waarin een strijd om aandacht kan worden 
uitgevoerd, met buitenreclame als wapen. Het is immers een medium dat de voorbijganger niet zomaar 
kan uitschakelen en het bereikt een groot, divers publiek (Davenport en Beck). De grote bureaus 
spelen ook in op het concept van ‘aandacht trekken’ en trachten hun afficheruimtes zoveel mogelijk te 
laten opvallen. De laatste jaren spitsen bedrijven als JCDecaux en Clear Channel Outdoor zich dan 
ook toe op technologische vernieuwingen en verschijnen er opvallende reclamepanelen in het 
straatbeeld.vi 
 

JCDecaux over het succes: Broadcast and cable television, radio, newspaper, magazines, the 

cinema and the internet compete in an increasingly competitive and complex environment. This 
media fragmentation ultimately benefits outdoor advertising, which has become the only mass 

medium capable of reaching consumers as they go about their everyday lives. Outdoor 
advertising is also a particularly cost-effective way to reach the public.vii 

 
Clear Channel maakt reclame voor de afdeling Clear Channel Airports: Clear Channel Airports 

is at het forefront of modern technology, recently introducing innovative concepts such as 

Monster Media digital platforms, baggage carousel wraps, Mobile Media, DPASS (Digital 

Passenger Assistance Service Systems), and massive LED screens, all enhancing the traveler’s 

experience and modernizing our clients delivery. On average, travellers spend about 2 hours in 

the airport prior to departure. This dwell time is essential in capturing the attention of Clear 
Channel Airport’s unique audience – the business traveller.viii 

 
De groei van buitenreclame is echter niet enkel toe te schrijven aan de - veronderstelde - verschuiving 
naar een aandachtseconomie en de wijze waarop grote bedrijven hierop inspelen. Een grote rol in de 
groei en de diversificatie van buitenreclame wordt gespeeld door het stedelijk bestuur en de 
verschuiving naar het neoliberalisme (Brenner en Theodore, Peck en Tickell). Meer en meer wordt het 
stedelijke medialandschap gecreëerd door de samenwerking tussen publieke instanties en private 
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ondernemingen met betrekking tot de levering en het onderhoud van stedelijke infrastructuur. Lokale 
besturen zien de financiële voordelen van dergelijke samenwerking en staan niet langer weigerachtig 
tegenover een toetreding tot de economische markten (Iveson). 
 

Kritische bedenkingen bij de publiek-private samenwerking en buitenreclame 

Er komt echter kritiek op PPS-akkoorden betreffende buitenreclame in de publieke ruimte. Deze 
kritieken gaan bijvoorbeeld strikt over de aanwezigheid van reclameboodschappen in de publieke 
ruimte zelf en groei van de buitenreclame-industrie, maar sommige kritieken hebben ook betrekking 
op het systeem van publiek-private samenwerking. Waar liggen de grenzen van deze relatie tussen 
beide partijen? In welke mate mag een lokaal bestuur toetreden tot de neoliberale markt en hoe kan ze 
hierbij haar objectiviteit omtrent stedelijke planning behouden? 
 
Een eerste punt van kritiek betreft de reclame an sich, het straatmeubilair en de esthetiek van de stad. 
Hierbij wordt gesteld dat reclameaffiches in het straatbeeld de openbare ruimte ‘vervuilen’: ze leiden 
de aandacht af van waardevolle landschappelijke elementen zoals erfgoed of hedendaagse 
architectuurelementen (Baker 2007, Hall en Hubbard). De wildgroei aan reclameborden zou chaos 
veroorzaken in het waargenomen stadsbeeld en de pogingen van adverteerders om de aandacht van de 
voorbijganger te trekken zou dermate uit de hand kunnen lopen dat uiteindelijk het beeld van reclame 
het beeld van de stad domineert. Voorbeelden hiervan zijn Times Square in New York City of de Las 
Vegas Strip. Het is dan aan de lokale besturen om in te grijpen. Bijvoorbeeld zoals in Sao Paolo waar 
er in 2006 een verbod op reclameborden werd uitgevaardigd door de burgemeester die de visuele 
vervuiling van zijn stad wilde tegengaan en een ‘schone’ stad wilde.ix In Brussel tracht JCDecaux te 
luisteren naar de kritieken en ruilt ze op bepaalde plekken de reclameborden van 20m² in voor 
exemplaren van 8m². Een grote investering voor het bedrijf, maar het 8m²-model kan op veel bijval 
van bestuur en inwoners rekenen. Het kleinere formaat spreekt ook meer adverteerders aan, dus de 
omschakeling lijkt een goede beslissing.x 
Andere stedelijke besturen beseffen dat ze met duidelijke richtlijnen bij de regieakkoorden de 
stedelijke chaos kunnen verminderen en zelfs een specifiek stadsimago kunnen scheppen door middel 
van het gekozen straatmeubilair. De stad Antwerpen heeft bijvoorbeeld een brochure opgesteld met 
het gewenste straatmeubilair en zorgde zo voor meer eenheid en orde in het straatbeeld.xi Het 
straatmeubilair van Gent werd zelfs overgenomen in Zweden.  
 
Vanuit een ethisch standpunt is er daarnaast de vraag of elk mens geen recht heeft op ‘reclamevrije’ 
publieke ruimte? Hierbij koppel ik terug naar de veronderstelling dat reclameboodschappen 
voorbijgangers bewust of onbewust beïnvloeden. Zo bepaalt reclame - in zekere mate - het gedrag van 
de mens, maar bepaalt het ook mee de werking van de openbare ruimte (Baker). Er wordt hierbij veel 
macht toegedicht aan de reclame en bijgevolg ook aan reclamemakers: is het dan niet de taak van de 
overheid de burgers hiertegen te beschermen? De idee van recht op ‘reclamevrije’ openbare ruimte 
wordt ondersteund door het vrijheidsidee - de keuze om reclamevrij te leven - of vanuit een zekere 
overheidsneutraliteit - geen bepaalde visie aanbieden, preventie van corruptie (Neuteleers). 
 
Tot slot komt er nog belangrijke kritiek uit het politiek-economisch perspectief. Grootste gevaar van 
de publiek-private samenwerking met betrekking tot straatmeubilair is de macht die beide sectoren 
samen hebben. Eendracht maakt macht, en deze leuze zou ook wel eens van toepassing kunnen zijn op 
de PPS. Kurt Iveson stelt in zijn artikel Branded cities: outdoor advertising, urban governance, and 
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the outdoor media landscape dat de publiek-private samenwerking tussen stedelijke besturen en 
buitenreclamebedrijven al goed op weg is de toegang tot het stedelijke medialandschap in 
verschillende steden grondig te veranderen. Beide partijen regelen in een synergetische relatie het 
gebruik van de stedelijke, openbare ruimte als reclamemedium. Langs de ene kant zijn er de 
buitenreclamebedrijven: zij ondersteunen de ruimtelijke planning in een stad door reclame netjes op de 
voorziene plaats te houden. De ruimtelijke planners van een stad helpen deze bedrijven dan op hun 
beurt door de plaats voor legitieme reclame schaarser te maken. Zo wordt er strenger toegekeken op 
het plaatsen van 'gratis' reclameplaatsen in de stad. Armand Mattelart steunt deze bewering: hij stelt 
vast dat lokale besturen en bestuursagenten steeds meer zelf actief zijn in de adverteerwereld. 
Bijgevolg is hun interesse in controle over de betalende en gratis reclameruimte niet louter 
planologisch, maar ook economisch. 
Hierbij komt de zorgwekkende trend van het voortrekken van commerciële publiciteit op andere 
vormen van buitenmedia, waarbij de toegang tot reclameplaats wordt voorbehouden voor diegenen die 
het meeste willen betalen aan de grote commerciële bedrijven zoals JCDecaux of Clear Channel 
Outdoor. In Manhatten - New York, VSA - kondigde burgemeester Scott Stringer onlangs enkele 
maatregelen af tegen illegale buitenreclame - die echter voordien wel werd getolereerd. Naar zijn 
woorden  
 

"I'm not opposed to advertising; it's an important business component to the city, buy you 

should not create an illegal market where the city gets no benefit and legitimate businesses are 

hurt" (Deliso). 
 
Toeval wil dat het bestuur van New York City rond die periode een akkoord had gesloten voor 
advertising-funded stadsmeubilair, waarbij de stad 20% van de 20 miljard dollar opstreek die het 
bedrijf Cemusa verwachtte te halen uit de verkoop van advertenties op bushokjes en dergelijke. De 
motieven van het bestuur in Manhatten moeten dus zeker in vraag worden gesteld. De stad Sydney – 
Australië – vaardigde een vergelijkbaar verbod uit op illegale reclame, maar gaf een alternatief: acht 
reclamezuilen voor vrij gebruik. Opnieuw een manier om controle uit te oefenen over de stedelijke 
ruimte. 
Ook in België staan er restricties op reclame in de openbare ruimte. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn er 
borden en zuilen, voorzien door de stad of de districten, waarop aanplakbiljetten, berichten of 
aankondigingen vrij mogen worden aangeplakt, mits er aan enkele voorwaarden omtrent grootte of 
aard van het document wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat ze geen commerciële doeleinden 
hebben. Het is tevens streng verboden dergelijke documenten op de voorgevels van huizen te plaatsen. 
In 2007 voerde het Antwerpse gerecht reeds een onderzoek naar reclameborden zonder vergunningen, 
waarbij ook Clear Channel op de vingers werd getikt.xii 
Publiek-private samenwerking met betrekking tot straatmeubilair lijkt een win-winsituatie. Langs de 
ene kant zijn er de bedrijven die op prominente plekken in de stad advertentieruimte krijgen waaruit ze 
opbrengst kunnen genereren en in ruil daarvoor goederen leveren en onderhouden. Langs de andere 
kant is er het lokale bestuur dat zich weinig moet aantrekken van het onderhoud van straatmeubilair en 
in ruil daarvoor enkel ruimte moet opgeven, ruimte die ze niet benut. Als de partijen slim 
samenwerken, kunnen ze bovendien beide zeer machtig worden. Maar wat als het machtsevenwicht 
wordt verstoord? De lokale besturen worden ook alsmaar slimmer. Zo speelde de stad Oostende 
verschillende ondernemingen tegen elkaar uit toen ze een nieuw regiecontract voor zeventig bushokjes 
klaar had liggen. Clear Channel won uiteindelijk de concurrentiestrijd.  
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“We geloofden niet in de formule waarbij we bushokjes kregen in ruil voor diensten zoals een 

hondenpoepmotor. Daarom bereikten we een akkoord dat de stadskas geld opbrengt”, aldus 
schepen van concessies Yves Miroir. “Oostende ontvangt jaarlijks 155.000 euro voor 70 

bushokjes. De overeenkomst loopt 15 jaar en brengt Oostende bijna het dubbele op dan wat we 
oorspronkelijk vooropstelden. We eisen wel dat de nieuwe hokjes weersbestendig zijn.”xiii 

 
Wat als de neoliberale trend zich doorzet en de lokale stadsbesturen hun passieve rol verlaten en zich 
op de markt storten? Wat als de stad nu zelf eens het stadsmeubilair levert en de beschikbare 
adverteerruimte verkoopt aan derden? Af te leiden uit de cijfers van grote reclamebedrijven is dit een 
winstgevende zaak. Daarbij zou ze nog meer controle kunnen krijgen over de stedelijke ruimte: het 
stadsbestuur kan zelf bepalen waar wat soort advertenties terecht komen. Bovendien bepaalt ze zelf het 
aantal reclameborden en zoals de marktregel stelt: hoe lager het aanbod en hoe hoger de vraag, des te 
waardevoller zal een marktgoed worden. Lijnrecht daartegenover staan natuurlijk de opvattingen dat 
overheidsinstanties zich niet sterk in de markt mogen mengen. De evolutie van machtsverhoudingen 
binnen publiek-private samenwerking vormt een interessant thema voor verder onderzoek. Hierbij kan 
er uiteraard verder worden gekeken dan de PPS voor het stadsmeubilair. Gelijkaardige trends zullen 
zich ook voordoen in andere vormen van PPS. 
 
 Macht van en voor de private sector: enkele praktijkvoorbeelden 

 
De PPS staat reeds hier en daar ter discussie, waarbij contracten met opgetrokken wenkbrauwen 
worden gelezen en woorden als oneerlijke concurrentie of corruptie vallen. In het Verenigd Koninkrijk 
startte The Office of Fair Trading in februari 2011 een Investigation into media owner contracts with 

UK local authorities for advertising on bus shelters and other street Furniture. Concreet onderzoekt 
het OFT de contracten die Clear Channel en JCDecaux hebben afgesloten met lokale autoriteiten 
betreffende het adverteren via straatmeubilair zoals bushokjes of informatiepanelen. Ze onderzoekt 
meer bepaald of deze contracten in strijd zijn met hoofdstuk 1 van de Competition Act 1998 en/of 
artikel 101 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie. Voorlopig zijn er nog geen 
resultaten gepubliceerd maar het feit dat het OFT de zaak onderzoekt, duidt sterk op de aanwezigheid 
van onregelmatigheden.xiv Concrete aanleiding van huidig onderzoek was het voorgaande onderzoek 
uit 2010-2011 betreffende Outdoor Advertising, focusing on both the structure of and competition 

within the sector. Hierin werden er vraagtekens geplaatst bij de lange termijnen van sommige 
contracten en mogelijk restrictieve clausules die de samenwerking met de concurrentie beletten en 
investeringen of het doorvoeren van vernieuwingen hinderden.xv 
Een andere zaak speelt zich af in Parijs, waar in 2005 JCDecaux door de Conseil de la Concurrence 
werd veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 700.00,00 euro – opgelegd wegens misbruik 
van een machtspositie op de markt voor de levering van stadsmeubilair met reclame aan lokale 
overheden, dit op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag betreffende de mededingingsregels in de 
lidstaten.xvi 
De stad Antwerpen fungeerde de afgelopen jaren dan weer als het strijdtoneel van de twee grote 
bedrijven JCDecaux en Clear Channel Outdoor. JCDecaux had sinds de jaren negentig een contract 
lopen met de stad wat bushokjes betrof. Deze overeenkomst werd echter in vraag gesteld door Patrick 
Janssens - toenmalig fractielid van de SP.A en huidig burgemeester van de stad - die de kwaliteit van 
het ‘oude’ contract betwijfelde. Als gevolg werd er in 2003 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar 
mogelijke corruptie bij de toekenning van reclamecontracten aan JCDecaux, maar de zaak kwam 
echter niet voor de correctionele rechtbank.xvii Pas in 2011 - toen het contract met JCDecaux zijn 
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einddatum bereikte - schakelde de stad over op een samenwerking met Clear Channel Outdoor, die 
600 bushokjes en bijhorende adverteerruimte bevatte.xviii  
 
De grote reclamebureaus zoeken verder bijkomende manieren om binnen te dringen in de publieke 
ruimte. Zo zijn er de stadsfietsen, die voor - korte - tijd gehuurd kunnen worden en waarvoor er over 
de hele stad stallingstations worden voorzien. Voor het leveren van de fietsen en het plaatsen van de 
verschillende stations zochten stedelijke besturen hun heil bij derden. Zo sloot JCDecaux in 2010 een 
regiecontract af met de stad Brussel voor de uitbouw van een fietsdienst in de negentien Brusselse 
gemeenten. Dit project omvat 180 stations met in totaal 2.500 fietsen. Bij elk station hoort een 2m²-
bord, maar een opmerkelijke nieuwkomer zijn de spatborden van de fietsen, goed voor in totaal 5.000 
zijden. Genoeg adverteerruimte weer, ook in gemeenten waar concurrent Adshell - een onderafdeling 
van de Clear Channel groep - actief is. Algemeen wordt deze onderneming positief onthaald, maar 
toch komen er ook kritische reacties. Zo ziet Benoît Vancottem - managing director van Posterscope 
Belgium - het risico van te veel meubilair:  
 

“Villo! zorgt voor een toename van 2m²-meubilair van excellente kwaliteit. Het is een goede 
zaak qua kwaliteit, maar anderzijds was dit misschien meer nodig in andere steden en minder in 

Brussel. Het is een mooi project, maar op een bepaald moment moet je als regie misschien 
kijken waar het niet slecht zou zijn om minder kwalitatieve zijden weg te halen.”xix 

 

Conclusie 

De publiek-private samenwerking tussen lokale besturen en grote reclamebedrijven wat betreft 
stadsmeubilair kent een stijgende trend. Hieraan zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden, die soms 
sterke kritieken betreffende stadsesthetiek en het recht op een ‘reclamevrije’ ruimte oproepen. Het 
grootste gevaar van de PPS schuilt in de sterke band die er kan ontstaan tussen publieke en private 
actoren, waardoor zij samen een vrije toegang tot de (reclame)markt kunnen verhinderen. Dergelijke 
contracten hebben nood aan sterke controle door hogere instantie die toezien op het democratische 
karakter ervan. Ook een verdere doorwerking van het neoliberale gedachtegoed in de publieke sector 
kan een bedreiging vormen voor een evenwichtig verloop van de PPS. 
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THEMA : PLANNING OP ONBEKEND 

TERREIN  
 

Inspirator 

Henk Werksma, medeoprichter en partner van H2Ruimte 
Mike Duijn, sr. onderzoeker/adviseur bij TNO 

Schets thema 

Planning op onbekend terrein, nog steeds zijn er ontwikkelingen gaande in het ruimtelijke domein die 
nog geen gemeengoed zijn. In de lijn van de het thema van de PlanDag 2012 is de vraag biedt 
planning op onbekend terrein een antwoord op 'meer... met minder?!'. In deze sessie vragen we ons af 
of we mogelijk nieuwe wegen kunnen inslaan door te plannen op en/of met onbekend terrein. 
 
Een aantal van die onbekende terreinen zijn bijvoorbeeld de verbinding van planning met de bodem en 
ondergrond, de diensten die het natuurlijke systeem kan leveren (ecosysteemdiensten) en de hang naar 
zelfvoorzienendheid o.a. op het gebied van voedselvoorziening en (duurzame) energie. 
 Zelfvoorzienendheid en mee-ontwerpen met de natuur. Het zijn bewegingen waar voorzichtig mee 
geëxperimenteerd wordt om de mogelijkheden ervan te ontdekken. Waar liggen kansen voor planning 
en de planner? 
 

Voorbeelden 'planning op onbekend terrein' 

Energielandschappen 
In de transitie naar duurzame energie wordt vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. In Overijssel is 
verkend op welke wijze de duurzame energie, die er onder, op en boven de grond is, beter kan worden 
benut en kan worden uitgebreid. Zoals het beter benutten van biomassa, wind, zon en aardwarmte op 
bepaalde plekken. Vraag is waar realistische kansen en mogelijkheden zijn voor zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van duurzame energievoorzieningen in het bestaande landschap en waar kansen 
en mogelijkheden zijn voor het maken van nieuwe hoogwaardige energielandschappen. In Oost-
Vlaanderen is het project ‘Oost-Vlaanderen Energielandschap’ opgestart. Het project heeft tot doel de 
energietransitie in Oost-Vlaanderen te ondersteunen, faciliteren en waar mogelijk initiëren. 
  

Stadslandbouw 
Stadslandbouw komt in de picture te staan. Op verschillende locaties worden initiatieven opgestart, 
zoals 'Uit je eigen stad' in Rotterdam. In Vlaanderen ijvert VELT, de Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren, een zustervereniging van VELT Nederland die 15000 leden telt, voor meer 
ecologische moestuintjes. Wat betekent dit voor de ruimtelijke inrichting? 
  
Ontwerpen met het natuurlijke systeem 
In het licht van de klimaatopgave is de vraag naar mogelijkheden om bestaand stedelijk gebied aan te 
passen bijzonder groot. De ondergrond speelt hierin een cruciale rol als het gaat om klimaatadaptatie 
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(water) en mitigatie (energie). Maar hoe kun je het afstemmingsproces tussen boven- en ondergrond 
vormgeven om zodoende tot een beter ruimtelijk ontwerp voor de (her)inrichting van stedelijk gebied 
te komen? . Dit is inclusief de inrichting van de ondergrond door in het ontwerp beter rekening te 
houden met de eigenschappen van de reeds geroerde bodem en ondergrond. In Rotterdam wordt hier 
actief aan gewerkt, om niet alleen technische oplossingen te vinden, maar ook met de natuur mee te 
ontwerpen. 

  
Gemeengoed is het zeker nog niet. Wel lijkt het kansen te bieden om de kracht in een gebied te 
benutten vanuit zowel het ecologische, economische en sociale netwerk. 

Luiken binnen thema 

Op de PlanDag 2012 zijn de papers binnen dit thema ingedeeld in drie luiken (sessies): 

• Bodem als planningslaag 

• Energie en klimaatverandering 

• Groen als uitgangspunt 
 
U vindt de papers in dit thema hierna in alfabetische volgorde gerangschikt. 
 

Bodem als planningslaag 
Papers: Wake-up call voor de ondergrond – Frency Huisman 

 
Naar een nieuw ruimtelijk verhaal over de bodem – Jeroen van Schaick, Tanja Haring, 
Jan van Hagen, Leo Hamerlinck 
 
Learning from Lake Tahoe, Op zoek naar de grenzen aan de groei – Wiet Vandaele 
 

 

Energie en klimaatverandering 
Papers: Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen is opportuniteit voor publieke 

ruimte – Chris Anseeuw 
 
De invloed van “warmtevalorisatie” voor de ruimtelijke planning – Glenn Busschots 
 
Meer met Minder, duurzaamheid als trigger – Nic Frederiks 
 
Energieneutraal: meer dan de som van energie – Nienke Maas 
 

 

Groen als uitgangspunt 
Papers: Meer groen met minder park – Christophe Lambrechts 

 
Meer gebondenheid met minder steden? Kan groen de plaatsgebondenheid vergroten? 
– Jill Loos 
 
Een pleidooi voor een kwalitatieve inrichting van publieke ruimten op maat van de 
gebruiker – Isabel Peetermans 
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Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen is opportuniteit voor 
publieke ruimte 
 

Chris Anseeuw 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Het bindmiddel in asfalt is afkomstig van aardolie, niet meteen een onuitputtelijk grondstof. 

 
De keuze voor een “inheemse boomsoort” zal als gevolg van de klimaatverandering een andere 
inhoud krijgen. 

 
De introductie van moestuinen in het stedelijk landschap leveren een nieuw stadsbeeld.  

 
Het open stormwatersysteem zorgt voor verkoeling in de zomer en is voor stadskinderen een 

aantrekkelijk spelelement. 

 
De waterkering draagt er toe bij dat het openbaar domein anders wordt ervaren naargelang de 
waterstand. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Auteur : Chris Anseeuw 
Mail : chris-anseeuw@skynet.be 
Artesis Hogeschool Antwerpen  
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Klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen biedt opportuniteit 
voor de publieke ruimte 
 
De klimaatverandering en de uitputting van de grondstoffen vergt dat steden en gemeenten duurzaam 
worden gemaakt, op het vlak van stadsontwikkeling, op het vlak van bouwen, maar ook op het vlak 
van de inrichting van de publieke ruimte. 
Dit betekent dat de inrichting van de publieke ruimte en de aanleg van het openbaar domein voor een 
aantal nieuwe uitdagingen komt te staan, zowel op het vlak van het materiaalgebruik, het 
ruimtegebruik, de groenstructuur, het rioleringsysteem als het maaiveldniveau. 
 

 
 

Cradle to cradle in het materiaalgebruik voor de wegenbouw 

Ogenschijnlijk is de meest voor de handliggende uitdaging het gebruik van duurzame materialen. Bij 
het ontwerpen van gebouwen heeft de uitputting van de grondstoffen er alvast toe geleid dat steeds 
strenger wordende isolatienormen ook wettelijk verankerd werden en het gebruik van FSC-hout en 
recycleerbare materialen meer en meer ingang heeft gevonden.  
Ook bij de inrichting van het openbaar domein zou dit het geval moeten zijn, doch op dat vlak is er 
nog een kentering nodig. Bitumen, het bindmiddel in asfalt, is bijvoorbeeld afkomstig van aardolie, 
niet meteen een onuitputtelijk grondstof. Met de aanleg van de Montignystraat (2010) in Antwerpen 
werd voor het eerst gewerkt met gerecycleerd asfalt, ontwikkeld door de onderzoeksgroep 
Wegenbouwkunde van de Artesis Hogeschool (Industriële Wetenschappen). Het materiaal bestaat uit 
herbruikt dakbaanafval van platte daken en asfaltgranulaat, ook wel improved aged-bitumen bound 
base genoemd. [1] Deze primeur kent ook een groot voordeel: de asfalt is steviger, waardoor het 
wegdek minder dik moet zijn. Jaarlijks wordt er zo'n 60 000 ton dakafdichtingsmateriaal gestort. In het 
verleden werd dit nooit gerecycleerd. Het project van Artesis Hogeschool bracht daar verandering in. 
De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een 
natuurlijke wijze in de ondergrond kan dringen. Omdat grotere hoeveelheden hemelwater bijgevolg 
via rioleringen en waterlopen worden afgevoerd, verhoogt het risico op overstromingen bij 
overvloedige regenval. Daarnaast zorgt de verminderde infiltratie voor een daling van het 
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grondwaterpeil. Alhoewel minder verharden in dat geval de voor de hand liggende oplossing zou 
moeten zijn, kan het gebruik van waterdoorlatende bestratingsmateriaal een aandeel hebben in het 
ondervangen van het probleem. [2] [3] 
Daarnaast heeft de recyclagesector de afgelopen jaren ingezet op het hergebruiken van poly-etyleen in 
de fabricage van straatmeubilair. In een parkbank is het kunststofafval verwerkt dat door een gezin van 
4 personen gedurende 3 jaar selectief is ingezameld. Het materiaal is ook voor 100 % opnieuw 
recycleerbaar. Omdat de grondstoffen beschikbaar zijn in de eigen omgeving, is er bovendien minder 
transport nodig, hetgeen ook de CO2 uitstoot helpt beperken.  
Deze voorbeelden tonen aan dat de cradle to cradle principes ook gehanteerd kunnen worden in de 
materiaalkeuzes bij de inrichting van het openbaar domein.  
 

STOP-principe maatgevend in het ruimtegebruik 

De aangroei van het voertuigenpark (19,1% tussen 1997 en 2001), de toename van het aantal 
voertuigkilometers en de trend naar grotere wagens met hoog vermogen resulteert ondanks de 
investeringen in energiezuinige wagens nog steeds in een stijgend energiegebruik, maar ook in een 
toenemend ruimtebeslag van 4%. In het streven naar een duurzamer maatschappij is niet alleen het 
stoppen van deze evolutie, maar het omkeren ervan een essentieel onderdeel. Een middel om dit te 
realiseren is het hanteren van het STOP-principe. De S staat voor stappen, de T voor trappen, de O 
voor openbaar vervoer en de P voor privévervoer. Het STOP-principe zegt dat pas als de eerste drie 
alternatieven onmogelijk zijn, het gebruik van de auto te verantwoorden is. [4] 
 

 
 
Het toepassen van dit principe in de aanleg van het publiek domein impliceert dus het maximaal 
investeren in ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit kan zich vertalen in aaneengesloten autovrije 
gebieden en bij straten met gemotoriseerd verkeer in de aanleg van brede en comfortabele voetpaden, 
met veilige oversteekplaatsen. De fiets al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer is een goed 
alternatief voor woon-schoolverkeer en woon-werkverplaatsingen. Naast de realisatie van een 
fietsroutenetwerk door middel van fietspaden, moet in situaties met gemengd verkeer niet alleen de 
verkeersveiligheid, maar ook het rijcomfort van de fietser gegarandeerd worden. Nadat sinds de helft 
van de vorige eeuw de auto zich het openbaar domein had toegeëigend en bij de inrichting van de 
straten het maximaliseren van het aantal rijvakken de norm leek, is het afgelopen decennium het tij aan 
het keren. In stedelijke omgevingen stellen we vast dat bijvoorbeeld het aantal bakfietsen en 
fietskarren, waarmee jonge ouders hun kleuters vervoeren, de laatste jaren ontzettend zijn toegenomen. 
Omdat de breedte van de aanwezige fietspaden hier niet mee in overeenstemming is, noch de breedte 
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van de voetpaden voor wat het stallen betreft, dreigen ze het risico op conflicten tussen voetgangers en 
fietsers, maar ook tussen fietsers onderling in de hand te werken. Het bewijst de nood aan een visie op 
de inrichting van het openbaar domein, die meer moet zijn dan de optelsom van de verschillende 
verkeersmodi. 
 

Klimaatverandering zorgt een gewijzigde groenstructuur 

In het openbaar domein zijn bomen en beplanting een structurerend element. De aanwezigheid van 
groen heeft positieve effecten op de gezondheid van bewoners. Elke stadsbewoner heeft nood aan 
minstens één groene ruimte op verschillende functieniveaus binnen zijn bereik hebben. [4]  
Bovendien heeft de aanwezigheid van groen invloed op het mesoklimaat in de stad. [5]  

 
Met de vaststelling dat in de grootsteden er tekortzones zijn aan buurt- en wijkgroen, wint het belang 
van bijvoorbeeld laanbeplanting bij de herinrichting van straten. Helaas blijkt ondertussen dat de 
bestaande bomen niet altijd kunnen worden behouden. Oorzaken zijn velerlei en gaan van aantastingen 
door de mineermot, processierups, meeldauw of schimmels tot het afsterven van de bomen ten gevolge 
van een gebrek aan doorwortelruimte. De ontwerper van het openbaar domein zal bijgevolg een 
afweging moeten maken tussen het maximaal behouden van bestaande bomen en de groeikansen van 
die bomen. 
 
Inmiddels zorgt de klimaatverandering ervoor dat mediterrane beplanting ook in noord-west Europa 
kan gedijen. In menige tuin ontwaren we inmiddels bijvoorbeeld ook olijfbomen. Dit kan de 
biodiversiteit ten goede komen maar evengoed een risico inhouden tot biologische invasie. Studie 
toonde aan dat er een grote variatie bestaat in de snelheid waarmee niet-inheemse invasieve planten 
zich uitbreiden. Niet alle soorten die bestemd worden als invasief zijn even succesvol in hun nieuwe 
omgeving. Bovendien blijkt dat de snelst uitbreidende soorten niet per se diegenen zijn met de grootste 
impact op de biodiversiteit. [6]  
Zowel in de aanleg van parken, als bij laanbeplanting is dit een bijkomend aandachtspunt voor de 
ontwerper. Zijn keuze voor een “inheemse soort” kan als gevolg van de klimaatverandering in de 
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toekomst mogelijk een andere inhoud krijgen. Bij de randvoorwaarden die tot een overwogen keuze 
moeten leiden winnen de biologische aspecten (risico op ziekten en/of onderhevig aan biologische 
invasie) daarbij aan belang. 
 
Een derde uitdaging voor de groenstructuur in het ontwerp van de publieke ruimte is de vraag naar 
volkstuintjes, moestuinen en urban gardens. Zowel de uitputting van de grondstoffen als de 
bezorgdheid voor de CO2-uitstoot zijn voor de transitiebeweging een belangrijke drijfveer om voedsel 
in de eigen woonomgeving te verbouwen. In talrijke ecowijken besteedt men aandacht aan de eigen 
voedselproductie. [4]  
Dit behelst zowel het aanplanten van veel eetbaar groen zoals fruitbomen, notenbomen en 
bessenstruiken, als ruimte voor moestuintjes. Inmiddels geraken ook buiten de ecowijken stedelingen 
van de transitiegedachte doordrongen. In tal van grootsteden is er een groeiende interesse voor 
bloembaktuinieren én een toenemende vraag naar ruimte op het openbaar domein voor het inrichten 
van moestuinen. Waar die komen, hoe groot die kunnen zijn, hoe ze beheerd moeten worden, zijn 
vragen waar we voortaan ook in stedelijke omgeving mee geconfronteerd worden. Omdat voor alle 
andere functies (verkeer, sport- en spelinfrastructuur, terrassen, markten, enzovoort) de behoeftes 
reeds de beschikbare ruimte overtreffen, maakt de vraag naar moestuinen het er niet gemakkelijker op. 
Ze claimen bijkomende ruimte in steden waar de ruimte om te spelen, te sporten reeds zeer schaars is. 
Anderzijds zijn moestuinen meer natuur dan bijvoorbeeld grasperken of laanbeplanting. Het tijdelijk 
ter beschikking stellen van braakliggende percelen kan hierbij een oplossing aanreiken. Reeds in 2001 
werd een tijdelijke buurttuin ECObox in de Parijse wijk La Chapelle ingericht. Inmiddels werden in de 
Berlijnse wijk Marzahn-Hellerdorf percelen ter beschikking gesteld van burgers en verenigingen en 
wordt op de site van Thurn & Taxis een ecologische buurttuin beheerd door een buurtvereniging [7]. 
 

 
In Antwerpen met weliswaar een lange traditie van volkstuintjes, ging enkele weken geleden ook 
Biodroom van start een project waarbij het concept van moestuinen ook een cultureel luik heeft.  
 

Wadi en grachten in de plaats van rioleringen  

Zoals reeds gezegd is de toename van verharde oppervlakken er de oorzaak van dat regenwater niet 
meer in de ondergrond kan dringen. De verminderde infiltratie leidt echter niet enkel tot een daling 
van het grondwaterpeil. De bijkomende hoeveelheden water die via rioleringen moeten worden 
afgevoerd, verhogen het risico op overstromingen bij overvloedige regenval.  
 
Voor de wijk Augustenborg in Malmö was de overstromingsgevoeligheid van de woonwijk een 
belangrijke randvoorwaarde bij de herwaardering, die in 1998 werd opgestart. Omwille van de 
wateroverlast werd er niet enkel geïnvesteerd in het aanleggen van groene daken maar ook in de bouw 
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van een open “storm watersystem”. Het concept is geïnspireerd op de natuur en vertrok van een 
onderzoeksproject op basis van de Schauberger-techniek, waarbij het in rotatie brengen van het water 
voor de zuivering en de beluchting van het water zorgt. In samenwerking met MKB, de Afdeling 
Water en Landschap werd een open storm watersysteem met kanalen en vijvers ontworpen, die grote 
hoeveelheden regenwater bufferen en dus de afvoer van het regenwater vertraagt. Bij de berekening 
van de optimale stroming en debieten bleek dat bolvormige obstakels, die onder de vorm van een 
driehoek in de kanalen werden geplaatst, een gunstig effect op het beheersen van de stroming. Om de 
algengroei in de vijvers tegen te gaan werd een vortex-generator ontwikkeld, die door onderdruk lucht 
aan het wateroppervlak van de vijver aanzuigt. Met deze beluchting neemt het zuurstof in het water toe 
en verdwijnen de algen. In Augustenborg zijn er 10 vijvers en in totaal 6 km kanalen, waarvan twee 
kilometer zogenaamde drop-kanalen. Dit vangt 90% van het regenwater afkomstig van daken en 
verharde oppervlakten op. Het open-watersysteem levert echter nog bijkomende voordelen. De 
biodiversiteit is met 50% toegenomen. Het regenwater is in plaats van een probleem een bron van 
leven geworden. [8] [9] 
 

   
 
Vanaf 1997 ging de planvorming voor de herontwikkeling van het havengebied Västra Hamnen van 
start. Uiteindelijk komen hier 3000 woningen in een gebied van 160 hectare. De eerste fase van bijna 
600 woningen op een oppervlakte van 25 hectare werd in 2001 gerealiseerd in het kader van de 
bouwexpo Bo01. Vanaf het begin is het project een internationaal voorbeeld van duurzaamheid. 
Inmiddels zijn 1000 woningen in Västra Hamnen aangesloten op stadsverwarming, waarvan de 
warmte gewonnen wordt via een warmtepomp en zonnecollectoren. [10] Bovendien speelt ook in 
Västra Hamnen het open regenwater run-offsystem opnieuw een belangrijke rol. Het regenwater wordt 
vertraagd op groene daken, in vijvers op binnenplaatsen en in de publieke ruimte. Van daar wordt het 
via open kanalen naar de zee afgevoerd. De zichtbare waterlopen in combinatie met bomen en een 
weelderige onderbegroeiing geven de stedelijke omgeving een zeer groen karakter. Niettegenstaande 
of misschien juist dankzij de verdichting wordt de effectiviteit van de open ruimte verhoogd door het 
maximaal inzetten op groen met veel vegetatie en vijvers. [11] [12] 
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Alhoewel in Augustenborg een bestaande wijk werd geherwaardeerd, waar in Vâstra Hamnen een 
nieuwe wijk werd gebouwd en de ruimtelijke omstandigheden bijgevolg erg van elkaar verschillen, is 
het interessant aan beide cases dat het inbrengen van water in de publieke ruimte in beide gevallen het 
natuurlijk karakter ervan heeft versterkt. Bovendien zorgt het open water niet enkel voor verkoeling in 
de zomer, maar het is voor de stadskinderen ook een aantrekkelijk spelelement. In het ontwerp vergt 
het open watersysteem specifieke ontwerpoplossingen voor de plaatsen waar de toegang tot een 
woning een waterafvoer moet kruisen.  
In Antwerpen is het systeem van grachten en wadi een structurerend element in het masterplan voor 
de wijk Rozemaai (arch. Jan Maenhout). Ook in de nieuwe woonwijk Regatta op linkeroever (arch. 
Bernardo Secchi & Paola Viganò) is gekozen voor het gebruik van wadi’s die het regenwater 
opvangen en laten doorsijpelen. Deze zichtbare water oppervlakken bevinden zich aan de rand van het 
park. De straten en pleinen, waar de regenwaterafvoeren ondergronds lopen, worden gekenmerkt door 
een traditioneel profiel. De confrontatie met een open watersysteem in het straatbeeld, waarbij je zoals 
in Västra Hamnen het regenwater letterlijk ziet en hoort, is er in Antwerpen niet.  

 

Tussen stad en stroom 

Ten slotte maar mogelijk de boeiendste uitdaging is de stijging van het zeewaterpeil voor de inrichting 
van oevers en kaden.  
 
In Hamburg, waar de Elbe aan de getijden onderhevig is, wordt daar op twee manieren mee omgegaan. 
Speigerstadt is een historische pakhuizenwijk over een lengte van anderhalve kilometer, die 
oorspronkelijk deel uitmaakte van de haven van Hamburg. De neogotische gebouwen, die gebouwd 
zijn op funderingen van eiken palen, waren opslagplaatsen voor koffie, thee, en tabak. Speicherstadt is 
op dit moment één van de meest trendy buurten van Hamburg en volop in ontwikkeling. In plaats van 
het overstromingsgevaar in te dijken door een waterkeringsmuur werden er parallel aan het 
oorspronkelijk straatniveau fiets- en voetgangersbruggen gebouwd, die de gebouwen onderling met 
elkaar verbinden. Tijdens overstromingen ontsluiten de bruggen de wijk ook voor hulp- en 
brandweerdiensten. Het dubbele straatniveau levert alzo een scheiding tussen het autoverkeer en de 
zwakke weggebruiker. Daarnaast biedt het opportuniteiten op een stedelijke plint op zowel de eerste 
verdieping als het gelijkvloers. 
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Ook in Hafencity is er latent gevaar voor overstromingen. In Hafencity dat door nieuwbouw wordt 
gekenmerkt, zijn er twee maaiveldhoogtes. [10] De gebouwen hebben een sokkel van 7,5 tot 8 meter 
NAP, waarin eventueel garages zijn ondergebracht. Met de keuze voor een sokkel in plaats van het 
verhogen van de kaden (op 4,60 tot 5,50 m NAP) is de relatie tot het water bewaard gebleven. De 
straten en pleinen tussen de bouwblokken bevinden zich wel op 7,5 m NAP. Bij laagwater vormen de 
kades een uitnodigend flaneergebied en is de dynamiek van het water optimaal beleefbaar. Wanneer de 
Elbe hoog staat, trekt het openbare leven zich terug op 7,5 m boven het normale waterpeil. Dit levert 
interessante overgangen op in de openbare ruimte met een spel van trappartijen en hellingen en nieuwe 
perspectieven. [12] 
 
Ten gevolge van de klimaatveranderingen zal in de toekomst in Antwerpen het waterpeil van de 
Schelde verder zal stijgen. Dit kan betekenen dat in geval van storm de hoogte van de huidige 
waterkeringsmuur niet meer volstaat om Antwerpen voldoende te beschermen. Bovendien vertoont de 
historische kaaimuur, gelegen aan de “blauwe steen” waar de schepen aanmeren, op verschillende 
plaatsen stabiliteitsproblemen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen en 
Waterwegen en Zeekanaal NV schreven een wedstrijd uit voor de heraanleg van de kaaien: een strook 
van 6,7 km die loopt van Droogdokkeneiland in het noorden tot Petroleum Zuid in het zuiden. De 
Portugese landschapsarchitecten PROAP in samenwerking met de Belgische WIT Architecten won de 
ideeënwedstrijd. In maart 2009 werd een voorontwerp van het masterplan opgeleverd. De ruimtelijke 

opgave voor de Scheldekaaien van Petroleum Zuid tot het Eilandje is dus drieërlei:  1) De heraanleg 

van de kaaistrook als één van de meest prominente publieke ruimten in Antwerpen;  2) De stabilisatie 

van de kaaimuur;  3) De verhoging van de waterkering tot 9.25m TAW (Tweede Algemene 

Waterpassing) conform het geactualiseerd Sigmaplan voor het Scheldebekken [13] 
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 PROAP 
 

De krijtlijnen die het ontwerp van PROAP uittekent voor de nieuwe waterkering stelt dat deze meer 
moet zijn dan louter beschermende infrastructuur. Een muur van 2,25 meter hoogte zou ook elke 
visuele band met de stroom verbreken en de Schelde vanuit stadszijde zo goed als onbereikbaar 
maken. De ontwerpers willen dat de nieuwe waterkering de band tussen stad en water herstelt en waar 
mogelijk zelfs versterkt. De aard en de ligging van de nieuwe kering wordt daarom bepaald in functie 
van de aangrenzende wijk. Door de vaste waterkering met mobiele uitvoeringen te combineren, 
worden wisselende zichten gecreëerd. Waar de waterkering zich nabij het water bevindt vergroot de 
stedelijke ruimte. Op de plaatsen waar de waterkering gerealiseerd wordt met een dijklichaam dicht bij 
de stad levert dit een grote periodiek overstroombare kaaivlakte. Materialen moet hier op worden 
afgestemd en zullen na verloop van tijd ook een overeenkomstige patine gaan vertonen. In 
tegenstelling tot het “terrain vague” dat geen specifiek gebruik toelaat, kan de ruimte tussen de 
waterkering en de stad ingericht worden met een park, een speelterrein of een trapveldje. De 
waterkering creëert naast een niveauverschil, dat vorm krijgt met taluds en trappen, alzo de overgang 
tussen twee belevingsniveaus.  
 

Opportuniteit voor een nieuwe beeldkwaliteit 

Tot voor enkele decennia was het ontwerp van een straat niet veel meer dan voetpaden langs 
weerszijden van een zo breed mogelijke rijweg. Naargelang de tijdsgeest werd het opgesmukt met wat 
“schaamgroen”, want bomen mochten vooral niet te groot worden. Als bouwblokken werden 
afgebroken werd de verkregen oppervlakte ingepalmd als parkeerplaats Een herinrichting als park, de 
aanleg van een plein was lange tijd niet aan de orde. Voor het ontwerp waren de verkeerstechnische 
randvoorwaarden in functie van de auto maatgevend. Op het vlak van materialen waren de stevigheid 
van de fundering en de slijtvastheid van het wegdek de belangrijkste aandachtspunten. 
De voorbeelden hierboven tonen aan dat de eindigheid van de grondstoffen en de klimaatverandering 
ervoor zorgt dat het ontwerp, de inrichting en aanleg van het publiek domein op een andere wijze 
wordt benaderd. Dat de verhoging van het zeewaterpeil randvoorwaarden oplegt voor kaden en oevers 
ligt voor de hand. Het is echter een meerwaarde dat dankzij deze randvoorwaarde het openbaar 
domein anders gebruikt en anders ervaren wordt naargelang de waterstand. 
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In een duurzaam ontwerp is bovendien het STOP-principe ordenend voor wat betreft het 
ruimtegebruik. Afhankelijk van de ontwerpkeuzes kan het resulteren in hetzij fietspaden en brede 
voetpaden en dus opgedeeld volgens de verschillende verkeersmodi, hetzij in een “shared-space”-
benadering, waarin de zwakke weggebruiker maatgevend is, maar bijvoorbeeld ook in volledig 
autovrije wijk met een bijgevolg hoge verblijfwaarde.  
Voor wat betreft de groenstructuur is er een toegenomen aandacht voor de toekomstwaarde van bomen 
en heesters. Plantomstandigheden en ecologische aspecten (biodiversiteit) spelen hierbij een rol en 
vergen van de ontwerper van het publiek domein een vergaande deskundigheid. Bovendien levert de 
introductie van moestuinen in het stedelijk landschap een nieuw stadsbeeld.  
Tot slot noopt waterschaarste en overstromingsrisico tot de aanleg van open stormwatersystemen. 
Waar in Vlaanderen het integraal waterbeleid weliswaar de realisatie van een gescheiden riolering 
bewerkstelligt, bewees Malmö inmiddels dat een open watersysteem kan bijdragen in de 
beeldkwaliteit van het publiek domein. 
Rekening houden met deze veranderde randvoorwaarden is dan ook een uitdaging voor het toekomstig 
ontwerp van parken, straten, pleinen en kaden. Klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen 
houden voor het publiek domein een nieuwe potentie in zich. 
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De invloed van “warmtevalorisatie” voor de ruimtelijke planning 
 

I.  Inleiding:  

 
In de tijd waar energie alsmaar duurder wordt, is het nodig om hief efficiënt mee om te gaan. Nog al te 
vaak wordt restwarmte aanzien als afval van een energetisch proces en zo maar geloosd in de 
atmosfeer of in de bodem. Dit terwijl we iets moeten doen aan de opwarming van de aarde en dus in 
het bijzonder aan de uitstoot van warmte en CO2. Het gebeurd nog te vaak dat de industrie enorme 
warmte uitstoot, terwijl de aangrenzende bebouwing juist die warmte nodig heeft. In dit verhaal wil ik 
onderzoeken of de restwarmte op een rendabele manier kan worden geëxploiteerd. Hierbij zal er 
gekeken worden naar hoe de werking van een dergelijk net gebeurd, wat het wettelijk kader 
hieromtrent is. En welke factoren invloed hebben op de werking ervan. Hergebruik van restwarmte 
kan namelijk verschillende doeleinde hebben, zo kan deze ook worden toegepast als koeling of voor 
het opwekken van elektriciteit dienst doen. Een tweede stap in het onderzoek tracht de rol van de 
ruimtelijke planning, en in het bijzonder de ruimtelijke kenmerken die belangrijk zijn bij een 
warmtenet aan te kaarten, om zo een duidelijker beeld te krijgen op de voorwaarden die verbonden 
zijn aan het al dan niet slagen van een warmtenet.  
 

II.  Begrippenkader: 

 
Om een zeker kader te creëren voor het verhaal zullen hierop volgend enkele begrippen worden 
verklaard en geanalyseerd om meer duiding te geven over het gebruik van restwarmte. Deze begrippen 
kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, vandaar dat het interessant is om vooraf 
aan te geven wat de context is waarin ze zullen worden gebruikt. Verder zullen enkele technieken 
worden toegelicht die nodig zijn voor de recuperatie van restwarmte. 
 
Het begrip ‘Warmtevalorisatie1;  
 

Het begrip warmtevalorisatie komt voor uit het feit dat warmte nog te vaak wordt aanzien als afval ipv 
als grondstof of energiebron. Vandaar dat valorisatie1 nodig is om deze energie op een economisch 
verantwoorde en rendabele manier te kunnen exploiteren. Op deze manier wordt er een waarde 
gegeven aan het begrip restwarmte2, waardoor deze verloren energie economisch interessant wordt. 
Dit zorgt dan voor een stimulans naar warmterecuperatieprojecten. Uit studies van het VITO (Vlaamse 
instelling voor technologisch onderzoek) blijkt namelijk dat de hoeveelheid restwarmte zeker niet mag 
onderschat worden. Er zijn verschillende industriële activiteiten die warmte genereren, denk maar aan 
de chemie met exotherme chemische reacties, drooginstallaties in de textielsector, smeltovens in de 
ferro –en nonferro-industrie, oliekoeling bij de spuitgietbedrijven, droog en bakprocessen bij de 

                                                      
1  Het verzekeren van een goede prijs voor een artikel door bepaalde maatregelen, Valorisatie is het proces dat kennis omzet 

naar commercieel haalbare producten, processen of diensten, Waardebepaling 
2  Warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting. In de thermodynamica verstaan we onder restwarmte de energie, 

die, in gedegradeerde vorm (warmte bij een temperatuur, die dicht in de buurt van de omgevingstemperatuur ligt), 
overblijft als onderdeel van een proces 
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baksteenproducenten, restwarmte van datacentra, hout-industrie, maar ook sommige recreatieve 
activiteiten als een overdekte ski of ijspiste. Momenteel gaat deze restwarmte voornamelijk de lucht of 
de bodem in, terwijl deze kan worden ingezet voor het verwarmen of koelen van bedrijven, woningen, 
kantoren, winkelcentra, ziekenhuizen, serres, industrie en kmo zones, enz....Indien er dus kan voor 
gezorgd worden dat restwarmte economisch rendabel wordt zal er niet zo veel kostbare warmte meer 
verloren gaan. 
 
Komen tot een warmtenetwerk; 
 
Om te komen tot een rendabel warmtenet, dient er eerst en vooral een inventarisatie te worden gedaan 
naar het restwarmteaanbod en de benodigde warmtebehoefte die daarmee in verband is. Dit gebeurd 
meestal door een inventarisatiestudie van een bepaald industriegebied of andere potentiele 
warmtegebieden. In deze studie wordt gekeken naar een aantal technieken die kunnen gebruikt worden 
voor de recuperatie van warmte. Vanuit het warmteinventaris kan er dan gekeken worden welke 
aanbieders er zijn en hoeveel warmte zij kunnen leveren. Men kijkt hierbij niet enkel naar warmte 
maar ook naar andere toepassingen van restwarmte. Het kan bv eveneens worden omgevormd naar 
andere energievormen, zoals koeling dmv absorptiekoeling3 of kan electriciteit worden geproduceerd 
via ORC4. De restwarmte moet niet altijd van een zeer hoge temperatuur zijn om verder te gebruiken. 
Zo kan dmv warmtepompen de temperatuur stijgen zonder al teveel energiegebruik. Warmtepompen 
dienen niet eens een verliespost te zijn indien ze kunnen worden aangedreven door hernieuwbare 
energie uit zon of wind.  
Vanuit deze informatie kan men dan een aantal varianten uitwerken. Bij elke variant dient 
onmiddellijk een financiële haalbaarheidstudie worden gedaan. De wetgevende macht kan hier een 
bijdrage leveren door een kader te creëren, meer info over de wetgeving inzake warmte is 
hiernavolgend te vinden in punt 3 van deze bundeling. Vervolgens kan vanuit deze financiële studie 
worden beslist welke variant het meest rendabel zal zijn. Op de rendabiliteit van warmtedistributie 
wordt ingegaan in hoofdstuk 4 van dit werkstuk.  
 

Benodigde technieken voor dit netwerk; 
 
Er zijn verschillende methoden en technieken voor handen om gebruik te kunnen maken van 
restwarmte. Een warmtenet is ook steeds verschillend, omdat het afhangt van de ruimtelijke 
eigenschappen van een gebied. Zo bestaat een warmtenetwerk uit steeds andere bronnen en 
bestemmingen en gaat het dus ook om steeds een ander netwerk, hierdoor is er dus ook altijd een 
verschil in kost en energiebesparing. Zowel de lengte van de leiding als de aansluiting bij de aanbieder 
door bv. Warmte-krachtkoppeling5 en ontvanger dmv warmtewisselaars kunnen variëren. Ook dient er 
vaak een pompstation te worden voorzien om een correcte warmtestroom door de leiding te 

                                                      
3  Koelmethode die een warmtebron gebruikt om energie te leveren voor het koelsysteem. Absorptiekoelkasten zijn een 

goed alternatief voor gewone koelkasten met een compressorsysteem als overtollige warmte beschikbaar is (bij turbine-
uitlaten of industriële processen). 

4  Organic Rankine Cycle; is een thermodynamisch proces, dat in veel elektriciteitscentrales gebruikt wordt voor de 

opwekking van elektriciteit. Door de cyclus uit te voeren met een organische stof, in plaats van met water en stoom, die 
verdampt en condenseert bij een lagere temperatuur dan water is een groter aandeel van de warmte benutbaar voor 
opwarming van de vloeistof. Dat is een prettige eigenschap als het om benutting van restwarmte gaat. 

5  Is een energetisch proces waarbij warmte en elektriciteit in eenzelfde installatie worden opgewekt. De hoogwaardige 
warmte wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit, de laagwaardige warmte wordt gebruikt voor de 
warmtelevering aan het net.  
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garanderen. Dit verlies moet worden ingerekend in de effectieve energiebesparing. De nettobesparing 
hangt eveneens af van de vraag –en aanbodkant. De warmteproductie in de industrie gebeurd namelijk 
vaak continu, terwijl de warmtevraag van gebouwen eerder discontinu gebeurd. De grootste kost is 
echter wel het netwerk; de aanvoerleidingen, het wijkdistributiesysteem en de aansluitingen op de 
gebouwen. Vaak is ook bebouwingsdichtheid, aantal aansluitingen, afstand tot bron, soort bebouwing, 
enz...van belang. Ter verduidelijking volgt hierna een schematische weergave van het 
warmtedistributiesysteem(figuur1). Zoals alreeds vermeld zal dit variëren naar gelang de ruimtelijke 
context waarin het netwerk zich bevind. 

 

 

III.  Wetgevend kader: 

 
In dit gedeelte zal bekeken worden welke wetgeving en adviezen er bestaan omtrent het gebruik van 
restwarmte. In een eerste stap zal gekeken worden hoe het Vlaamse energiebeleid hiermee omgaat of 
kan omgaan en hoe het advies van de Europese unie in deze thematiek luidt.  
 
De Vlaamse regering ondersteund het instaleren van een kwalitatieve WKK-installatie, hierdoor kan 
een aanzienlijke hoeveelheid primaire energie worden bespaard. In bepaalde gevallen is steun nodig 
om warmteverbruikers te overhalen om te investering in WKK-installatie. Deze ondersteuning is in 
Vlaanderen opgevat door een systeem van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. De 
elektriciteitsleveranciers worden verplicht om jaarlijks een bepaald quotum aan certificaten te leveren, 
hiervoor kan de leverancier terecht bij de partijen die recht hebben op deze certificaten. Over 
ondersteunings-maatregelen voor een restwarmtenet of stadsverwarming wordt niets vermeld. 
Alleszins wordt dit wel besproken in het Vlaams parlement. Alleszins wordt er op dit moment het 
principe van “ niet meer dan elders”-principe toegepast. Ook zou het kunnen dat er een uitbreiding 

Figuur 1: schematische weergave warmtenet 
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komt van het certificatensysteem maar dit wordt door de VREG6 niet vermeld. Dit omdat er op dit 
moment nog geen concrete wetgeving bestaat over warmtedistributie. Er is nog geen warmtewet zoals 
dit in Nederland wel het geval is. Een goot deel van Centraal-Europa kent hier nog steeds grote 
achterstand op de Scandinavische en Baltische landen. Het ontbreken van een wettelijk kader kan 
positief zijn. Zo kan er een beleid worden uitgestippeld dat het mogelijk maakt om op een rendabele 
manier aan warmterecuperatie te doen. Het Vlaamse certificatensysteem kan hiervoor een goede 
methode zijn, bv. Bedrijven die warmte leveren aan het net ipv laten verloren gaan in de lucht hebben 
recht op certificaten. Zo wordt de handel in certificaten gestimuleerd en kan dus ook een beperking 
van het energiegebruik en de uitstoot van CO2 emissies tot gevolg hebben. 

Volgens Europese richtlijnen dienen de lidstaten te overwegen om gebruik te maken van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor stadsverwarming en stadskoeling7. De lidstaten dienen er eveneens voor te 
zorgen dat bij de planning, het ontwerp, de bouw en de renovatie van industriële of residentiele zones 
voorzieningen worden genomen om elektriciteit, warmte en koeling uit hernieuwbare energiebronnen 
op te nemen. Ook dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat alle belanghebbende actoren, oa planologen 
en architecten, beschikken over voldoende kennis en begeleiding. Zo wordt ervoor gezorgd dat bij het 
plannen, ontwerpen, bouwen en renoveren een optimaal rendement wordt gehaald uit hernieuwbare 
energiebronnen, hoogrendementstechnologie, stadsverwarming en –koeling. 
 

IV.  Warmtedistributie ruimtelijke bekeken: 

 
In dit gedeelte zal het gebruik van restwarmte worden bekeken vanuit een ruimtelijk standpunt. Eerst 
en vooral wordt er meer uitleg gegeven van het gebruik van een warmtedistributienet en de daarbij 
bepalende factoren voor restwarmtebenutting. Het is zo dat de ruimtelijke kenmerken bepalend zijn 
voor het al dan niet slagen van het warmtenet. Omdat zij de eigenlijke kost en rendement bepalen. Zo 
is de afstand van het net van belang. Deze afstand hang hierbij voornamelijk af van de warmtebronnen 
(industrie) tov van de afnemers (woningen, kantoren, ziekenhuizen, openbare gebouwen,...). 
 
Om de invloed van de ruimtelijke factoren meer duiding te geven zijn er een aantal cases geanalyseerd 
en kort toegelicht naar hun mogelijkheden. Op deze manier wordt er getracht een denkkader te 
scheppen voor het gebruik en inplanting van warmtedistributienetten en de te nemen stappen om dit op 
een adequate manier te onderzoeken. Eerst en vooral zijn er vijf bepalende factoren voor 
restwarmtebenutting8; 

                                                      
6  De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, staat in voor de regulering, controle en 

bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest. De VREG werd opgericht in december 
2001 en behoort tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Onze huidige Vlaamse 
minister van energie, wonen, stedenbeleid en sociale economie is Freya Van den Bossche. 

7  De distributie van thermische energie in de vorm van stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen vanuit een centrale 
productie-installatie via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, voor het verwarmen of koelen 
van ruimten of processen. 

8  Ref; Energy research center of the Netherlands of ECN. Artikel restwarmtebenutting, November 2011 
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1. Aanbod aan bronnen en bestemmingen die kunnen worden aangesloten op het net 
2. Het temperatuursniveau, is dit compatibel voor vraag en aanbod 
3. Aanbod op korte en lange termijn, Zullen de bronnen en bestemmingen nog lang genoeg 

bestaan om de rendabiliteit te kunnen garanderen 
4. Nabijheid, bebouwingsdichtheid, schaal, ruimtelijke kenmerken 
5. Alternatieven, zijn er nu of in de toekomst goedkopere oplossingen mogelijk. Zowel voor de 

restwarmteproductie als voor de warmtevraag. 
 
Elk van deze factoren beïnvloeden de energiebesparing, kosten en emissiereductie. Er moet dus steeds 
bij het plannen van een warmtedistributienet worden bekeken of er wordt voldaan aan deze factoren en 
wat de consequenties zijn als dit niet het geval is. Het gaat in dit geval dus enkel over het technische 
en economische potentieel, verder zijn er ook nog organisatorische en politieke factoren die kunnen 
bepalen of een warmtenet al dan niet kans heeft om te slagen. Ook kunnen ruimtelijke kenmerken een 
grote invloed hebben op het al dan niet slagen van het warmtenet. Indien er bv een waterweg of ander 
ruimtelijk obstakel de aanbieder scheidt van de vrager, kan de kostprijs van de leiding vergroten. Ook 
kan door technische vernieuwend denken vaak een meerwaarde worden gecreëerd. Een 
warmtenetwerk is namelijk een gesloten circuit, waardoor de warmte uit terugvoerleiding nog gebruikt 
kan worden voor het opwekken van elektriciteit via ORC of andere toepassingen die lage warmte 
vereisen. Technieken voor de opslag of omzetting van warmte in koeling zijn eveneens oplossingen 
om de rentabilteit van het netwerk te vergroten.  
 

Functiemix; 
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van warmtedistributie dient de aanbod en de vraag op mekaar 
afgestemd te zijn. Dit is echter vaak een probleem omdat warmte afkomstig van een industrieel proces 
continu wordt afgegeven, terwijl woningen bv enkel warmte en water nodig hebben op bepaalde 
tijdstippen. Om dit op te lossen kan ervoor gezorgd worden dat er een zeer gediversifieerde afgave van 
deze warmte mogelijk is. Bv door een combinatie van woningen en kantoren op eenzelfde circuit aan 
te sluiten. Deze functies hebben namelijk niet op dezelfde uren warmte nodig, waardoor er sowieso al 
een meer continu afgiftesysteem ontstaat. Dit kan verder nog aangevuld worden met de aansluiting van 
ziekenhuizen en landbouwbedrijven. Deze hebben vaak dezelfde frequentie in vraag als het aanbod. 
Ook kunnen bedrijven die koeling i.p.v. warmte nodig hebben aangesloten worden op het net. 
Afzonderlijk heeft elke van deze functies ook nog andere specifieke kenmerken die invloed hebben op 
de aansluitbaarheid op het warmtenet en dus ook een verschil in kost, hiernavolgend zal kort worden 
aangehaald welke invloed factoren nog kunnen bijdragen tot het al dan niet slagen van een 
warmtedistributienet.  
 
Soorten bronnen en bestemmingen; 
 
Restwarmte levering kan energie besparen, doordat warmte niet als afval wordt aanzien en wordt 
doorverkocht, maar het kost ook energie. Er zijn namelijk aanpassingen nodig aan de installatie, er zijn 
hulpketels nodig om in de vraagpieken te voorzien, pompen zijn dan weer nodig om het warm water 
op een efficiënte manier door de leidingen te sturen. Dus een aantal extra energievragen. Verder is er 
steeds een warmteverlies in het distributienet en is er in sommige gevallen ook een elektriciteitsverlies 
bij de producenten. Dit verlies levert dan weer een extra CO2 uitstoot op. Ook aan de kant van de 
ontvanger is er een meerkost voor de installatie op te merken. Zo zou de kost voor de aansluiten 
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geraamd worden op ongeveer 6000 euro, wat meer is als de aansluiting op het gasnet dmv 
gasverbrandingsketel. Er is echter vastgelegd dat de prijs voor de consument wordt gebaseerd op “het 
niet meer dan elders”-principe, waardoor de kost momenteel door de staat en/of privé moet worden 
gedragen. Vaak wordt daardoor toch gekozen voor het aanleggen van een gasnet. Indien er echter een 
gevarieerde afgiftemarkt wordt gecreëerd stijgt de rendabiliteit. Zo is er de grootste besparing bij 
utiliteitsbouw en bij nieuwbouw, dit omdat de thermische eigenschappen hier beter zijn en dus ook 
minder warmteverlies plaatsvind, vaak is het ook zo dat er eveneens koeling nodig is wat dmv 
hetzelfde warmtenet kan worden bekomen door gebruik te maken van een absorptiewarmtepomp. Op 
deze manier wordt er energie bespaard op airco, wat een enorme besparing oplevert. Dit wil zeggen 
dat een functiemix rondom het warmtedistributienet zeer belangrijk is voor het rendement van het 
systeem. Zo is het bv mogelijk om industriële activiteiten die energie nodig hebben voor koeling ipv 
warmte ook aan te sluiten op het net of is het technisch mogelijk om bij een warmer buitenklimaat niet 
in warmte maar in koeling te voorzien. De aansluitbaarheid van de landbouwsector en dan 
voornamelijk de glastuinbouw kan niet zonder onderzoek worden gesteld, omdat het vaak een 
specifieke vraag aan warmte en elektriciteit betreft kan dit best geval per geval bekeken wordt. Vaak 
wordt in deze bedrijven al gewerkt met WKK-installaties of is er gebruik gemaakt van andere 
duurzame energiesystemen zoals biogas-centrale. De aansluiting en rendement van andere sectoren 
dan wonen, hangt dus in grote mate af van de plek, type en energiebehoefte van de afnemer.  
De grootste kost is echter de aanvoerleiding en wijkdistributiesysteem. Het is daarbij belangrijk te 
kijken naar de lokale omstandigheden; zoals de bebouwingsdichtheid, aantal aansluitingen, 
functietype, afstand tot de warmtebron, nieuwbouw of bestaand bebouwing, ondergrondse 
ruimtebenutting, ruimtelijke obstakels, enz...  
Ten slotte is er ook nog de zekerheidsfactor van de warmtestroom. Zoals alreeds vermeld is de 
warmtestroom vanuit de industrie vaal constant, terwijl de vraag in de tijd verschilt. Door een 
efficiënte mix van functie kan dit min of meer worden verholpen. Technisch is het daarenboven 
mogelijk om te veel aan warmte tijdelijk op te slagen in warmtebuffers of kan het worden omgezet in 
koeling of elektriciteit d.m.v. ORC. Een ander probleem voor de leveringszekerheid van warmt. Bij 
warmte is het zo dat de productie samen met de productie en elektriciteit gebeurd, dus als de vraag 
naar elektriciteit kleiner is, is er dus ook minder warmteproductie. Dit brengt ons eveneens bij de lange 
termijn beschikbaarheid. Een vaak aangehaald argument is dat een bedrijf dat warmte levert aan het 
net mogelijk een kortere levensduur heeft dan de vraag van de markt. Het is namelijk nooit zeker dat 
de restlevensduur van de warmtebron en van de afnemers even lang zou zijn. In theorie zou deze 
uitspraak kloppen, maar kan dit eigenlijk ook niet gezegd worden voor gas en olie, zij zijn eveneens 
eindigende energiebronnen, dus de gebouwen en leidingen zullen er waarschijnlijk ook langer liggen 
dan de voorraad van deze bronnen. energie-efficiënt omspringen met deze bronnen is dus van groot 
belang, indien dus kan voorkomen worden om het verlies aan energie te beperken is restwarmte-
recuperatie zeker wel een te overwegen techniek. 
 
Analyse van een aantal cases; 
 
Gebaseerd op het voorgaande zal hier een korte analyse worden gemaakt van een aantal cases in 
Vlaanderen. Een eerste case-studie gaat over een haalbaarheidstudie in Antwerpen, die onderzoekt of 
het mogelijk is om de restwarmte van de haven te gebruiken voor een stadswarmtenet. Een tweede 
case-studie zal gaan over MIROM Roeselare, waar men niet de warmte van de industrie, maar warmte 
dmv afvalverbranding zal gebruiken voor een warmtedistributienet. 
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 Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen; 
 
Er loopt momenteel een haalbaarheidstudie naar de recuperatie en valorisatie van restwarmte 
afkomstig van de haven. Hierbij worden een aantal vragen naar voor geschoven, die als doel hebben 
inzicht te krijgen in de voor en nadelen van een warmtenet in Antwerpen. Hierbij gaat het in het 
bijzonder over de waarde die aan de industriële restwarmte kan gegeven worden, de hoeveelheid 
energie die kan bespaard worden, welke daling van de CO2 emissies er kunnen gehaald worden en de 
wat de financiële haalbaarheid van de lage-temperatuur industriële warmte is. De studie zal in een 
aantal stappen verlopen. Te beginnen bij het inventariseren van de warmtebronnen in het havengebied 
en de mogelijke afnemers rondom de haven. Met dit inventarisatieproces is men momenteel bezig, 
maar het is de bedoeling dat hieruit een aantal concepten zullen voortvloeien, deze worden dan getest 
op hun technische en economische haalbaarheid. Hier zullen al grote verschillen optreden tussen de 
verschillende concepten of scenario’s, omdat de kost in grote mate afhangt van de ligging van het 
netwerk, lengte, aantal aanbieders, aantal afnemers, gebruik WKK-installaties, pompen, koeling, aard 
van de gebouwen, industriële warmteoverdracht, ruimtelijke obstakels, enz...  
De Haven van Antwerpen heeft één van de grootste petro-chemische industrieën van Europa, deze 
stuwen enorme hoeveelheden restwarmte in de atmosfeer (figuur 2). In de haven van antwerpen zijn 
een zestal petro-chemische clusters af te bakenen. Deze hebben elk een ander rendement en dus 
verschil in warmteafgifte. 

Het warmteverlies van de industrie kan gebruikt 
worden voor het verwarmen van de gebouwen 
rondom de haven. Naargelang het warmteaanbod 
kan bepaald worden hoeveel gebouwen hierdoor 
kunnen worden aangesloten op het net. Om aan de 
vraag te voldoen, moet er waarschijnlijk nog 
ruimer worden gedacht dan enkel die zes clusters. 
Zo is er ten zuiden van Antwerpen in Hoboken 
ook nog Umicore en andere bedrijven gelegen die 
warmte genereerd, eveneens kan onderzocht 
worden of de kerncentrale van Doel hiertoe een 

bijdrage kan leveren. De geleverde warmte kan namelijk voor zeer diverse doeleinden worden 
gebruikt. Zo is er de stadsverwarming en –koeling, maar eveneens de industrie rondom de haven kan 
gebaad zijn bij die warmte. Warmtetransport kan verder interessant zijn voor de glastuinbouw. Deze is 
niet zeer sterk aanwezig rondom de haven, maar de aanleg van een distributienet kan dit natuurlijk 
versterken. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid om via ORC terug elektriciteit op te wekken via 
lage temperatuur restwarmte of kan een warmtenet helpen bij het proces van demin-water9. 
 

                                                      
9  Gedemineraliseerd water of demi-water is water waaruit alle zouten die doorgaans in leidingwater in vrij kleine 

hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn. Het proces bestaat uit het verwijderen van storende ionen door water te 
laten koken en de ontstane waterdamp te laten condenseren in een reservoir. Dan spreekt men van gedestilleerd water, 
wat bruikbaar is voor de chemische of biologische industrie. 

Figuur 2: luchtfoto van petro-chemie Antwerpen met 
op de voorgrond Esso Belgium. 



 153

 MIROM – project Roeselare; 
 
Mirom staat voor milieuzorg Roeselare en Menen. Bij dit project gaat het om een warmtenetwerk 
gebaseerd op de verbranding van restafval. Bij deze verbranding komt een enorme hoeveelheid 
restwarmte vrij, die kan gebruikt worden voor de verwarming van ander functies.  
 
Op figuur 3 is te zien dat het hierbij niet alleen gaat over de verwarming van gebouwen, maar 
eveneens voor de industrie. Sinds 2008 wordt er dmv ORC voor gezorgd dat er elektriciteit wordt 
opgewekt d.m.v. het warmtenet. Hetgeen natuurlijk zorgt voor een enorme energiebesparing op de 
installatie. 

 

 
 
Het MIROM-project loopt reeds 25j en merkt op een hoge ecologische winst te hebben geboekt, 
Hiervoor is wel een langetermijnvisie nodig. De investeringskost is groot waardoor er rekening moet 
mee worden gehouden met een verlies in de eerste 20jaar. Door de lange levensduur van de installatie 
worden er ook enkele vooroordelen teniet gedaan. Zo wordt er gesteld dat het verlies op het 
leidingstelsel beperkt blijft, ook na langere periode, verder kan gesteld worden dat een uitbreiding van 
het systeem perfect haalbaar is voor bv nieuwbouwprojecten, omdat de nieuwbouw dan volledig op 
het systeem kan worden afgestemd. En dus ook rendabiliteit van het systeem bevordert. Na 25jaar kan 
er dan ook met de uitbreiding van het warmtenet worden begonnen. 
 

Figuur 3: schema van het warmtenetwerk; bron MIROM 
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V. Voor –en nadelen gebruik restwarmte: 

 
Voordelen; 
- Toepasbaar maken van ambitieuze energieconcepten met als centraal gebruik van duurzame 

energiebronnen. 
- Koppeling van de industrie met de bebouwde omgeving door gebruik en valorisatie van 

restwarmte. 
- Mogelijkheid om brandstof en gas te reduceren  
- Comfortabel en ruimtebesparend voor de eindgebruiker. 
- Minder energieverbruik door warmte niet langer te zien als afval 
- Tegengaan wereldwijde klimaatsverandering 
- Minder afhankelijkheid van energieimport 
- Reduceren van de energiekost voor de consument 
 
Nadelen; 
- Warmteverlies bij distributie van warmte 
- Meer aandeel aan pompenergie 
- Onderzoek, uitbouw en rendement van het netwerk en de verkoop van warmte als energie 
- Zekerheidsfactor voor de warmtelevering, het netwerk moet steeds piek kunnen leveren, dus is er 

een zekere back-up nodig 
- Hoge investeringskost van de infrastructuur 
- Alternatief vaak goedkoper, gasleiding aanwezig, warmteleiding nog niet. 
 

VI.  Conclusie: 

 
Er dient voor gezorgd te worden dat er gebruik wordt maken van energie uit hernieuwbare bronnen 
voor stadsverwarming en stadskoeling10. Dit zowel bij de planning, het ontwerp, de bouw en de 
renovatie van industriële of residentiele zones. Op die manier worden voorzieningen genomen om 
elektriciteit, warmte en koeling uit hernieuwbare energiebronnen op te nemen. Ook dienen de lidstaten 
ervoor te zorgen dat alle belanghebbende actoren, o.a. planologen en architecten, beschikken over 
voldoende kennis en begeleiding. We hebben namelijk nog een inhaalbeweging in te zetten t.o.v. de 
Scandinavische of Balische staten waar men al veel verder staat met deze technologie. In het 
voorgaande is echter aangetoond dat mits een correct vooronderzoek en een ruimdenkende 
langetermijnvisie het mogelijk is om op een economisch en ecologisch verantwoorde en rendabele 
manier gebruik te maken van de verloren warmte. Er zijn tal van toepassingen mogelijk met deze 
restwarmte en door niet vast te houden aan oude energiesystemen kan er zuiniger worden 
omgesprongen met het resterende gas en olievoorraden. Wel dient te worden opgemerkt dat elke 
warmtedistributiesysteem verschillend is en dat er steeds rekening moet gehouden worden met een 
resem aan factoren. Een duidelijke en juiste informatie, planning en organisatiestructuur van de 
betrokken partners brengt ons in ieder geval al op de juiste weg. 

                                                      
10  De distributie van thermische energie in de vorm van stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen vanuit een centrale 

productie-installatie via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, voor het verwarmen of koelen 
van ruimten of processen. 
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Meer met Minder, duurzaamheid als trigger 
 

Nic Frederiks 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen: 
 
Stedelijke (energie)infrastructuur behoeft niet te worden uitgebreid om nieuwbouw te faciliteren; 
renovatie en besparingen leveren de benodigde capaciteit op. 
 
De planologie van de 21ste eeuw koppelt gebouwen en gebieden die energie leveren en gebouwen en 
gebieden die energie nodig hebben op efficiënte wijze aan elkaar. 
 
De behoefte aan koeling in gebouwen is grotendeels het gevolg van een slecht ontwerp en inefficiënte 
processen in die gebouwen. 
 
De natuur en de auto- en computerindustrie tonen aan dat meer met minder een realiteit is. Ontwerpen 
met de natuur als inspiratiebron en de industrie als voorbeeld zal steden en gebouwen zuiniger maken. 
 
Meer met minder toont aan dat de oude ‘Cruyffiaanse’ wijsheid: “elk nadeel heb zijn voordeel” als 
achterhaald kan worden beschouwd. Meer met minder is een voordeel met een voordeel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nic Frederiks, senior adviseur bij 
Hompe & Taselaar 
Advies- en ingenieursbureau voor 
ruimte, milieu en infrastructuur 
 
n.frederiks@hompetaselaar.nl 
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Meer met Minder, duurzaamheid als trigger 
 
Wat in de auto-industrie wel kan, meer (kilometers) met minder(brandstof), wil in de gebouwde 
omgeving nog niet echt lukken. Dat moet toch anders kunnen. Is het angst, onwetendheid, onkunde of 
erger? Wie durft te investeren in minder? De kansen liggen er voor energiebesparing in de bestaande 
bouw. Daar kan veel meer met veel minder!  
 

Efficiency in de genen 

Als duurzaamheid in je DNA zit dan zijn titels als ´Small is beautiful´, ´Small is the new Big´ en 
´Meer met Minder?´, al is het met een vraagteken, gefundenes fressen. Met drie Europese talen in een 
zin heb je dan ook de internationale dimensie te pakken. 
 
Het rapport van de Club van Rome dat in het begin van de jaren 70 verscheen droeg ook zo´n titel: 
´Grenzen aan de groei´. Meer met minder en niet meer groeien, het zijn stuk voor stuk begrippen waar 
de meeste economen, maar ook andere wetenschappers van gruwen.  
 
Bij het vooruitgangsdenken hoort ´groei´. Bij stilstand of krimp denkt men aan een recessie. En als 
gemeenten geen uitbreidingsplannen meer maken en geen grond uitgeven, komt de begroting onder 
druk te staan en wordt er niet meer gebouwd. Voor veel gemeenten een weinig aantrekkelijk 
vooruitzicht. Toch zijn er gemeenten die al jaren voor de crisis rekening hielden met demografische 
krimp en met een kleiner draagvlak voor de voorzieningen dat daarvan het gevolg is. Dat fenomeen is 
na de jaren ´60 van de vorige eeuw al onderkend. Rond 1990 konden de prognoses van de demografen 
worden hard gemaakt: in Europa krimpt de bevolking vanaf 2010, in Nederland vanaf 2040.  
 
We kennen de gebieden in Nederland waar de krimp nu al voelbaar is. Daar hebben gemeenten en 
regio´s inmiddels een gemeenschappelijke website met de titel ´Van meer naar beter´(kennisplein 
krimp). Ondanks (of juist dankzij) de krimp vindt er met name in de steden groei plaats waardoor de 
infrastructuur moet uitbreiden en het voorzieningenniveau op peil kan blijven of zelfs licht kan 
groeien. 
 
De uitdagende vraag ´Meer met Minder?` doet zich met name in die stedelijke gebieden voor waar 
renovatie, verandering en vernieuwing aan de orde zijn. In dit artikel gaat het over de vraag waarom de 
wens van de beleidsmakers en vele anderen om minder energie te gebruiken, niet of nauwelijks effect 
heeft op de ontwikkeling van de energie-infrastructuur. Wat zijn hiervan de oorzaken, welke trends en 
ontwikkelingen zijn er op papier en welke zijn er in werkelijkheid? Is het niet vooral de vraag ´wie 
durft er te investeren in minder in plaats van in meer?´ 
 
Aan de hand van enkele (stedelijke) voorbeelden wordt onderzocht of er sprake is van een tij en hoe 
dat tij kan worden gekeerd. We duiken de diepte in! 
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De Westelijke Tuinsteden 

In het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw startte de gemeente Amsterdam en de 
betrokken stadsdelen en woningcorporaties een groot samenwerkingsproject voor de vernieuwing van 
de westelijke tuinsteden. De tuinsteden dateren uit de wederopbouwperiode na de Tweede 
Wereldoorlog. De meeste woningen hadden in die tijd een kolenkachel in de woonkamer en na de 
opkomst van het aardgas (begin jaren zestig) schakelde men over op de gaskachel. In de jaren daarna 
wordt bij renovatie geïsoleerd en worden eenvoudige cv-systemen geplaatst. Bij de inventarisatie van 
het gasverbruik valt op dat de woningen relatief zuinig met gas zijn. Voor een deel is dat te danken aan 
het feit dat er nog woningen zonder cv zijn, woningen waar alleen de woonkamer en een enkel 
slaapvertrek met een gaskachel wordt verwarmd. 
 
Het gemiddelde gasverbruik ligt onder de 1.000 m3/jaar. Bij een brainstorm over de nieuwe 
ontwikkelingen in de tuinsteden kwam het idee op om het huidige totale gasverbruik voor de 
combinatie van renovatie en nieuwbouw als maximum te nemen. De gerenoveerde woningen zouden 
weliswaar centraal worden verwarmd, maar ook veel beter worden geïsoleerd. Het gasverbruik zou 
zeker tot 700 m3 kunnen worden teruggedrongen (let op dit was stand van de techniek van medio 
jaren negentig) Met de uitgespaarde 300 m3 zou een zeer zuinige extra te bouwen nieuwe woning 
kunnen worden verwarmd. 
 
De stelling was: voor deze renovatie en nieuwbouw behoeft geen nieuwe (gas) infrastructuur te 
worden aangelegd. Ofwel we gaan, met de toen geplande aantallen woningen, 50% CO2 besparen. 
 
Een dergelijk simpel voornemen kan goed worden gecommuniceerd, maar kan het ook worden 
gerealiseerd? Dat vroeg de gemeente, i.c. de Milieudienst, aan het ECN (Energieonderzoek Centrum 
Nederland). Het ECN berekende dat dit voornemen zou kunnen worden uitgevoerd, maar deed het 
voorstel om dat, uit het oogpunt van CO2 besparing, te doen met stadsverwarming. De warmte zou 
worden betrokken van de afvalverbrandingsinstallatie in het westelijk havengebied. Inmiddels heet dit 
gebied Westpoort en het bedrijf AEB, afval-energiebedrijf.  
 
Resultaat anno 2012 is dat een groot deel van de woningen in de westelijke tuinsteden inmiddels is 
aangesloten op het stadsverwarmingssysteem van Westpoort Warmte, een joint venture van AEB en 
NUON Warmte. Uit het oogpunt van de CO2-besparing is dat goed nieuws. Echter de veronderstelling 
dat de bestaande gasinfrastructuur toereikend had kunnen zijn bij twee maal zoveel woningen: meer 
met hetzelfde, kon niet worden getoetst. Overigens bleek dat de bestaande gasleidingen so wie so aan 
vervanging toe waren. 
 

 
 
Tegenwoordig wordt in de stedelijke planning ingezien dat de energievoorziening een belangrijk 
element is bij het ontwerpen van nieuwe wijken, en nog meer bij het toevoegen van bebouwing aan 

Gietijzeren gasleidingen. 
In de zomer van 2011 alarmeert de Telegraaf over de deplorabele toestand waarin het gietijzeren 
gasnet van steden verkeert. Netbeheerders ontwikkelen snel een strategie om die leidingen, 
omwille van de veiligheid, op de kortst mogelijke termijn te vervangen. 
De vraag voor hoe lang dat moet, aardgas is immers een eindige bron, wordt niet gesteld. 
Het alternatief: versneld de stadsverwarming uitbouwen wordt niet overwogen. 
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bestaande wijken. De Leidraad Energetisch Stedenbouw (LES) van de Dienst Ruimtelijke Ordening 
Amsterdam is een voorbeeld van dit nieuwe denken. 
 
Op de website is over LES het volgende te lezen: 
De filosofie van LES is gebaseerd op de Nieuwe Stappenstrategie van Prof. Dr. Andy van den 

Dobbelsteen, TU Delft. Deze Nieuwe Stappenstrategie die uitgewerkt is voor Rotterdam, voegt het 
gebruik van reststromen toe aan de gebruikelijke stappenstrategie 'Trias Energetica' en gaat uit van 

een volledig fossielvrij energieconcept (zonder de gebruikelijke stap 3).  

 
Dit vergt enige uitleg. Niet van de Trias Energetica, dat gaat te ver, maar wel van de stappen die deze 
strategie gebruikt. Wie inzoomt op de energiestromen in de stad ziet, dat er op veel plaatsen energie 
over is. Dat komt op kleine schaal voor bij supermarkten die de warmte van hun koelkasten, 
koelvitrines etc. naar buiten afvoeren. Zo veel warmte dat daarmee –in theorie- honderd of meer 
supergeïsoleerde woningen kunnen worden verwarmd. De combinatie van een ijsbaan met een 
zwembad is ook zo’n energetisch succesnummer: de warmte die vrijkomt bij het koelen van het ijs, 
wordt gebruikt voor het verwarmen van het zwembad. Daar zijn wereldwijd prachtige voorbeelden 
van.  
 
De LES-strategie is gebruikt bij het nadenken over nieuwe woningen in een bestaand gebied waar de 
woningen worden gerenoveerd. De gerenoveerde woningen worden aangesloten op het huidige 
stadsverwarmingssysteem dat met vrij hoge temperaturen (90�C) werkt. Het retourwater (70�C of 
minder) wordt gebruikt in de nieuwbouwwoningen die zijn ontworpen met een laag 
temperatuursverwarmingssysteem. Als het cv-water niet hoeft te worden gebruikt voor de 
warmwatervoorziening, dan kan zelfs nog een volgende stap worden gemaakt om de laatste energie uit 
het cv-water nuttig te gebruiken. Op Schiphol staan gebouwen waarbij zo’n cascade is toegepast. 
Uiteindelijk kan daar de laatste warmte worden gebruikt om de bagagehal te verwarmen.  
 
Dit is wel een echt voorbeeld van meer met minder. Door het slim plannen en ordenen ontstaat een 
keten die de warmte optimaal benut. Drs. Teus van Eck schreef en schrijft daarover. In een van zijn 
publicaties onthulde hij het best bewaarde energie- en milieugeheim van Nederland: ‘Jaarlijks wordt 
15 miljard m3 aardgas als warmte “weggegooid” ’.  
 
De Rotterdamse haven heeft de potentie om de gehele regio van warmte en de kassen in het Westland 
van CO2 te voorzien, maar dat is mede vanwege hoge investeringen in de benodigde infrastructuur 
nog niet zo snel gedaan. We zien de tendens om nieuwe woningen ‘klimaatneutraal’ te maken. Dat 
zijn woningen die zo weinig energie nodig hebben dat een grootschalige infrastructuur als ‘te groot’ 
wordt gezien. Voor die woningen geldt meer (comfort) met (veel) minder (energie). De uitdagingen 
liggen vooral in de bestaande stad en bij bestaande woningen: vernieuwen en verdichten met zo min 
mogelijk extra infrastructuur.  
 

De elektriciteitsvoorziening voor de groeiende ICT-sector 

Een andere ontwikkeling die begon met ‘Meer met nog veel Meer’ is de stroomvoorziening van 
datacentra. In 1999 kopte de Telegraaf: ‘Stroomvoorziening ICT in Amsterdam loopt gevaar’. 
Aanleiding voor de gemeente Amsterdam en toenmalige netbeheerder Continuon om de koppen bij 
elkaar te steken en de stroomvoorziening op het gewenste peil te brengen. Het was tevens een wake-up 
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call voor de milieudeskundigen van de stad. Die hadden zich al eerder het hoofd gebroken over groei 
van het elektriciteitsverbruik in het stadsdeel Oost, waar toch alleen maar woningen stonden. Ze 
hadden het universitair rekencentrum over het hoofd gezien en zich niet gerealiseerd dat bij dat 
centrum de trans-Atlantische internetkabel boven de grond kwam. Dat was de plek waar alle service-
providers met hun datacentrales wilden zitten. Er was in korte tijd een geheel nieuwe industrie 
ontstaan met gigantische groeicijfers: elk jaar een verdubbeling van de hoeveelheid data. De toename 
van het energieverbruik, met name ten behoeve van de behoefte aan koeling, was navenant. Bovendien 
stond betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening het hoogst in het vaandel: naast een 
accubatterij voor de eerste 20 seconden van de stroomuitval was er een grote dieselgenerator met een 
tank voor 100.000 liter brandstof geplaatst. Kortom alles gericht op veiligheid, betrouwbaarheid en 
techniek. Energie-efficiency en milieu waren geen issues. 
 
In de fase van snelle groei van de ICT sector werkt iedereen natuurlijk mee om de groei te faciliteren. 
Dat moest vooral door een uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur. Ook hier geen verdere 
beschouwingen over dat proces. Het is gelukt. Maar er gebeurde meer. De vragen over 
energieverbruik, in de ogen van velen energieverspilling, namen toe en in 2002 klapte de 
internetbubble. Bedrijven die tot dan toe met geld hadden gesmeten om veel stroom te bemachtigen, 
zegden de contracten op en begonnen zich af te vragen of het niet met minder kon, zuiniger, groener, 
duurzamer? 
 
Het antwoord was natuurlijk ja, dat kan. Voor het echte proces van de ICT industrie, het duwen van 
informatie door een kabel of glasvezel is letterlijk een fractie van de totale energiebehoefte (minder 
dan 0,1%) nodig. De rest van de energie gaat zitten in het afvoeren van de warmte van de processoren, 
de ventilatie, de koeling, de voorzieningen voor de (nood)stroomvoorziening en de beveiliging. Voor 
deze industrie is langs twee sporen gekeken naar besparingen op energie:  
 

1. Het verbeteren van het proces en het verminderen van de koeling. Inmiddels zijn daarin grote 
stappen gezet en kan een hedendaags datacentrum met minder dan 25% van de energie toe dan 
een datacentrum van 10 jaar geleden. 

2. Het zoeken van een nuttige toepassing voor de afvalwarmte. Je kunt er Olympische 
zwembaden mee verwarmen, maar wie heeft er nou een paar van die zwembaden als je zelfs 
nog niet weet of er wel Olympische Spelen komen? Datacentra zelf kijken bijvoorbeeld 
upstream, zij willen zich nabij een elektriciteitscentrale vestigen (Eemshaven) om zo de 
maximale leveringszekerheid te hebben en desnoods het koelvraagstuk ook via de centrale te 
laten lopen. Downstreamoplossingen zijn interessanter, maar grote warmtevragers zijn niet zo 
maar voor handen. Wellicht kan hier de LES-strategie behulpzaam zijn 

De vraag van ‘Meer met minder’ is hier beantwoord door de industrie zelf, geholpen door de 
economische ontwikkeling en door het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Richtlijnen van de overheid, zoals die voor elke branche gelden helpen daarbij. Uiteindelijk wordt de 
bedrijfsvoering gezonder en zien sommige ondernemers een gat in de markt door zich als ’duurzaam’ 
of ‘groen’ datacentrum te afficheren en ‘en passant’ hun energierekening drastisch te verlagen.  
 
In Amsterdam is er tussen de gemeente en de IT-branche een consortium tot stand gekomen onder de 
naam ‘Green-IT’. Doelstelling is de vergroening van de IT-sector, het verminderen van de CO2-
uitstoot en in Amsterdam een ‘groene boorden’ economie tot stand te brengen. Meer met minder is 
hier een welbegrepen eigenbelang. 
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Zuidas koeling? 

Soms is meer met minder een kwestie van optimaliseren. Matig geïsoleerde gebouwen verliezen in de 
winter warmte en dat is zonde. In de zomer echter verdwijnt de warmte ook sneller uit het gebouw en 
dat kan een voordeel zijn. Met de aanscherping van de regels voor isolatie van gebouwen neemt in de 
winter het energieverbruik af. In de zomer echter, en die begint in goed geïsoleerde gebouwen in het 
vroege voorjaar en duurt tot ver in het najaar, moet de warmte al snel worden afgevoerd, koelen dus. 
Volgens sommige deskundigen is de verplichting om te isoleren zo ver door geschoten dat er relatief 
meer energie in koelen moet worden gestopt dan in het verwarmen. In moderne kantoorgebouwen 
leveren verlichting, (ict)apparatuur en mensen al zo veel warmte dat –behalve in een winterse periode 
als in februari 2012- verwarmen eerder uitzondering dan regel is. 
 
In de zomer verandert er aan het gebruik niet veel, het licht gaat soms uit, maar mensen en apparatuur 
blijven warmte leveren en de koelbehoefte stijgt. Het Japanse voorbeeld om (na de kernramp in 
Fukushima) fors op elektriciteit te besparen door in de zomer minder te koelen en mannen in kantoren 
toe te staan het jasje uit te trekken en de stropdas af te doen, heeft nog niet veel navolging gevonden. 
Dus draait de airco bij ons nog op volle toeren. Er zijn goede voorbeelden van gebouwen die met een 
slimme dubbele gevel (isoleren in de winter en ventileren in de zomer) en/of het gebruik van een 
atrium de invloed van de buitentemperatuur en de zoninstraling kunnen beperken. In veel gebouwen 
gaat de zonwering naar beneden en bijna automatisch de verlichting aan. Daarnaast produceren desk- 
en laptopcomputers zo veel warmte dat koelen onontkoombaar is. Wel zien we de tendens om het 
gebouw zelf slimmer te maken en warmte en koude op te slaan (voor een dag in de betonconstructie of 
voor het seizoen in de bodem) zodat de infrastructuur niet te veel behoeft te worden belast en het 
elektriciteitsverbruik kan worden beperkt. De ontwikkeling van (zeer) zuinige apparatuur en LED-
verlichting draagt daar zeker aan bij. Toch zien de netbeheerders en de energieverkopers het verbruik 
van elektriciteit alleen maar groeien, ongeveer in het tempo van de economie. 
 
Aan de Zuidas is het koelingvraagstuk op een inventieve manier opgelost. NUON Warmte, inmiddels 

omgedoopt tot NUON Warmte en Koude, levert water van rond de 12 graden, uit de diepte van de 
nabijgelegen Nieuwe Meer, voor het koelen van de gebouwen aan de Zuidas. NUON claimt een CO2 

besparing ten opzichte van koelen met conventionele koelmachines van 75%. Goed voor het milieu, 
maar de ruimte in de ondergrond voor de leidingen die een diameter van 90 cm elk hebben is 

aanzienlijk. Voor minder CO2 is meer ondergrondse ruimte nodig.  

 
Er heeft zich inmiddels een nieuwe stroomverbruiker gemeld: de elektrische auto. De gemeente 
Amsterdam heeft fors geïnvesteerd in een netwerk van laadpunten voor elektrische auto’s en naast 
mijn kantoor is kort geleden een speciale parkeerplaats aangelegd met 45 laadpunten waaronder een 
tiental snellaadpunten @noot. Amsterdam liet weten dat er in maart 2011 5.000kWh werd geladen en 
in maart 2012, 40.000 kWh. De analogie met de telecomsector: verdubbeling in zeer korte tijd, dringt 
zich op. Je kunt in ieder geval met een ‘app’ zien welk laadpunt in de buurt vrij is. 
 
De elektrische auto past in de “meer met minder” filosofie als er wordt gekeken naar brandstofkosten. 
€ 5 als alternatief voor een volle tank. Anderzijds moet de elektrische infrastructuur worden uitgebreid 
en komen de ontwikkelingen van zogenaamde ‘smart grids’ waarschijnlijk net op tijd om meer en 
minder in evenwicht te brengen. 
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Analyse 

Kan het echt, meer met minder? Het antwoord daarop is ja en de voorbeelden laten het zien, maar het 
druist in tegen een eeuwenlange traditie in bouwen en inrichten van de ruimte. Zo lang er steden zijn 
wordt de groei gefaciliteerd. Zouden stedenbouwers iets kunnen leren van bijvoorbeeld auto- en 
vliegtuigbouwers of de computerindustrie. Daar is respectievelijk zuinig, licht en zo klein mogelijk, de 
trend. De grofstoffelijke wereld van de bouw en de stedenbouw begint heel voorzichtig naar deze 
trends te kijken.  
 
Het CO2 vraagstuk is in dit kader een aardige metafoor. De traditionele techniek wil wel CO2 
produceren en dan afvangen en opslaan. Opslaan staat hier in eerste instantie voor begraven en later 
mogelijk hergebruik. Nieuwe techniek wil de uitstoot voorkomen of technieken gebruiken waarin het 
verbranden van fossiele brandstof geen rol meer speelt. In beide gevallen wordt aan de 
energiebehoefte voldaan. De nieuwe techniek is volhoudbaar, de oude techniek niet. 
 
In de bouw en de stedenbouw zal naar nieuwe technieken worden gezocht, nieuwe manieren om niet 
zo maar aan alle wensen te voldoen, maar feed back te geven en wensen en mogelijkheden optimaal af 
te stemmen. Echte duurzame gebouwen bewijzen dat het kan. In de planologie ligt die uitdaging ook 
voor. Maar dat kan alleen als oude cycli worden doorbroken: file, meer asfalt, meer auto’s, file, meer 
asfalt etc. De eerste experimenten met o.a. LES laten zien dat er mogelijkheden zijn, dan is echter wel 
meer sturing nodig. Misschien ligt daar wel de crux van het vraagstuk. Er kan wel worden gestuurd, 
maar er zitten soms (onzichtbaar) andere partijen aan het stuur. De recente ‘documentaireserie ‘De 
slag om Nederland’ geeft voeding aan dat vermoeden. 
 
De malaise waarin we nu verkeren, opent wellicht de ogen en laat zien dat in ieder geval hetzelfde met 
minder kan en wellicht zelfs beter.  
 

Er is nog meer….. 

Tot nu toe ging het over de ruimtelijke ordening en de infrastructuur, maar dat doen we per definitie 
voor het welzijn van mensen. Er is een groeiende groep mensen die niet zo zeer meer, maar wel 
minder wil. Living with Less, prospects for sustainability, is de titel van het proefschrift van Jeanine 
Schreurs (November 2010). Zij was de hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Genoeg’ en introduceert de 
Triple G levensstijl: Geld, Groen en Gezondheid (welzijn). Haar onderzoek betrof onder meer het 
zogenaamde downshiften: leven met minder geld dan voorheen, ongeacht of deze verandering 
vrijwillig of onvrijwillig is. Voegen we dit bij het breed gedragen besef dat de draagkracht van de 
aarde en haar ecosystemen de laatste dertig jaar stelselmatig wordt overschreden, dan zou het wel eens 
zo kunnen zijn dat meer(prettig en gezond leven) met minder de levensstijl van de 21ste eeuw wordt.  
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Wake-up call voor de ondergrond 
 

Frency Huisman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen 

 
1 – De ondergrond staat nog nauwelijks op het netvlies van ruimtelijke ontwikkelaars. Hierdoor 
worden de kansen en mogelijkheden van de ondergrond nu niet optimaal benut.  
 

2 – Door de ondergrond te integreren in ruimtelijke plannen kunnen we de ruimtelijke kwaliteit 
vergroten én gelijktijdig kosten besparen: meer kwaliteit met minder geld.  
 

3 – Het verbinden van de onder- en bovengrond in ruimtelijke plannen biedt kansen voor actuele 
maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie. Deze kansen wegen op tegen de extra complexiteit 
die integratie van de ondergrond in ruimtelijke plannen met zich mee brengt.  
 
4 – Voor het benutten van de kansen van de ondergrond is samenwerking tussen bodem, water en 
ruimte essentieel. Dit omdat het verbinden van onder- en bovengrond een zeer complexe opgave is, 
waarbij iedere discipline een stukje van de puzzel in handen heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Naam:  Frency Huisman 
   projectleider Ondergrond en Transitie 
 
Organisatie: Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 
   p/a AgentschapNL - Bodem+ 
   Postbus 93144 
   2509 AC DEN HAAG 
 
E-mail:  frency.huisman@agentschapnl.nl 
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Wake-up call voor de ondergrond 
 

Manifest 

'Aan de ontwikkelaars van de Nederlandse ruimte'. Zo luidt de aanhef van een Manifest, dat in 
december 2011 is opgesteld door een groep veranderingsgezinde omgevingsprofessionals. In dat 
document leggen zij hun visie vast over de noodzakelijke veranderingen in onze omgang met de 
ondergrond.  
 
Het Manifest is bedoeld als 'wake-up call' voor zowel de beleidsdisciplines bodem en (grond)water, als 
voor mensen die werken aan integrale ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen. Het gaat over de 
vernieuwing van het bodembeleid (naar beleid voor de ondergrond), over het verbinden van bodem, 
water en ruimte, en over het verbinden van boven- en ondergrond. Bovenal gaat het over het grijpen 
van de kansen die de ondergrond biedt. De ondergrond biedt meer waarde! 
 
Het Manifest staat niet op zichzelf. Steeds meer overheden werken aan de (verdere) ontwikkeling van 
het bodembeleid, gericht op de waarde van de ondergrond voor hun eigen provinciale of gemeentelijke 
opgaven. Daarbij wordt gekeken naar de waarde van de bodem als bouwgrond, als basis voor natuur, 
landbouw en landschap of voor het winnen van energie. Meer en meer zie je hierbij pogingen voor het 
toepassen van een 3D-benadering, waarbij de ondergrond als extra dimensie wordt toegevoegd aan 
plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee worden integrale afwegingen voor boven- én 
ondergrond mogelijk en wordt de bodem meer verbonden met belangen vanuit andere beleidsvelden.  
 

Verbinden bodem en RO 

Momenteel werken vooral nog bodem- en waterprofessionals aan de integratie van de ondergrond in 
de ruimtelijke plannen en processen. Dat zien we aan de opkomst bij regionale en landelijke 
bijeenkomsten die hierover gaan. Tussen de deelnemers bevinden zich over het algemeen maar enkele 
planologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Zij zien de kansen en mogelijkheden die 
de ondergrond biedt: kansen voor energie- en klimaatdoelstellingen, voor de ontwikkeling van natuur 
en landbouw, voor het benutten van ondergrondse (bouw)ruimte en voor nieuwe manieren van 
kleinschalige, meer organische ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd leven er ook nog veel vragen 
- en zelfs scepsis: "Wat heeft de ondergrond nu met RO te maken? De instrumenten uit de Wro zijn 
daar helemaal niet voor bedoeld, die zijn ontworpen voor ontwikkelingen op maaiveldniveau" of 
"Gebruik van de ondergrond gaat vooral over vergunningverlening, daar hebben we toch de 
Mijnbouwwet en de Waterwet voor?"  
 
De mensen achter het Manifest roepen op tot meer verbinding - verbinding tussen de ondergrond en de 
bovengrond, en vooral tussen de mensen die, nu nog in gescheiden werelden, aan de onder- 
respectievelijk bovengrond werken. Vanuit de bodem- en waterwereld zijn op dit gebied al aardig wat 
initiatieven gestart, steeds vaker met succes. Toch blijven we signalen krijgen dat de zo gewenste 
verbinding maar moeizaam gevonden wordt. Verbinding begint met elkaar kennen en begrijpen, en 
daar lijkt het vaak al op mis te gaan. Er leven nogal wat misvattingen en vooroordelen: de 
bodemmensen zijn techneuten die de taal van de RO’ers niet spreken, ze kunnen het verhaal niet 
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helder en positief brengen en hebben het steeds maar over dé RO'er - in plaats van de 
stedenbouwkundige, de planoloog, de landschapsarchitect, de jurist, de projectleider. Andersom geven 
bodem- en watermensen terug dat RO'ers alleen zien wat voor het oog zichtbaar is, en zich weinig 
kunnen of willen voorstellen bij een derde dimensie die zich 'onzichtbaar' onder het maaiveld bevindt. 
Een ruimtelijke ordening zónder maaiveld, waarbij de onder- en bovengrond één onbegrensde ruimte 
vormen, lijkt dan helemaal onvoorstelbaar. Daarvoor is een andere manier van kijken, met een 
driedimensionale blik nodig. Of zoals een RO'er aangaf tijdens het congres van Bodembreed 
(november 2011): "Bodem en ondergrond kijken vooral naar beneden, de RO'ers kijken vooral 

omhoog / naar de horizon. Hoe kruisen onze blikken?"  
 

 
 

What's in it for me 

Wat moet ik als RO'er eigenlijk met de ondergrond, wat levert mij dat op? De RO integreert sectorale 
belangen, en daar horen vanzelfsprekend ook de bodem en het (grond)water bij. Dus als die 
bodemmensen nu gewoon aangeven met welke belangen en wettelijke beperkingen de RO rekening 
moet houden, dan komt het wel goed met die integrale afweging. Wat is die 'extra dimensie' nu meer 
dan een sectoraal belang?  
Vanuit dit perspectief, bodem/ondergrond als een sectoraal belang, lijkt op het eerste gezicht weinig 
extra inspanning nodig. Punt is echter dat de bodemadviseurs zo'n vraag vanuit RO nauwelijks kunnen 
beantwoorden. Natuurlijk kunnen ze de normen benoemen voor bodem- en grondwaterkwaliteit. En 
gebruiksbeperkingen aangeven, bijvoorbeeld voor het veiligstellen van drinkwaterbelangen. Maar wat 
te doen met de ordeningsvraag die óók in de ondergrond speelt - en die niet los is te zien van het 
(gewenste) gebruik van de bovengrond? Zo’n vraag overstijgt de gemiddelde kennis en ervaring van 
de bodem- en waterprofessionals, daarvoor hebben ze interactie met mensen vanuit RO nodig.  
 
De ondergrond is minstens zo complex als de bovengrond, ook in de ondergrond moeten vele 
belangen worden afgewogen. Als je de ondergrond in de binnenstad vol plempt met kabels en 
leidingen, kom je later onverwacht in de problemen als je daar ook 'even' een paar bomen wilt planten. 
En als kantoor X de ondergrond gebruikt voor een warmte-koude-installatie, kan het zomaar zijn dat 
buurman Y dat dan niet meer kan - althans niet zonder het systeem van X te beïnvloeden. Kortom, ook 
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de ruimte in de ondergrond kun je niet onbeperkt gebruiken, net als in de bovengrond levert het ene 
gebruik beperkingen op in andere gebruiksmogelijkheden, en moeten ruimtelijke keuzes gemaakt 
worden. En die keuzes in de ondergrond beïnvloeden óók nog eens de kwaliteit en 
gebruiksmogelijkheden van de bovengrond. Hierin ligt de uitdaging is voor de RO'ers – al beseffen we 
dat die uitdaging op dit moment nog zo complex is dat de valkuil van vertragende processen moeilijk 
te vermijden is. Voor de extra inspanning die dit vraagt is niet zomaar tijd en menskracht beschikbaar.  
 
Toch levert het plannen met de ondergrond méér dan alleen meer complexiteit. Het levert vooral ook 
extra kansen en mogelijkheden voor actuele maatschappelijke opgaven. In druk bebouwde gebieden 
levert het sowieso extra ruimte, door de ondergrondse ruimte zo optimaal mogelijk te benutten voor 
ondergrondse toepassingen en bouwwerken. Maar ook in de minder drukke gebieden en in tijden van 
krimp biedt de ondergrond perspectief:  
 

1. zorgvuldig plannen met de ondergrond biedt mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Denk aan 
mogelijkheden voor ondergrondse waterberging, het optimaliseren van het gebruik van de 
ondergrond voor duurzame vormen van energie (warmte-koudeopslag, geothermie), het 
opslaan van CO2 of juist 'groen' gas, of voor het slim omgaan met het natuurlijke 
waterbergende vermogen; 

2. het optimaal benutten van de ondergrond draagt bij aan een betere (bovengrondse) ruimtelijke 

kwaliteit. Functies die je liever uit het zicht hebt, kun je ondergronds brengen. Hierdoor 
ontstaat bovengronds weer meer ruimte voor kwaliteitsverbetering. Andersom kan het 
bovengronds zichtbaar maken van ondergrondse waarden (zoals aardkundige en 
archeologische waarden) ook bijdragen aan een grotere belevingswaarde van ruimtelijke 
kwaliteit. En bouwen op stevige grond levert natuurlijk altijd betere kwaliteit dan op slappe 
veengrond - waarom verzakkingen accepteren als we ze door slimme ordening ook kunnen 
voorkómen; 

3. de economische crisis zorgt voor minder behoefte aan grootschalige projectontwikkeling, 
zoals we dat voorheen kenden. In tijden van economische vooruitgang hadden we best wat 
extra geld over voor de maakbaarheid van de ondergrond: overtollig grondwater pompten we 
gewoon weg, op plaatsen waar de ondergrond eigenlijk niet stevig genoeg was om te bouwen 
troffen we maatregelen om de bouwplannen tóch op die locatie door te kunnen zetten. 
Grootschalige projectontwikkeling komt nu nauwelijks meer voor, de toekomst vraagt om 
kleinschalige, meer organische ruimtelijke ontwikkelingen. Meebewegen met het natuurlijke 
systeem van bodem en (grond)water biedt kostenbesparing op het bouwrijp maken, en daarbij 
voegt het extra waarde toe aan de ruimtelijke kwaliteit. Dus meer kwaliteit met minder geld!  

 

De ondergrond in ruimtelijke plannen 

De ondergrond komt intussen steeds prominenter op de (ruimtelijke) agenda. De Nederlandse 
Rijksoverheid heeft de ondergrond in de onlangs vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
als nationaal belang benoemd en werkt nu aan een STRuctuurvisie OnderGrond (STRONG). Hierin 
gaat het vooral om de mogelijkheden die de diepe ondergrond biedt voor toepassingen van nationaal 
belang (Mijnbouwwet). Het maken van integrale afwegingen voor boven- en ondergrond wordt vooral 
bij de provincies en gemeenten gelegd. Daar wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met de 
integratie van de ondergrond in ruimtelijke plannen: in gebiedsplannen, bestemmingsplannen en 
structuurvisies.  
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De ervaringen van gemeenten en provincies geven aan dat, na aanvankelijke welwillende pogingen, de 
toepassing van het ruimtelijk-juridisch instrumentarium uiteindelijk vaak wordt ontweken. Omdat het 
toch nog té complex blijkt - het 3D-denken lukt over het algemeen wel, maar het feitelijk vastleggen 
van 3D-beleid in formele ruimtelijke plannen blijkt toch te lastig. Of omdat het beleid in eerste 
instantie sectoraal vanuit 'de ondergrond' wordt geformuleerd en de beleidsontwikkelaar vervolgens op 
weerstand stuit bij de RO-afdeling, waarna het laten vaststellen van een sectoraal beleidsplan 
makkelijker lijkt dan het alsnog overbruggen van de verschillende inzichten. Of omdat beleidswensen 
voor de ondergrond formeel juridisch gezien niet in de ruimtelijke plannen kúnnen worden vastgelegd, 
bijvoorbeeld omdat ze niet met redelijke zekerheid binnen de geldende planperiode gerealiseerd 
kunnen worden. Of er ontstaan discussies over het 'eigenaarschap' van de ondergrond, dat immers zo 
anders is geregeld dan in de bovengrond.  
 
Kortom, er zijn blijkbaar nog wat hobbels te overwinnen bij het integreren van de ondergrond in 
ruimtelijke plannen. Al met al lijken er redenen genoeg om er liever niet aan te willen beginnen. 
Tegelijkertijd zijn er de kansen en mogelijkheden die er gewoon om schreeuwen om benut te worden. 
Wat is groter: de trekkende kracht vanuit de kansen, of de remmende kracht vanuit de belemmeringen?  
  
Wat zeker is, is dat het ruimtelijk instrumentarium wel degelijk de beste mogelijkheden biedt voor een 
optimaler gebruik van de ondergrond. Een alternatief zou zijn om de ontwikkelingen over te laten aan 
de markt en alleen te sturen met het instrumentarium van de vergunningverlening. Dit voldoet echter 
niet, omdat hiermee niet op een effectieve en efficiënte ordening over een langere periode gestuurd 
kan worden. Dat zou hetzelfde zijn als met bouwvergunningen de bovengrondse ordening willen 
regelen - iedereen kan bedenken dat zoiets alleen maar leidt tot ad-hoc beslissingen en wild-
westtoestanden. En dat is precies wat er nu in de ondergrond aan de hand is, zeker in de drukkere 
gebieden: wie het eerst komt, het eerst maalt. Van optimaal gebruik op langere termijn is nu geen 
sprake. De kansen die de ondergrond biedt voor maatschappelijke en gebiedsontwikkelingen worden 
daardoor niet optimaal benut.  
 

Oproep 

Het wordt hoog tijd dat we de belemmeringen overwinnen en de kansen die de ondergrond biedt, ook 
op de langere termijn gaan benutten. Samenwerking tussen bodem, water en ruimte is hiervoor 
essentieel - omdat het een zeer complexe opgave is die niet vanuit één sectorale beleidsdiscipline kan 
worden opgelost, omdat iedere discipline een stukje van de puzzel in handen heeft. Laten we die 
puzzel oplossen en daarmee samen de kansen grijpen die de ondergrond biedt… laten we de onder- en 
bovengrond gaan verbinden in ruimtelijke plannen!  
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Meer groen met minder park 
 

Christophe Lambrechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stellingen: 
“Een acuut gebrek aan gemeenschapszin in steden kan de motor zijn voor het opzetten van 

wijktuinen.” 
“Samen tuinieren geeft wijkbewoners de kans elkaar opnieuw te ontmoeten.” 

“De recuperatie van groene initiatieven van wijkcomités ondergraaft het debat over de globale 
ruimtelijke inrichting van de stad.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lambrechts.christophe@skynet.be 
Artesis Hogeschool Antwerpen 
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Meer groen met minder park 
 
“Eerste stap naar een groen openbaar domein in de Kievitwijk”, staat bovenaan de persbriefing van de 
stad Antwerpen. In het college van 30 maart 2012 wordt beslist om een ontwerpwedstrijd uit te 
schrijven voor dit groene domein in spe. 
 
Deze langgerekte en enigszins brede projectsite situeert zich aan de rand van de achtergestelde buurt 
Kievit in Borgerhout. Aan de andere kant wordt ze begrensd door het zogenaamde spoorweglichaam 
en het nieuwe stationsplein waarop hoge kantoorgebouwen uitkijken. Hoewel men erkent dat deze 
plek een hefboom voor de hele Kievitwijk is, wordt evenwel nergens uitgelegd hoe de grootte van het 
aanstaande park zich verhoudt tot de ingenomen plaats van de geplande verdere 
kantoorontwikkelingen. Men erkent ook dat de die hoge kantoortorens uit een vorige fase de 
ruimtelijke draagkracht van de aangrenzende wijk ver overschrijden. Dat men niet tijdig voldoende 
inzichten had om betere beslissingen te nemen. Voor de verdere inrichting van deze buurt wil de stad 
de regie terug in handen nemen. 
 
Dat het trouwens een eerste stap zou zijn van het nieuwe park is wel erg kort door de bocht. De 
belangrijkste stappen in het lange proces van besluitvorming zijn immers al gezet. 
Er is namelijk al beslist in het s-RSA (strategisch ruimtelijk structuurplan stad Antwerpen) om op de 
projectsite ook - en vooral - nieuwe gebouwen te ontwerpen. De site ligt namelijk aan het centraal 
station, een ideale plek voor kantoorontwikkeling voor de internationale spelers op de markt, volgens 
het s-RSA. Nochtans ligt de plek ook langs een dichtbevolkte woonwijk. Een ideale plek om een park 
aan te leggen zou je eveneens kunnen zeggen. 
 
Ook is er daarvoor al beslist om de plaats van park en kantoren te spiegelen ten opzichte van het 
ontwerp in het s-RSA. Op die planfiguur was daar de groene ruimte langs de gebogen 
spoorwegemplacement ingetekend. De bebouwing was gepland tegen de huidige wijk. In ruimtelijk 
opzicht is dit nochtans te verkiezen en geeft het een boeiende perspectiefwerking. 
 
In bovenstaande optiek zou het langwerpige park zelfs onderdeel kunnen uitmaken van een aangename 
wandelroute langsheen de spoorwegberm tot aan het station van Berchem. Via de zonnige en kalme 
Oostenstraat en doorheen de monumentale Zurenborgwijk zou je dan kunnen wandelen tussen de twee 
bekendste stations van Antwerpen. 
 
Wat uiteindelijk overblijft van de mogelijkheden tot inrichting van deze ruime site staat blijkbaar erg 
ver van bovenstaand verhaal. Het beloofde groen openbaar domein wordt in de projectfiche nu 
omschreven als een geheel van tuinkamers. Het woord op zich zegt al genoeg over de beslotenheid 
ervan en geeft te denken over de ruimtelijke kwaliteit die daar bij hoort. 
 
Het mag duidelijk zijn dat het heel moeilijk is om een nieuw park in te planten te midden van een 
grootstad. Dat er nochtans nood is aan groenere steden, blijkt duidelijk uit de opmaak van een 
groenstructuurplan voor de stad Gent of de recente campagnes die de stad Antwerpen rond het thema 
van particuliere initiatieven opzet. 
Hierop verder denkend kan de vraag gesteld worden of burgers kunnen komen tot een vorm van 
zelforganisatie om samen grotere groene ruimtes in te richten en te beheren. Waar zouden de 
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mogelijkheden hiervoor te vinden zijn in de stad Antwerpen? En kunnen deze grotere groene ruimtes 
vervolgens een park op wandelafstand vervangen?  
 
Middels een rondgang door verschillende voorbeelden die in de lijn liggen van zelforganisatie in 
stedelijke context komen hopelijk de verborgen aspecten aan het licht die bij het concept van 
zelforganisatie een rol spelen. 
 
De tuin die in dit kader het eerst in beeld komt is die van een begijnhof. Sinds de laatste begijn midden 
jaren negentig van de vorige eeuw is heengegaan, zijn de begijnhoven een geliefde plek geworden 
voor een alternatieve vorm van samenwonen rond een grotere open en groene ruimte. 
De inrichting van het Antwerpse begijnhof aan de Rodestraat weerspiegelt in die zin een ideale en 
zelfs idyllische situatie. Immers elk begijnhuis heeft een eigen besloten kleine koer. Centraal ligt een 
gedeelde tuin met de allure van een wat verwilderde, ruige boomgaard. Rond deze 
gemeenschappelijke tuin loopt een kasseiweg die bij momenten publiekelijk wordt opengesteld. Maar 
de afgesloten tuin is alleen toegankelijk voor de bewoners, die er in de zomer aan een schrijftafeltje in 
alle rust een boek lezen. 
Dit beeld ziet er werkelijk ideaal uit, ware het niet dat er geen georganiseerde bewonersgroep in 
verblijft, die het geheel beheert via afspraken en overeenkomsten omtrent de eigendomsstructuur. Het 
is daarentegen een commercieel project in handen van een vastgoedfirma. De huurprijs voor een 
verblijf van één maand bedraagt om en bij 2.400 euro. Het is in elk geval een indicatie van de 
meerwaarde van een dergelijke tuin in een stedelijke omgeving. 
 
Een project waarin de bewoners daarentegen wel een gemeenschap hebben gevormd is bijvoorbeeld de 
Golfresidentie Dronten in Nederland. Het is nota bene gelegen in landelijk gebied. (Alterra-
onderzoekers hebben deze vorm van zelforganisatie vergeleken met een doe-het-zelf gemeenschap van 
krakers in Amsterdam.) 
Deze private woonwijk rondom een golfterrein is in zijn geheel eigendom van de gezamenlijke 
bewoners. Hoewel zelforganisatie voor velen niet de absolute voorkeur heeft, wordt het wel gezien als 
‘part of the deal’, iets wat er bij hoort als je hecht aan een bepaalde vormgeving van je 
woonomgeving. 
Naast het belang van die woonkwaliteit zijn het verlangen naar sociale samenhang en veiligheid 
drijvende krachten in dit project. Het project is met andere woorden niet zomaar vrijblijvend. De 
bewoners zijn steeds betrokken in het voortdurende overleg over de regels, en is er een ‘burgemeester’ 
aangeduid. Dat de kinderen niet mogen voetballen op de gemeenschappelijke grond, is bijvoorbeeld 
een regel die erg ter discussie staat. In sommige andere conflicterende situaties moest de rechter zelfs 
beslissen. 
 
In vormen van samenwonen worden naast de kosten, ook de eventueel aanwezige tuin gedeeld. 
Dergelijke projecten worden in groep vanaf het begin bedacht en gerealiseerd. Deze intense 
samenwerking vormt een hechte groep. Naast gelijkwaardige financiële draagkracht is gelijk gestemd 
zijn echt essentieel. Het besef dat dergelijk project maar mogelijk is door samenwerken met anderen is 
van groot belang, en vormt de basis voor een langdurig persoonlijk engagement. Tegenover zo ’n 
persoonlijke inzet staat wel iets fundamenteel als een eigen woning. 
 
Wat is er gemeenschappelijk in de bovenstaande voorbeelden van projecten die in de eerste plaats op 
huisvesting zijn gericht. Ten eerste is dat de duidelijke eigendomsstructuur en ten tweede het opnemen 
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van verantwoordelijkheid voor het beheer van het gemeenschappelijke terrein. De eigendomsstructuur 
is van in het begin bepaald, vertrekkend van een blanco blad, of er werd van objectieve criteria 
uitgegaan. Het opnemen van verantwoordelijkheid functioneert het best onder gelijkgezinden, in een 
homogene groep.  
 
In wezen is er een materieel belang gekoppeld aan de zelforganisatie in dergelijke projecten. Deze 
voorbeelden hebben veel weg van het dialectisch materialisme, zij het dat ze niet sterk genoeg zijn om 
tot een verandering in de samenleving te leiden. Het zijn eerder uitzonderingen die onze verbeelding 
sterk aanspreken. De verandering die is gebeurd slaat op het samenwonen op zich. De bewoners meten 
zich hiervoor een andere instelling aan dan een louter individualisme. Het is een naar binnen gekeerde 
ontwikkeling die alleen betrekking heeft op de eigen groep. Dit kan alleen werkzaam blijven als het 
wordt afgeschermd van de samenleving, die in de westerse kapitalistische wereld gestoeld is op het 
individuele belang. Dat is zo vanzelfsprekend geworden dat de meesten het niet meer beseffen. 
 
Het dialectisch materialisme wordt door velen beschouwd als de grondslag van het marxisme. Maar in 
de feiten beschouwd is deze filosofische zienswijze ook van toepassing op wezenlijke ontwikkelingen 
in de maatschappij. Zo is bijvoorbeeld de kunst van het redevoeren – de retoriek – in de Griekse 
oudheid ontstaan door zelforganisatie van burgers om hun huizen terug te eisen van de tirannieke 
machthebbers. Het gemeenschappelijke lijden heeft deze burgers ertoe genoodzaakt om een nieuwe 
oplossing te vinden voor hun probleem. 
 
De kern van de zaak is immers om de latente factor aan het licht te brengen die mensen er toe zal 
brengen om zich zo te organiseren dat ze een gemeenschappelijke tuin gaan inrichten met eigen 
middelen en door afstand te doen van een deel van hun eigendom? Welke zin heeft het voor mensen 
die al een stadstuintje hebben om dit gedeeltelijk op te offeren aan een gemeenschappelijke tuin 
binnen het bouwblok? De eigen tuin zal in elk geval groot genoeg moeten zijn om daarvan een 
wezenlijk deel te kunnen afstaan. Dergelijke projecten zijn dan wel in theorie haalbaar in 
bouwblokken waar eigenaars van de percelen er een persoonlijk voordeel bij te halen hebben. Dat zijn 
bouwblokken met ééngezinswoningen. 
Dergelijk idee is in principe ook toe te passen op bouwblokken met huurappartementen. Het 
persoonlijk belang van de vastgoedeigenaars is hier weinig uitgesproken. Ze zullen de organisatie van 
het onderhoud van de centrale tuin eerder als een last beschouwen, hoewel niet onoverkomelijk en een 
courante praktijk bij nieuwe vastgoedprojecten. 
Op ruimtelijk vlak biedt een ruimere tuin een breder perspectief dan een private tuin achter een rijhuis. 
In die zin kan dergelijke tuin een stukje van de functies van een park op zich nemen: namelijk het 
bieden van een boeiende ervaring in de natuur met afwisselende en verder rijkende perspectieven. De 
begrenzing van een tuin in een bouwblok gelegen bepaalt derhalve de kwaliteit van de ruimtelijke 
ervaring. In een bouwblok met relatief lage bebouwing van rijwoningen kan nog een aanvaardbare 
verhouding tussen breedte van de tuin en hoogte van de achtergevels worden behaald. In een 
bouwblok met appartementsgebouwen is dit een vrijwel onmogelijke opgave. 
 
Terug naar de noodzaak van zelforganisatie. Er is eigenlijk geen levensbedreigende noodzaak om tot 
een dergelijke zelforganisatie te komen die weerwerk biedt aan de tirannie van de overheersende 
eigendomsstructuur. Er is (nog) geen concreet lichamelijk bedreigend gevaar, tekort of lijden aan te 
duiden, dat zou aanzetten tot actie. 
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Tenzij een groep kan ontstaan met gelijklopende ideeën – in feite een tegengesteld maatschappijbeeld 
– die een heel bouwblok in bezit kan krijgen om een radicaal ander ontwerp te realiseren. Een ontwerp 
dat een masterplan bevat voor de verdeling van het individuele èn het gemeenschappelijke gedeelte 
van het bouwblok. Dergelijk project zou best passen in een vervallen deel van de stad, waar de 
vastgoedprijs beduidend lager ligt. Het idee had gepast begin jaren 1980 ten tijde van de stadsvlucht. 
Tegenwoordig is de druk op de woonmarkt dermate hoog, ook in de achtergestelde buurten, dat het 
zoeken wordt naar een speld in een hooiberg. 
 
Inrichting van een gemeenschappelijke tuin is dan gebonden aan de realisatie van een bouwproject. 
Daarmee zitten we in het spoor van projecten van samenhuizers. Hoewel ze bestaan, vormen ze eerder 
de uitzondering en zijn eerder kleinschalig van aard, zoals al eerder aangehaald. 
 
Een tuin heeft bovenal een filosofische betekenis. Een tuin brengt de mens in contact met zijn “ware” 

zelf, meer dan kunstwerken of de onbewerkte natuur doen. Een tuin wijst de mens erop dat hij een 
evenwicht moet bewaren tussen zijn natuurlijke kant en zijn culturele activiteiten. 

(De tuin van het geluk, p.3) 
 
Een tuin weerspiegelt in het bijzonder de middenpositie van de “condition humaine”, de 
onontkoombare wijze van menselijk bestaan en de voorwaarden ertoe: enerzijds is de mens zelf natuur 

en cultuur, anderzijds heeft de mens zowel natuur als cultuur nodig. (p.3) 
 
Epicurus, bij uitstek de filosoof van de tuin, paste zijn theorie toe door zich met vrienden terug te 

trekken op een domein met een grote tuin. Het leven in een tuin – weg van de wereld van rijkdom en 

machtsstrijd – is de toepassing van een bescheiden en daarom gelukkig makende levenswijze. (p.4) 
Het zou derhalve mooi zijn wanneer de bewoners van een bouwblok zich deze instelling konden 
aanmeten en in de praktijk brengen. Dit door letterlijk de eigen woning tot een evenwichtig minimum 
te herleiden, waarvoor alle aanbouwen achteraan de woning moeten wijken. Zo ontstaat er meer plaats 
om zowel een stukje private tuin in te richten als een gemeenschappelijke tuin. 
 
Dan zwijgen we nog over het openstellen van een dergelijke tuin voor een breder publiek. Anderen uit 
de wijk dus. In een recent bouwblokproject in Antwerpen Noord wordt er geëxperimenteerd met het 
tijdelijk openstellen van binnengebieden van nieuwe bouwprojecten. Het is nog geheel onduidelijk 
welke invulling men eraan kan geven. Op dergelijke binnengebieden voelt de toevallige passant 
waarschijnlijk heel sterk het private belang ervan, dat nog eens onderstreept wordt door de poort. Het 
is een plek waarvan men zou kunnen zeggen dat daar de angst van de ene de woede van de ander 
oproept. 
 
Ondertussen blijven we nog steeds zitten met de tegenstelling zitten tussen een grotere wijktuin en een 
echt stadspark. 
 
“Eindelijk gaan de werken van start voor het stukje groen in de Sint-Andrieswijk, het Munthof. Er zijn 
zoveel bouwplannen geweest, maar die hebben we kunnen stoppen met acties van buurtbewoners. 

Mijn man groeide hier op en zijn ouders zorgden mee voor het ontstaan van dit groene plekje. Eind 
jaren zeventig was het een braakliggend terrein en besloot de buurt er gras te zaaien. Zo werd het een 

ontmoetings- en speelplek. De ontwikkelingen rond het Munthof, hebben onze buurt dichter bij elkaar 
gebracht. De Sint-Andrieswijk is een dorpje op zich, waar iedereen elkaar kent. Dat maakt het zo leuk 
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om hier te wonen.” Zo vertelt één van de wijkbewoners aan het stadsmagazine De Nieuwe 
Antwerpenaar. (nr. 62 van 15 april 2012, p.52) 
 
Deze kleine open ruimte heeft tot vandaag een informele inrichting gehad. Binnenkort krijgen de 
tuinmuren een eerder klassieke vormgeving en zullen de kunstzinnige graffiti verdwijnen. Het 
grasveld ruimt plaats voor een doorgangsruimte die uitzicht biedt op een iets lager gelegen 
verblijfsruimte. Dit vormt zo een automatische garantie op sociale controle. Het buurtparkje zal het 
karakter hebben van een boomgaard. (Ontwerp door bureau Cluster, David Verhoestraete, lezing in 
aula Dieperik, Artesis op 21/03/12) 
 
Filosoof Paul Gordyn, medewerker van de filosofische organisatie De Tuin van het Geluk, ziet in 
dergelijke projecten eerder een recuperatie van de burgerbewegingen. 
“Sinds de jaren 1970 slaagt hier en daar een actiecomité erin om wat groen te redden, maar het 

betreft slechts kleine toegevingen bedoeld om het geweten te sussen. De opmars van beton en asfalt is 
sinds de jaren 1980 meer dan ooit versneld, ook in delen van de wereld die tot voor kort 

“achtergebleven” waren. De beweging voor meer groen is gerecupereerd, d.w.z. ze wordt toegelaten 
en zelfs gestimuleerd door de machthebbers, maar enkel in verzwakte vorm, zodat ze onschadelijk 

wordt. Men doet kleine plaatselijke toegevingen zonder de vernietiging van groen radicaal te stoppen. 
Een gerecupereerde beweging doet meestal meer kwaad dan goed.” 

 
Het debat wordt in wezen klein gehouden en enigszins in de kiem gesmoord. Dat zou moeten gaan 
over de mogelijke inrichtingen van vrijgekomen grotere plekken in de stad, zoals in de Kievitwijk. Of 
het opportuun is om daar kantoren dan wel een park te voorzien. 
 
De vraag is nu of wijkbewoners groene en open plekken meer kunnen benutten op een 
zelforganiserende manier. In feite wordt er hierbij uitgegaan van het principe dat de burgers zelf hun 
verantwoordelijkheid opnemen voor hun wijk en bij uitbreiding de stad. Kunnen zij van onderuit 
verhelpen aan de aspiraties die de stedelijke overheid niet kan waarmaken? 
 
In zekere zin zou een netwerk van dergelijke kleinere groene plekken ook wel waardevol zijn. Het is 
dan niet zozeer gepland, maar speelt eerder in op het idee van zelf z’n weg vinden of het kunnen 
verdwalen in de stad. Dat verrast en belet om ergens in vast te roesten. De ruimtelijke ervaring die 
daarmee gepaard gaat kan dan wel evenwaardig zijn aan de dynamiek van perspectieven en ruimtes 
die een groter park kan bieden. 
 
Welke zijn nu de voorwaarden om tot een blijvend of duurzaam gebruik van open en groene plekken 
te komen? 
 
Er is een plek nodig die vrij beschikbaar is, en niet wordt opgeëist voor bouwprojecten. 
Factoren die de grootte van zo ’n plek bepalen zijn ondermeer de omvang van de organiserende groep 
en de mogelijke sociale controle. 
Er is een groep van gelijkgezinden nodig die samen een gemeenschappelijk project kunnen dragen. 
De strijd voor het behoud van deze open plek ten koste van dreigende bouwprojecten kan wel de 
impuls zijn die mensen bij elkaar brengt en houdt. 
Het evenwicht tussen het genot van het groen ten overstaan van de inspanning die het onderhoud ervan 
vergt. 
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De verdeling van de kosten van aanleg en onderhoud. De stedelijke overheid kan hierin bewoners wel 
effectief ondersteunen. Voor de aanleg van geveltuintjes stelt de stad Antwerpen tegenwoordig planten 
en materiaal ter beschikking. Dergelijke ondersteuning kan uitgebreid worden voor de inrichting van 
open plekken. 
De vormgeving van zo ’n plek is eigenlijk het werk van specialisten. Aangenomen dat de financiële 
middelen beperkt zijn, zal vormgeving maar in beperkte mate mogelijk zijn. Kleinere plekken waarvan 
de vormgeving al grotendeels bepaald wordt door de omringende gebouwen of omgeving lenen zich er 
daarom gemakkelijker hiervoor.  
 
Het moeilijkste aspect van dergelijke groene plekken die door wijkbewoners worden ingericht, is de 
perceptie ervan door anderen. In principe zijn deze plekken volledig publiek toegankelijk. Ze kunnen 
niet opgeëist worden door de groep die de plek beheert. Als we ervan uitgaan dat sociale controle 
slechts een beperkte draagkracht heeft, zal het toch nodig zijn dat de stedelijke overheid over 
dergelijke nieuwe stukjes openbaar domein toezicht houdt. De kosten die hieraan verbonden zijn 
komen uiteindelijk op het conto van de stadskas. Daarmee belanden we in de veiligheidsproblematiek 
van de stad en de prioriteiten die een bestuur daarin legt. 
 
Maar essentieel is uiteindelijk de betekenis die dergelijke plekken hebben. Want het zijn geen private 
tuinen waar men vrijheid en rust kan ervaren. Noch zijn het parken waar je een wandeling doorheen 
kan maken. In zekere zin zou men wel van plek tot plek kunnen wandelen, om er de sfeer van het 
andere te proeven. 
 
Alain de Botton, filosoof van het dagelijks bestaan, schrijft het volgende: 
 
“Een gemis dat door de moderne samenleving bijzonder sterk wordt gevoeld is dat van 

gemeenschapszin. We mogen ons graag verbeelden dat er ooit een zeker nabuurschap heeft bestaan 
dat is vervangen door keiharde anonimiteit, een toestand waarin mensen voornamelijk contact zoeken 

voor beperkte, individualistische doeleinden: voor financieel gewin, statusverhoging of romantische 
liefde.” 

(Religie voor atheïsten, p.23) 
 
“In onze reusachtige steden leven we vaak in stamverband, gevangen in op sociale status, opleiding 

en beroep gebaseerde getto ‘s, wat ertoe kan leiden dat we de rest van de mensheid als een vijand 

gaan zien, in plaats van als een sympathiek collectief waarvan we graag deel zouden uitmaken. Het 

heeft iets onwennigs en vreemds om in een openbare ruimte zomaar een gesprek met een onbekende 

aan te gaan. Zodra we de dertig zijn gepasseerd is zelfs het sluiten van een nieuwe vriendschap nogal 
bijzonder.” 

(p. 23) 
 
“Als we kijken waar het hedendaagse gevoel van vervreemding precies vandaan komt, blijkt onze 

eenzaamheid deels door puur getalsmatige factoren te worden bepaald. Doordat er miljarden mensen 
op de planeet leven, is het idee een vreemde aan te spreken nu beklemmender dan in tijden met minder 

wereldburgers, want de mate waarin we sociaal gedrag vertonen lijkt omgekeerd evenredig aan de 
bevolkingsdichtheid. Over het algemeen praten we alleen graag met anderen wanneer we ook de 

mogelijkheid hebben hen helemaal uit de weg te gaan. Waar de bedoeïen, wiens tent op honderd 
kilometer verlaten zandvlakte uitkijkt, het psychologische vermogen bezit om elke vreemdeling een 
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warm welkom te bereiden, voelen zijn stedelijke tijdgenoten, die in wezen niet minder welwillend of 

gul zijn, zich gedwongen – willen ze nog een beetje innerlijke rust bewaren – te doen alsof ze de 
miljoenen mensen die op luttele centimeters afstand eten, slapen, ruziemaken, copuleren en sterven 

niet eens zien.” 
(p. 25) 
 
Vertaald naar de beleving van een stedelijk park, bood deze vorm van aanleg bij zijn ontstaan, de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een kader waar evenzeer de mogelijkheid was elkaar ook uit de 
weg te gaan. De huidige parken in een stad als Antwerpen zijn op zomerse dagen het slachtoffer van 
hun succes. Omdat hun aantal en grootte niet meer in verhouding staan met de enorme 
bevolkingsdichtheid, zijn ze op zo ’n momenten afgeladen vol. Wat is de betekenis van zo ’n park dan 
nog voor de bewoners, als het erop aankomt de gemeenschapszin te bevorderen? 
 
Dezelfde vraag kan gesteld worden aangaande een nieuwe groene plek in een wijk. Dat ze 
beantwoorden aan een formele vraag naar meer groen in de stad, lijdt geen twijfel. Maar wat bedoelen 
we eigenlijk als we spreken van meer groen in de stad? Schuilt daar geen ander verlangen achter? 
Namelijk het verlangen naar meer gemeenschapszin, naar een beter nabuurschap? 
 
Is dat niet de essentie van de Cubaanse organopònicos? Namelijk dat ze een echte gemeenschapszin 
uitstralen? Deze volkse groententuinen zijn ontstaan door een acuut gebrek aan verse groenten door 
verslechterde handelsbetrekkingen. Nu verschaffen ze werk, verse producten voor de eigen bevolking 
en een vergroening van het stadslandschap. De tuinen worden gemeenschappelijk beheerd, zijn 
openbaar, en worden gesubsidieerd door de overheid. 
 

 
Organopònicos in Cuba 

 
Een recente initiatief van de stad Antwerpen op Linkeroever doet sterk denken aan deze Cubaanse 
volkstuintjes. In de Biodroom gemeenschapstuin kan je tuinieren in big bags met groenten, bloemen 
en kruiden. Iedereen zorgt voor elkaars plantje in ruil voor stempels op een spaarkaart, dat uiteindelijk 
recht geeft op een deel van de oogst. 
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Gemeenschapstuin de Biodroom te Antwerpen Linkeroever, 2012 

 
Al lijkt het op het eerste zicht voornamelijk vooral vormelijk te zijn. Het loont zeker de moeite dit idee 
verder uit te werken te midden van wijken en in samenspraak met de buurtbewoners en ontwerpers. De 
ontwerper die zo ’n proces helpt vorm te geven, waaraan betekenis kan worden gehecht. De groene 
plekken zouden zelfs de vorm kunnen aannemen van serres, glazen gebouwen annex vormelijke 
tuintjes midden in de wijk. Niet zomaar een geknutselde constructie zoals te zien in vele volkstuintjes, 
maar een knap glazen gebouw dat status en symboliek uitstraat. Denk bijvoorbeeld aan de gestileerde 
serres in het Parijse Parc André Citroën. Of aan de kunstzinnige creatie van de Botanische Expeditie te 
zien tijdens de Zomer van Antwerpen in 2011. Zou het niet mooi zijn als de oogst uit verschillende 
wijktuinen samen verkocht zou worden op de markt van het Theaterplein? Of in het geval dat zo ’n 
initiatief een plaats krijgt in de toekomstige tuinen van de Kievitwijk, zou de opbrengst ervan even 
verder in de Marokkaanse groentenkraampjes van de Provinciestraat verkocht kunnen worden. 
 

 
Serres in Parc André Citroën, Parijs 
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Installatie van de Botanische Expeditie, Zomer van Antwerpen, 2011 

 
Bij het stadsvernieuwingsproject voor de achterstandswijk het Rabot in Gent, vroegen de Turkse 
inwoners om te kunnen tuinieren. Maatschappelijk werkers hebben ervoor gezorgd dat plantenbedden 
werden gemaakt op een vloer van een afgebroken loods. De opbrengst van de oogst was een 
aanvulling op het inkomen van de Turkse gezinnen. Maar het samen tuinieren was vooral een aanzet 
tot ontmoeting. Mensen leerden elkaar opnieuw kennen. Andere bescheiden initiatieven groeiden 
hieruit voort, als teken dat het sociale leven stilaan terug aantrok. Bij opmaak van het masterplan voor 
de wijk is nochtans (nog) niets gedaan met dergelijke activiteiten die dicht bij de bewoners staan. Een 
oproep aan planologen om de verborgen verlangens van de stadsbewoners aan het licht te brengen, er 
op in te spelen en om met de bewoners mee te denken bij de inrichting van betekenisvolle stedelijke 
ruimtes. 
(naar Paul Blondeel, hoorcollege van 23 april 2012) 
 
Wijktuinen – om ze zo te noemen – kunnen de oorspronkelijke sociale functie van een park 
overnemen, en zullen er beter in slagen om de gemeenschapszin in de stad nieuw leven in te blazen. In 
die zin herstellen ze de sociale functie die een park moet hebben gehad in vroegere tijden. We zijn 
weliswaar geneigd vooral te kijken naar het vormelijke en ruimtelijke verschil tussen een park en een 
wijktuin. Van groter belang is nochtans de latente betekenis van de groene ruimtes in de stad te 
achterhalen, zodat ze betekenisvol kunnen zijn voor de stedeling en de gemeenschapsvorming. 
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Meer gebondenheid met minder steden? 

Kan groen de plaatsgebondenheid vergroten? 

 

Jill Loos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Plaatsgebondenheid kan niet veralgemeend worden over ruimte en volkeren.” 
 
“Men verwacht dat mensen die langer in een omgeving wonen, met een betere kennis van de 
regio en met een grotere bezorgdheid over hun leefomgeving, een hoger niveau van 
plaatsgebondenheid tonen.” 
 
“Veranderingen in de voorziening en de kwaliteit van groene ruimte kan effect hebben op de 
betrokkenheid.” 
 
“Wanneer de voorziening en kwaliteit van groene ruimte betrokkenheid kan teweeg brengen, 
krijgen stedelijke planners een toegevoegd argument voor het belang van groene ruimte voor 
lokale inwoners.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loos Jill  
jill.loos@student.artesis.be  
Artesis Hogeschool Antwerpen 
Opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
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Meer gebondenheid met minder steden? 

Kan groen de plaatsgebondenheid vergroten? 

 

1. Inleiding 

Beide papers handelen over een onderzoek naar de relatie tussen groen en plaatsgebondenheid. Het 
onderzoek is op twee verschillende plaatsen uitgevoerd, de Otways regio in Australië en de Vienna 
regio in Oostenrijk, maar met een gelijke methodologie als basis. Deze methode is gebaseerd op de 
methode die wordt beschreven in de paper van Williams en Vaske (R. Williams en J. Vaske, ‘The 
measurement of place attachment: validity and generalizability of a psychometric approach’, 2003). 
William en Vaske onderzochten de geldigheid en universaliteit van kwantitatieve metingen i.v.m. 
gebondenheid van inwoners tot nabijgelegen natuurrijke plaatsen. Als eerste evalueerden zij de 
structuur en geldigheid van deze metingen door gedragspatronen en psychologische factoren te 
onderzoeken die de ontwikkeling van betrokkenheid beïnvloeden. Als tweede onderzochten zij de 
universaliteit van metingen over plaatsgebondenheid over verscheidene plaatsten. (R. Williams et al, 
2003) 
 

2. Plaatsgebondenheid  

Onder plaatsgebondenheid wordt de emotionele, functionele en cognitieve band verstaan tussen 
personen en specifieke plaatsen en landschappen. Deze band genereert een 
verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. de omgeving. (E. Halpenny, 2010) Plaatsgebondenheid beschouwt 
de relaties tussen inwoners en hun omgeving. Ondanks het feit dat plaatsgebondenheid en stedelijke 
groene ruimtes verschillende voordelen bieden aan de inwoners van een gemeenschap, lijkt hun relatie 
nog onbekend te zijn. Toch kan deze relatie interessant zijn voor omgevingen die te maken hebben met 
een sterke verstedelijking. Urban Sprawl kan een bedreiging zijn voor het aandeel groene ruimte wat 
een hoger recreatieve gebruiksdruk kan teweeg brengen. (A. Arnberger et al, 2011) 
 
De psychologische studie die toegepast werd op beide studiegebieden, i.v.m. de gebondenheid tot 
recreatieplaatsen, gebeurt aan de hand van een evaluatie van de opbouw en prestatie van een 
veelgebruikte plaatsgebondenheidsmeting, ontworpen om twee dimensies van plaatsgebondenheid te 
kunnen bepalen. Deze twee dimensies zijn de mate van afhankelijkheid aan de plaats en de identiteit 
van deze plaats. De mate van afhankelijk tot een plaats vervult de functionele betrokkenheid; hierbij 
gaat het over de relatie tussen activiteiten en de plaats waar ze uitgevoerd worden. Het weerspiegelt 
het belang van een plaats in het voorzien in de mogelijkheden om het gebruik te stimuleren. Terwijl de 
identiteit van een plaats de emotionele band invult. Hierbij gaat het over het symbolische belang als 
een verzameling van emoties en relaties bij een specifieke plaats en hoe deze fysieke omgeving 
betekenis geeft. Men komt tot de conclusie dat plaatsgebondenheid niet veralgemeend kan worden 
over ruimte en volkeren. (R. Williams et al, 2003) 
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3. De studiegebieden 

3.1. Regio Otway, Australië 
Het studiegebied uit het eerste artikel ( G. Brown en C. Raymond, ‘The relationship between place 

attachment and landscape values: Toward mapping place attachment’, 2006) is de regio Otway, 
gelegen in het zuidwesten van Victoria, te Australië. Het gebied wordt opgedeeld in 3 zones; de 
kustzone, het achterland en de vlakte. De Otway kust is een strook met een breedte van 5 km, 
waardoor de Great Ocean Road loopt, die veel toerisme aantrekt en voor een grote druk zorgt binnen 
de kuststeden. Toeristische strategieën proberen bezoekersactiviteiten te verplaatsen naar het minder 
ontwikkelde achterland. Het achterland bestaat vooral uit bergen, bosgebieden, natuurreservaten en 
een recreatiepark. Het overblijvende vlakke landschap is het dichtst bevolkte gebied en bevat het 
centrum met een groot aanbod aan kleinhandel en commerciële economie.  
 

 
Figuur 1. Situeringskaart van het onderzoeksgebied, de Otways regio, die in drie onderzoekzones werd 

opgedeeld: de kust, het achterland en de vlaktes. 

 
3.2. Regio Vienna, Oostenrijk 

Het tweede artikel (A. Arnberger en R. Eder ,‘The influence of green space on community attachment 
of urban and suburban residents’, 2011) heeft een studie gemaakt over de omgeving van Vienna, te 
Oostenrijk. De omgeving bestaat uit het stedelijk gebied, namelijk het 22ste District van Vienna, dat 
grenst aan een niet – stedelijke omgeving, de gemeenschap Groß - Enzersdorf. Beide gebieden zijn 
onderhevig aan een opkomende Urban Sprawl. Het gebied verwacht binnen 15 jaar een 
bevolkingsgroei van 50,000 nieuwe inwoners. De studie onderzocht hier ook of de relatie tussen 
plaatsgebondenheid en groene ruimte verschillend is bij stedelijke en niet – stedelijke omgevingen. 
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Beide gebieden maken grotendeels gebruik van dezelfde recreatiegebieden langs rivier de Danube. De 
dreigende bevolkingsgroei zet het gebruik van beschermde delen langs de rivier onder druk. De twee 
gebieden vertonen duidelijke verschillen in populatie, mate van bebouwing en groene open ruimte. 
Het 22ste District is het grootste district van Vienna. Zijn bevolkingsdichtheid is ongeveer 13 keer 
groter dan de gemeenschap Groß – Enzersdorf. Het 22ste District bestaat uit stedelijke gebieden met 
hoge bevolkingsdichtheden en lage cijfers van woningbezit. Het bebouwde patrimonium bestaat uit 
zowel gebieden met een mix van eengezinswoningen, appartementsgebouwen en grote commerciële 
en industriële gebouwen, als gebieden met een dominerend aanbod aan eengezinswoningen. 11% van 
het gebied is recreatiegebied en 45% bestaat uit groene open ruimte met verscheidene bestemmingen 
zoals landbouwvelden, bossen en reservatiegebieden. De bebouwde omgevingen bestaan voornamelijk 
uit eengezinswoningen, boerderijen, appartementsgebouwen en commerciële gebouwen. In totaal 
liggen er 14 publieke parken in het stedelijke district, terwijl maar enkele, kleinere publieke 
recreatiegebieden terug te vinden zijn in de landelijke gemeenschap Groß – Enzersdorf. 
 

 
Figuur 2. Situeringskaart van de onderzoeksgebieden (22ste District van Vienna en de Gemeenschap van Groß – 
Enzersdorf) en de belangrijkste groene ruimtegebieden. 

 

4. Methoden 

4.1. Op schaal gebaseerde meting 
Op beide studiegebieden is de psychologische studiemethode van Williams en Vaske (2003) 
toegepast, die eerder werd aangehaald. De betrokkenheid wordt gemeten d.m.v. interviews waarbij 
verschillende stellingen moeten beoordeeld worden op een schaal van 5. Waarbij “1 – Helemaal 
akkoord” en “5 – Helemaal niet akkoord”. Deze stellingen verwijzen naar gevoelens van inwoners 
i.v.m. positieve gerichtheid naar de gemeenschap, het verlangen om de huidige staat van de 
woonomgeving te behouden en hun identificatie met de gemeenschap. Deze stellingen, in functie van 
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de twee dimensies afhankelijkheid en identiteit, zijn in beide studies gebruikt om de 
plaatsgebondenheid te bepalen. De onafhankelijke variabelen omvatten de perceptie van publieke 
groene ruimte, recreatief gedrag, zaken gerelateerd met de gemeenschap en socio – demografische 
variabelen. De vragen zijn gericht naar de attractiviteit en kennis van de publieke groene ruimtes, de 
veiligheid en het belang van groene ruimte voor woonkwaliteit en recreatie. ( G. Brown et al, 2006) 
 

4.2. Op kaart gebaseerde meting 
Brown heeft een onderzoek ontwikkeld om metingen uit te voeren en relaties met plaatsen te linken 
aan fysieke landschappelijke karakteristieken door ondervraagden, specifieke plaatsen een quotering 
van landschappelijke waarden te geven en deze op een situeringskaart van het onderzoeksgebied weer 
te geven. De methode laat ondervragers toe ‘6 speciale plaatsen’ te laten markeren in het studiegebied, 
om zo tot een op kaart gebaseerde meting van plaatsgebondenheid te komen. ( G. Brown et al, 2006) 

 

4.3. Regio Otway, Australië 
De methode van Williams en Vaske omvat het bepalen van een schaal van plaatsgebondenheid om de 
relatie te toetsen tussen landschappelijke waardes en speciale plaatsen. De identiteit en de 
afhankelijkheid wordt onderzocht om associaties te vinden met het in kaart brengen van 
landschappelijke waardes. Door beide methodes toe te passen op de regio Otway, maken zij een 
vergelijking tussen de meting die op schaal gebaseerd is en de meting die op kaart gebaseerd is. Op 
kaart gebaseerde metingen kunnen specifieke informatie geven over de locatie van landschappelijke 
banden. ( G. Brown et al, 2006) 
Voor de studie in de regio Otway worden zowel bewoners als bezoekers ondervraagd. De bewoners 
worden verdeeld onder de drie onderzoekzones. Het eerste deel van het onderzoek is gebaseerd op de 
methode van Williams en Vaske (2003), waarbij stellingen worden beoordeeld op een schaal van 5. 
Het tweede deel zoekt naar landschappelijke waarden en speciale plaatsen in de regio. Deelnemers 
worden gevraagd dots te plaatsen op een situeringskaart. Er zijn verschillende soorten dots die instaan 
voor verschillende waarden voor plaatsen, zoals recreatieve waarde. Des te groter de waarde voor een 
bepaalde plaats, des te groter is de dot die men plaatst op de kaart. Daarnaast worden de deelnemers 
ook gevraagd om zes ‘speciale plaatsen’ in de Otway regio aan te duiden. Dit resultaat is te zien op 
figuur 3. Tijdens het onderzoek worden verschillende vragen gesteld zoals de verblijfstijd en de relatie 
die men heeft met de omgeving. Men verwacht dat mensen die langer in een omgeving wonen, 
mensen met een betere kennis van de regio en met een grotere bezorgdheid voor hun leefomgeving, 
een hoger niveau van plaatsgebondenheid tonen. ( G. Brown et al, 2006) 
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Figuur 3. Kaart van de Otway regio met aanduiding van de ‘speciale plaatsen’ en hun dichtheid. Index met 
waarden van 0 tot 1, waarbij des te dichter bij de 1, des te groter de bedreiging voor de plaatsgebondenheid bij 
landschapsaanpassingen. 

 

4.4. Regio Vienna, Oostenrijk 
Het onderzoek in de regio Vienna heeft voornamelijk de methode van Williams en Vaske 
overgenomen. In de interviews zijn desondanks ook socio – demografische gegevens gevraagd wegens 
de voorgaande studie van Brown op de regio Otway, waarin het belang van specifieke locaties wordt 
aangehaald in het bepalen van de plaatsgebondenheid. (A. Arnberger et al, 2011) 
 

5. Resultaten 

Vanaf nu wordt er dieper ingegaan op de resultaten van de studies om tot een meer algemene conclusie 
te komen over de relatie tussen plaatsgebondenheid en groene ruimte. Daarom wordt er niet dieper 
ingegaan op de analysemethoden.  

 
5.1. Regio Otway 

Als eerste is er een socio – demografisch onderzoek gevoerd. De resultaten hiervan wijzen op een 
grotere gebondenheid bij oudere, hoger gestudeerde bewoners van Otways met een goede kennis over 
de omgeving.  
 
Na een analyse van de landschappelijke waardes blijken zowel de inwoners als de bezoekers het 
meeste belang te hechten aan esthetische en recreatieve kwaliteiten en minder belang aan plaatsen met 
religieuze eigenschappen. Inwoners hechten daarnaast ook een groot belang aan economische 
kenmerken, wat voor bezoekers van minder belang is. Over het algemeen is er weinig verschil te zien 
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tussen de verschillende onderzoekzones ( kust, achterland en vlakte). In het achterland is er een iets 
groter belang voor biologische kwaliteiten. Als de resultaten vergeleken worden met het onderzoek op 
kaart zien we duidelijke overeenkomsten. ‘Speciale plaatsen’ worden meestal aangeduid op plaatsen 
met voornamelijk esthetische en recreatieve kwaliteiten en minder op plaatsen met religieuze 
eigenschappen. Esthetische kenmerken en ongerepte natuurlandschappen dragen bij tot de 
ontwikkeling van plaatsgebondenheid. Maar het is de individuele bereidheid om religieuze waarden te 
associëren met een landschap, dat de grootste plaatsgebondenheid garandeert. Ondanks het feit dat 
ondervraagden het belang van godsdienstigheid afwijzen, is het toch een belangrijke, op kaart 
gebaseerde waarde om ondervraagden met hun plaatsgebondenheid te identificeren. Een ander element 
dat bij het ontwikkelen van plaatsgebondenheid van belang is, is de menselijke inbreng in een 
landschap. Het is opvallend dat ruimtelijk medegebruik van recreatie en esthetische waarden vertaald 
worden naar ‘speciale’ plaatsen, waar mensen actieve deelnemers zijn in het landschappelijk denken, 
voelen en dirigeren bij de toekenning van betekenissen en het waarderen van specifieke landschappen 
en plaatsen. Plaatsgebondenheid is een complex gegeven waarin individuele en socio- culturele 
kenmerken bijdragen tot zijn ontwikkeling.  
 
De op schaal gebaseerde metingen zijn vereenvoudigde stellingen die voortkomen uit een geheel van 
cognitieve en emotionele ervaringen en gedragspatronen van inwoners en bezoekers. In tegenstelling 
hiermee zijn de op kaart gebaseerde metingen, uitdrukkingen die voortkomen uit een combinatie van 
zowel plaatsgebonden ervaringen en voorkeuren als plaatsgebonden symbolische betekenissen die niet 
rechtstreeks vanuit een ervaring komen. Vanuit het ruimtelijk planningsperspectief bieden op kaart 
gebaseerde metingen een voordeel t.o.v. op schaal gebaseerde metingen wegens zijn specifieke 
locatiekenmerken. Het in kaart brengen van landschappelijke waarden kan een hanteerbare brug 
vormen tussen plaatsgebondenheid en ruimtelijke planning. Op schaal gebaseerde metingen 
waarschuwen de autoriteiten van het dreigende risico bij landschappelijke veranderingen, maar op 
kaart gebaseerde metingen bieden een meer specifieke plaatsgebonden risico-evaluatie.  
In de regio Otways zijn de ‘speciale plaatsen’ gelegen langs de kust; de meest actieve streek van het 
huidige en toekomstig toerisme en de residentiële ontwikkeling. Deze gebieden zouden de grootste 
uitdaging worden voor de plaatsgebondenheid van de blijvende inwoners en bezoekers door de 
aanwezigheid van hoge potentiële landschapsveranderingen door de verdere verstedelijking.  
Een van de blijvende kritieken in een psychologisch onderzoek naar het beheer van rijke landschappen 
is het onvermogen om deze bevindingen te vertalen naar een rationeel beheer –en besluitmodel. Een 
onderdeel van dit gebrek is het onvermogen om metingen over plaatsgebondenheid om te zetten naar 
iets meer dan een lijst van plaatsnamen. De bevindingen van de studie stellen een potentieel pad voor, 
ter verbetering van het planningsproces door evaluatie en het in kaart brengen van een potentieel risico 
voor de plaatsgebondenheid van inwoners en bezoekers. ( G. Brown et al, 2006) 
 

5.2. Vienna District 
Verschillen in socio –demografische gegevens van de inwoners zijn leeftijd, beroep en het bezit van 
groene ruimte. In vergelijking met het plattelandsgebied, zijn de stedelijke inwoners ouder en 
omvatten een hoger aandeel aan gepensioneerden.  
Terwijl de meeste landelijke inwoners een tuin bezitten, heeft slecht 40% van de stedelijke inwoners 
een private tuin. De stedelijke inwoners voelden een grotere veiligheid en beoordeelden de 
levenskwaliteit hoger, terwijl de landelijke inwoners een betere kennis hebben over hun gemeenschap 
dan de stedelijke inwoners.  
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Beide groepen bezoeken de recreatieve gebieden evenveel, maar de landelijke inwoners maken meer 
gebruik van de recreatieactiviteiten in de Vienna regio. Over het algemeen is de 
gemeenschapsbetrokkenheid kleiner bij de landelijke inwoners. De grootste overeenkomst tussen de 
twee gebieden ligt bij stellingen die het belang van groene ruimte beoordelen, terwijl deze gelijkenis 
kleiner is bij het beoordelen van het gebrek en te grote gebruiksdruk van de groene ruimte. Hierbij is 
de bezorgdheid groter bij stedelijke inwoners. Het onderzoek vond dat de gemeenschapsbetrokkenheid 
onder invloed is van de perceptie van de groene ruimte, het gebruik ervan en de eigen ervaringen. 
Verschillende factoren, gerelateerd aan publieke groene ruimte, zijn constant en sterke voorwaarden, 
terwijl socio- demografische gegevens minder belangrijk lijken.  
 
Het onderzoek vond dus een positieve relatie tussen waargenomen groene publieke ruimte en de 
betrokkenheid tot de gemeenschap. Stijgende plaatsgebondenheid kan in ruil vele positieve effecten 
hebben op mensen en hun gemeenschappen. Aldus is de individuele ervaring van de 
gemeenschapsbetrokkenheid verbonden met de waarneming van fysieke kenmerken van de 
gemeenschap, zoals groene ruimte. Veranderingen in de voorziening en de kwaliteit van groene ruimte 
kan effect hebben op de betrokkenheid. De studie heeft ook rekening gehouden met te grote 
gebruiksdruk en het gebrek aan groene ruimtes. De toenemende urban sprawl doet de lokale populatie 
stijgen. Dit kan leiden tot een vermindering van groene ruimte en recreatief medegebruik. Des te 
groter de betrokkenheid tot de gemeenschap, des te meer beoordeelden zij de recreatiegebieden als 
overbevolkt, des te groter is het verlangen naar meer dichtbijgelegen publiek groen en des te meer 
wensen zij dat deze gebieden worden toegewijd aan de lokale inwoners. Inwoners hebben de relatie 
gelegd tussen het gebrek aan recreatiegebieden en te grote gebruiksdruk. Deze relatie is gelijk met het 
vorige onderzoek, wat aanwijst dat meer gebonden personen een grotere bezorgdheid tonen t.o.v. hun 
omgeving. (Halpenny, 2010). Overbevolkte groene ruimten blijken de gemeenschapsbetrokkenheid te 
doen afnemen.  
De kwaliteit van de recreaties en de groene omgeving kan een positieve voorwaarde zijn voor 
omgevingsbetrokkenheid. Een studie over het recreatief gebruik van de Lobau kwam tot de conclusie 
dat het wandelen met honden een zeer frequente activiteit is die gebruik maakt van de groene ruimte, 
in vergelijking met andere activiteiten. 
Een ander element dat een relatie heeft met plaatsgebondenheid is het aantal verblijfsjaren en een hoge 
kennis van de omgeving. Dit laatste werd ook bevestigd in de studie te Otway. Een negatieve relatie is 
deze tussen de opleiding van inwoners en plaatsgebondenheid, die in tegenstrijd is met de bevindingen 
in Otway. Inwoners van het platteland met een lager opleidingsniveau hebben over het algemeen een 
grotere plaatsgebondenheid.  
De relatie tussen het bezit van een private tuin en plaatsgebondenheid is nog onduidelijk. Er is wel een 
rijzende mening dat publieke buitenruimte en het gebruik ervan belangrijker is voor de betrokkenheid 
tot de woonomgeving dan de private leefruimte. In het stedelijke gebied scoorden eigenaars van een 
tweede woning met tuin lager op het vlak van betrokkenheid tot de omgeving. Wanneer een tweede 
woning op regelmatige basis gebruikt wordt, gaan de bewoners een band ontwikkelingen met deze 
nieuwe omgeving. Tegelijkertijd verzwakt de band met de originele thuisomgeving. Dit kan negatieve 
effecten hebben voor de permanente bewoners van het gebied en de gemeenschap. Het onderhoud van 
de buurt, inclusief de groene ruimten is hier een voorbeeld van. 
In vergelijking met het stedelijk gebied, waren de landelijke inwoners minder betrokken tot hun 
gemeenschap en scoorde lager op vlak van levenskwaliteit van hun woonomgeving, kwaliteit van de 
groene ruimte en veiligheid. Ondanks het feit dat het landelijk gebied minder beïnvloed wordt door 
urban sprawl, een grotere voorziening aan groene ruimte heeft en meer private tuinen omvat heeft dit 
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gebied geen betere kwaliteit van groene ruimte in de gemeenschap. De meeste landelijke gebieden 
bestaan in feite uit velden en weilanden, wat niet aantrekkelijk is voor recreatie. Ook zijn er minder 
gebieden met recreatieve bestemming aanwezig in deze landelijke omgeving. Het idee dat de hogere 
gebondenheid tot de omgeving in een stedelijk gebied beïnvloed is door de aanwezigheid van een 
stadscentrum komt op. Onderdeel zijn van een historisch centrum met een hoge levensstandaard, kan 
een positieve invloed hebben. (A. Arnberger et al, 2011) Deze bevindingen komen overeen met deze 
van de op kaart gebaseerde studie in de Otway regio, waarbij de ‘speciale plaatsen’ voornamelijk 
werden aangeduid aan de kust, waar de verstedelijking groot is. Daarentegen ondervond de op schaal 
gebaseerde meting in de Otways regio praktisch geen onderscheid tussen de studiegebieden, kustzone, 
achterland en vlakte. 
De Viennastudie vond een positieve relatie tussen waarneming van groene ruimte in de 
woonomgeving en gemeenschapsbetrokkenheid van stedelijke of landelijke inwoners. De waarneming 
van verschillende aantrekkelijke, minder bevolkte, dichtbij gelegen publieke groene ruimtes zorgt voor 
een hogere betrokkenheid tot de gemeenschap. De studie suggereert ook dat residentiële elementen 
bijdragen tot de betrokkenheid. Dit wordt bevestigd door G. Brown et al (2006).  
 
Ruimtelijk onderzoek moedigt plaatsgebonden planning aan die aandacht besteedt aan de lokale 
sociale en ecologische context. Daarvoor is het van belang om de gebondenheid van inwoners tot hun 
omgeving te begrijpen als sleutel voor landschapsplanners. Het intensiveert hun vermogen om diepere 
landschappelijke betekenissen en plaatsgebonden symbolische waarden om te zetten in stadsplanning 
en ruimtelijke besluitvorming. (R. Williams et al, 2003) De studiegebieden kennen een constante 
groeiende bevolking en worden beïnvloed door verstedelijking. Het behoud en de uitbreiding van 
groene ruimte kunnen daardoor bijdragen tot het ontwikkelen van gemeenschapsgebondenheid. 
Wanneer de voorziening en kwaliteit van groene ruimte betrokkenheid kan teweeg brengen, krijgen 
stedelijke planners een toegevoegd argument voor het belang van groene ruimte voor de lokale 
inwoners in de context van urban sprawl. (A. Arnberger et al, 2011) 
 

6. Conclusie 

Beide artikelen verklaren dat er een duidelijke relatie is tussen plaatsgebondenheid en groene ruimten. 
De inhoudelijke elementen verschilden lichtjes van elkaar, maar over de grote lijn zijn er enkele 
universele voorwaarden zoals de betrokkenheid van mensen in het onderhoud van de groene ruimten 
en de esthetische kwaliteiten. Daarnaast stellen beide onderzoeken vast dat de grootste gebondenheid 
ontwikkeld wordt in stedelijke context, waar tegelijk de grootste invloed van de urban sprawl te voelen 
is. Het is belangrijk dat landschapsontwerpers en stadsplanners contextgericht onderzoek doen en naar 
ruimtelijke oplossingen gaan zoeken. Het belang van een goede kwaliteit van de groene ruimte is reeds 
verklaard en kan als een sterk argument gebruikt worden in de toekomst als voorwaarden voor een 
hechte betrokkenheid van mensen tot hun gemeenschap. Beide papers erkennen ook het onvermogen 
om de resultaten van de metingen te vertalen naar concrete ontwerpstrategieën en besluiten. Ze geven 
aanleiding tot verder onderzoek in dit vak. 
Onderzoek naar omgevingsbetrokkenheid bevond dat een hoog niveau van verbondenheid, de sociale 
en politieke betrokkenheid van lokale inwoners aanmoedigt tot het in stand houden van de fysieke en 
sociale kenmerken van hun omgeving, inclusief de groene ruimte. Plaatsgebondenheid geeft een sterke 
en positieve aanleiding tot verantwoordelijk gedrag en een grotere bezorgdheid over de omgeving. 
Daar komt bij dat verbondenheid kan voorzien in stabiliteit, familiariteit en veiligheid. Het schept 
lokale activiteiten voor inwoners en houdt hen in de gemeenschap. 
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Het laten stromen van kennis en informatie tussen disciplines bij integrale gebiedsontwikkeling moet 
in kleine brokjes en op maat gebeuren, om ervoor te zorgen dat integraal ook echt integraal wordt 
 
De omgeving speelt bij de realisatie van energieneutraliteit een cruciale rol: daarmee worden 
‘windows of opportunity’ gecreëerd om energieneutraliteit te verbinden aan de ambitie van de 
gebiedsontwikkeling. 
 
Energieneutraal wordt meer dan de som der delen als daadwerkelijk integraal wordt gedacht en 
gewerkt. 
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Energieneutraal: meer dan de som der delen 
 

Samenvatting 

Door het opraken van fossiele brandstoffen en het hoge energieverbruik in de gebouwde omgeving 
wordt de noodzaak voor energieneutrale gebouwen en gebieden steeds groter. Hiervoor is een 
domeinoverstijgende integrale aanpak nodig, waarin zowel energieoplossingen op gebouwniveau als 
op gebiedsniveau met elkaar moeten corresponderen en worden afgestemd. En vanuit meerdere 
perspectieven moet worden afgewogen: van ruimtelijke kwaliteit, financiering, betaalbaarheid, 
stakeholders, en organisatievorm. Binnen GEN (Gebieden Energie Neutraal) wordt deze werkwijze al 
werkende weg ontwikkeld aan de hand van Projectlocatie Valkenburg. Het paper beschrijft deze 
werkwijze. 
 

1: Aanleiding energieneutraliteit 

De gebouwde omgeving gebruikt veel energie. Er wordt wel gezegd dat 30% van het totale 
energieverbruik in Nederland wordt gebruikt in de gebouwde omgeving.  
 
We maken daarbij onderscheid in woninggebonden energiegebruik en huishoudelijk energieverbruik. 
De meeste woningen gebruiken gas voor de verwarming en het maken van warm water, en elektriciteit 
voor verlichting, maar ook voor huishoudelijk gebruik. Momenteel is het huishoudelijk 
energieverbruik net zo groot als het woninggebonden energieverbruik. De toename van elektrische 
apparatuur in huishoudens betekent dat huishoudelijk energieverbruik alleen nog maar toeneemt, 
ondanks strengere eisen vanuit de EU (EPBD)op het gebied van woninggebonden energieverbruik. 
Deze herziene EPBD betekent dat Nederland in januari 2013 strengere eisen moet gaan stellen aan 
energiebesparing in nieuwbouwwoningen en in de bestaande bouw. De EMG-normering, het antwoord 
van Nederland op deze strengere Brusselse regels, maakt het mogelijk om energiebesparing op 
gebouwen te compenseren met energie op te wekken in het gebied, bijvoorbeeld door windmolens of 
een geothermiecentrale. Tegelijkertijd is een nieuwe woonwijk of de herstructurering van een 
bestaande woonwijk ook gebaat bij een prettige leefomgeving, voldoende groen en sportveldjes in de 
wijk, parkeergelegenheid, betaalbare woningen. De vraag is hoe deze opwekkers van energie 
gecombineerd kunnen worden met deze andere ruimtelijke belangen.  
 
Dit paper beschrijft op welke wijze het ontwikkelen van een energieneutraal woongebied kan 
plaatsvinden, en hoe dit past bij een breder duurzaamheidskader. Dit doen we aan de hand van een 
casus, namelijk de ontwikkeling van het Voormalig Vliegveld Valkenburg tot een aantrekkelijk en 
energieneutraal woongebied. We starten met de toelichting van dit duurzaamheidskader dat gebruikt 
wordt om duurzaamheidsdoelstellingen te verbinden aan ingrepen in het fysiek-ruimtelijke domein. 
Vervolgens beschrijven we de casus en de gevolgde aanpak, met de nadruk op omgevingsmanagement 
als de verbinding tussen enerzijds de technische concepten en het verdienmodel en anderzijds de 
ruimtelijke ingrepen. Daarna laten we zien hoe deze aanpak past in het raamwerk en hoe met het 
‘ontwikkelend ontwerpen’ de afwegingen tussen energieneutraal en andere belangen worden gediend. 
De belangen waarbij in deze casus nadrukkelijk naar gekeken wordt zijn betaalbaarheid en 
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maatschappelijk draagvlak. Dit paper eindigt met een aantal conclusies over de bruikbaarheid van het 
Policy Framework bij energieneutrale gebiedsontwikkeling.  
 

2: Policy Framework Sustainable Cities 

TNO heeft een methode ontwikkeld om in ruimtelijke besluitvorming meer aandacht te besteden aan 
duurzaamheid, klimaatadaptatie, energie en het natuurlijk systeem zoals water, bodem, ondergrond en 
ecosystemen.  
 
Dit Policy Framework Sustainable Cities 
(zie figuur 1) richt zich op het ontsluiten 
van deze verschillende kennisdomeinen 
in het ruimtelijke planvormingsproces, 
waarbij het raamwerk een koppeling 
maakt tussen de maatschappelijke trends 
als concurrentiepositie, krimp en 
energiebesparing, de ambities van 
actoren met een gebied, en de fysieke 
omgeving. Met deze methodiek komen 
meerdere belangen expliciet op tafel, en 
worden ook gevolgen van het uitoefenen 
van deze belangen voor de totale 
ruimtelijke oplossing zichtbaar. De 
methodiek kent een aantal stappen: 

Figuur 1: Policy Framework Sustainable Cities 

I - Determineren van de opgave 
De eerste stap die gemaakt wordt is het identificeren van een casus. Dit is vaak een al lopende 
gebiedsopgave, waarbinnen de ambitie is uitgesproken duurzaamheid leidend te maken of in ieder 
geval na te streven. Aan de hand van een dergelijke casus wordt ook een gebied geïdentificeerd als 
casus gebied. 
 

1. De beleidsopgave, ambities en doelstellingen in beeld brengen 
Voor specifieke cases c.q. gebieden wordt de beleidsopgave, de ambities en de doelstellingen in 
kaart gebracht (“wat wil de klant”). 

 

2. De relevante actoren in beeld brengen 

In kaart brengen welke actoren een directe relatie hebben met het vraagstuk en welke actoren 
betrokken zouden moeten worden met betrekking tot de oplossingen en oplossingsrichtingen. 

 
Deze fase levert informatie op omtrent de ‘policy-stream’ volgens het model van ‘windows of 
opportunity’, omdat het laat zien welke opgave, ambities en doelstellingen er leven bij de 
verschillende actoren in een gebied.  
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II - Systeemanalyse 
De tweede stap is de systeemanalyse. In deze fase wordt als het ware een ‘foto’ gemaakt op basis van 
gegevens en gesprekken, die tegelijkertijd dient als 0-meting. De fase bestaat uit 2 componenten: 
 

3. Gebiedsspecifieke kenmerken analyseren 

Bij deze stap wordt ingezoomd op endogene, gebiedseigen kenmerken die op lokaal/regionaal 
niveau spelen, bijvoorbeeld ligging ten opzichte van NAP, vastgoed, luchtkwaliteit, aantal 
zonuren, windsnelheid. 

 

4. De context in kaart brengen 

In deze stap wordt gekeken naar relevante exogene ontwikkelingen. Dat kunnen trends en 
ontwikkelingen als individualisering en globalisering zijn, maar ook demografische veranderingen 
als krimp.  

 
Deze fase levert informatie op omtrent de ‘problem-stream’ volgens het model van ‘windows of 
opportunity’, omdat het laat zien welke kwetsbaarheden of problemen ontstaan wanneer bepaalde 
exogene ontwikkeling in aanraking komen met bepaalde endogene gebiedskenmerken. Denk aan 
overstromingsgevaar na hevige regenval als gevolg van klimaatverandering, in een laag gelegen 
gebied als de Nederlandse delta, of leegstand en verloedering in de perifere gebieden van Nederland 
als gevolg van krimp en demografische trends als vergrijzing. 
 
III - Match foto met opgave en ambitie 
 

5. Vergelijken opgave en ambities met de foto 
Een vergelijking van de opgave en ambities met de foto laat de beleidstekorten zien, maar ook de 
‘windows of opportunity’ die al bestaan. Met andere woorden: welke kwetsbaarheden of 
mogelijke problemen komen op een gebied af, maar worden nog niet door de betrokken actoren 
onderkend als opgave, en welke wel? De methodieken en indicatorensets die in het Policy 
Framework worden uiteengezet moeten in principe bijdragen aan het dichter bij elkaar krijgen van 
de ‘policy-’, ‘problem-’ en ‘political-streams’, omdat deze methodieken ervoor zorgen dat de 
juiste kennis op de juiste manier in het beleidsvormingstraject terecht komt.  

 
IV - Interventies 
 

6. Scenario’s en opties ontwikkelen 

Hierbij worden verschillende oplossingsrichtingen en (beleids)opties verkend. Verschillende 
opties kunnen worden gebundeld in scenario’s (scenario’s dan opgevat als oplossingsrichtingen of 
pakketten opties/maatregelen, niet in de zin van Welvaart en Leefomgeving scenario’s). 

 

7. Maatregelen beoordelen 

Hierbij gaat het om de effectiviteit en kosten van opties en maatregelen. Deze worden beoordeeld 
aan de hand van met stakeholders gedefinieerde criteria. Na deze fase volgt implementatie van de 
geselecteerde maatregelen.  
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V - Feedback 
 

8. Evalueren en monitoren 
Aan de hand van verschillende indicatoren kan gemonitord worden wat de resultaten zijn van de 
ingevoerde maatregelen. Op basis hiervan kan geëvalueerd worden hoe succesvol de maatregelen 
zijn geweest en waardoor dit komt.  

 

3: GEN: Energieneutraal Valkenburg 

Diverse kabinetten hebben via het Platform Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (PEGO) en 
via de Innovatie Agenda Energie in de Gebouwde Omgeving (IAGO) de energiebesparing in de 
gebouwde omgeving willen stimuleren. Het innovatieprogramma GEN (Gebieden Energie Neutraal) is 
een privaat initiatief van 14 koploper bedrijven, die zich gezamenlijk willen inzetten voor een 
energieneutrale gebouwde omgeving, en waarvoor zij subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. 
Energieneutraliteit betekent in dit verband dat alle energie die in een gebied verbruikt wordt, ook in dit 
gebied moet worden opgewekt1. Het programma bestaat uit 5 werkgroepen die voor een 
nieuwbouwlocatie en een bestaande wijk gezamenlijk aan een integrale oplossing voor 
energieneutraliteit werken. De vijf werkgroepen zijn gebaseerd op het Integraal Projectmanagement 
Model zoals dat ontwikkeld is door Rijkswaterstaat, en zijn gerelateerd aan disciplines: 
energieconcepten op gebouwniveau, energieconcepten op gebiedsniveau, nieuwe verdienmodellen, 
financieringsvormen en omgevingsmanagement.  
 
In dit programma staat onder andere de nieuwbouw op Voormalig Marinevliegkamp Valkenburg 
centraal. Nadat dit per 1 januari 2005 werd gesloten voor operationele vluchten, kwam dit 
defensieterrein in aanmerking voor ontwikkeling tot woonlocatie, genoemd Project Locatie 
Valkenburg (PLV). De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 
werken samen aan het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied met 5.000 
woningen. Samen met GEN zet de projectorganisatie in op een energieneutraal gebied, waarbij 
integraal wordt gekeken naar de meest optimale combinatie van technieken en maatschappelijke 
wensen tegen zo laag mogelijke lasten voor de eindgebruikers. GEN toont aan dat een haalbaar en 
realistisch ontwerp mogelijk is voor energieneutraliteit, waarbij de belangenafweging voor Valkenburg 
voornamelijk gaat over energieneutraliteit, laagste woonlasten en verdienmodellen, en 
maatschappelijke en bestuurlijke inbedding. Voor de discipline omgevingsmanagement betekent dit 
het opsporen van belemmeringen in de omgeving en als randvoorwaarden voor (technische) concepten 
inbrengen. Ook is omgevingsmanagement gericht op het creëren van draagvlak bij stakeholders, zodat 
de haalbaarheid van het verdienmodel daadwerkelijk wordt vergroot. Dit stelt met name eisen aan het 
proces van informeren en betrekken van stakeholders. Doordat energieneutraal een nieuw concept is, 
betekent een integrale aanpak ook een nieuwe manier van organiseren en financieren. Dit betekent ook 
dat zowel publieke en private partijen, maar ook bewoners en maatschappelijke mogelijk een andere 
rol gaan spelen bij het realiseren en beheren van een energieneutraal gebied. Het door partijen 
aannemen van een nieuwe rol en verantwoordelijkheid gaat niet vanzelf. Omgevingsmanagement heeft 
daarom ook als taak mogelijke veranderopgaven in de context van het project te signaleren en te 

                                                      
1  Volgens IAGO mag binnen een grens van 10 kilometer de energie opgewekt worden, om als energieneutraal gebied te 

gelden.  
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benoemen en waar mogelijk te zorgen dat deze veranderopgaven de realisatie van het energieneutrale 
gebied niet in de weg staan. 
 
De aanpak om te komen tot dit haalbaar en realistisch ontwerp gaat uit van een aantal basisprincipes 
voor integraal ontwerpen: 

- Van groot naar klein en van grof naar fijn 
- Iteratief en cyclisch 
- Combinaties van meerdere oplossingen en maatregelen. De combinaties van oplossingen 

komen uit een aantal disciplines die ook terugkomen in de werkpakketten van dit 
onderzoeksprogramma: energiemaatregelen in het gebied, energiemaatregelen op het gebouw, 
nieuwe verdienmodellen, nieuwe financieringsvormen, omgevingsmanagement.  

Voor Valkenburg is door GEN een procesaanpak uitgewerkt (zie figuur 2). In onderstaande 
beschrijving staan we expliciet stil bij de rol van Omgevingsmanagement.  
 
De procesaanpak onderscheidt 5 stappen, waarbij momenteel de laatste hand aan de derde stap wordt 
gelegd. De fase Inventarisatie bestaat uit de verzameling van informatie die op een discipline aanwezig 
is.  

 
Figuur 2: Processchema Integrale Energieneutrale Gebiedsontwikkeling 

 
Dit levert basisinformatie op over bijvoorbeeld de fysieke status van het gebied, alle aanwezige 
stakeholders in het gebied en hun belangen, de mogelijke energie-infrastructuren die als 
energiedragers in dit gebied worden neergezet, en alle mogelijke energiemaatregelen die je per 
gebouwtype zou kunnen nemen, en welke consequenties dat heeft voor de woonlasten en voor het 
energieverbruik. Deze fase levert een rapport op waarin de status quo van het gebied en van alle 
mogelijke oplossingen beschreven is (Designscenario 0.0). Voor dit document worden nog geen 
keuzes gemaakt. De fase Hoofdscenario’s clustert de informatie uit de eerste fase rondom 
verschillende scenario’s voor de energie-infrastructuren bij duurzame energie, namelijk all-electric, 
elektrisch en groene warmte en elektrisch en groen gas. Deze fase levert een rapportage op, waarin de 
informatie uit de eerste fase beschreven wordt vanuit het perspectief van deze energie-infrastructuren. 
(Designscenario 0.1). Er is al een eerste doorkijk gegeven naar mogelijke integrale alternatieven, zodat 
dit bijvoorbeeld ook bij bestuurders in de week gelegd kan worden. Aan het eind is besloten om deze 
hoofdscenario’s uit te werken in samenhangende oplossingsrichtingen in de fase Integrale 
Alternatieven. Deze oplossingsrichtingen moeten voldoende recht doen aan de verschillende belangen 
die er zijn. De beschrijving van deze richtingen grijpt dus ook terug naar deze belangen in de vorm van 
criteria, namelijk energieneutraal, maatschappelijke acceptatie, laagste woonlasten en mogelijk 
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verdienmodel. Designscenario 0.2 maakt op basis van deze afweging een keuze met welke 
oplossingsrichting verder gewerkt wordt aan een integrale oplossing.  
 
Deze keuze is nu voornamelijk gebaseerd op energieneutraliteit en mogelijke laagste woonlasten. 
Idealiter is in deze oplossing al voldoende zicht op een acceptabele einduitkomst. In het leerproces dat 
GEN is, lijkt de informatie voor nieuwe verdienmodellen nog onvoldoende uitgekristalliseerd om al 
aan te kunnen geven hoe dit gerealiseerd kan worden. De eis van laagste woonlasten wordt dus 
mogelijk niet gehaald met de nu beoogde oplossing waardoor de cyclus een extra keer doorlopen moet 
worden. Hetzelfde geldt voor het omgevingsmanagement. Een aantal gesprekken met stakeholders (en 
juist gesprekken met meerdere stakeholders tegelijk) heeft nog niet plaatsgevonden. Hierdoor bestaat 
wel de verwachting dat een bepaalde oplossing mogelijk is, maar is bij de stakeholders nog 
onvoldoende geborgd dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Ook deze input volgt nog, waardoor de 
oplossing nog kan wijzigen. Kort gezegd kan men stellen dat designscenario 0.2 is afgerond met nog 
een aantal open eindjes met betrekking tot integrale alternatieven. Het werken aan een integrale 
oplossing helpt om de voortgang te behouden, en verder te werken aan detaillering, maar het gevaar is 
dat op een aantal keuzes teruggekomen moet worden, en de detaillering deels opnieuw moet 
plaatsvinden. Momenteel worden de eerste stappen gezet voor de Fase Integrale Oplossing.  

 

4: Policy Framework en Procesaanpak GEN 

 
Figuur 3: GEN Procesaanpak in relatie tot het Policy Framework Sustainable Cities 

 
Het Policy Framework kent feitelijk 8 stappen. Deze paragraaf beschrijft hoe deze 8 stappen door 
GEN worden doorlopen, en wat de toegevoegde waarde is bij het ‘ontwerpend ontwikkelen’. In figuur 
3 is dit visueel weergegeven. 
 
1. De beleidsopgave, ambities en doelstellingen in beeld brengen 

De beleidsopgave voor PLV is door RVOB en de gemeente Katwijk al in beeld gebracht. De ambities 
en doelstellingen van deze partijen blijkt ook gedurende de samenwerking tussen GEN en PLV steeds 
helderder te worden. Tegelijkertijd is deze informatie bij sommige personen soms beschikbaar, maar 
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onvoldoende gedeeld of niet specifiek genoeg ‘vertaald’ in woorden en tekst die de beoogde ontvanger 
ook begrijpt. Bij het ‘ontwerpend ontwikkelen’ is het van wezenlijk belang dat de informatie die 
beschikbaar is, op maat van de verzender naar de ontvanger gebracht wordt. Op welke wijze ‘op maat’ 
dan gedefinieerd en vooral ook geoperationaliseerd kan worden is nog niet helemaal helder. 
 
2. De relevante actoren in beeld brengen 
In de Fase Inventarisatie zijn alle stakeholders in kaart gebracht, en is ook gekeken naar hun belang en 
rol. Uit deze gesprekken zijn issues geïdentificeerd die nader verkend moesten worden met de 
stakeholders of verder uitgezocht moesten worden door GEN. Er is een knooppuntenmatrix opgesteld, 
waarmee een structurele koppeling gelegd is tussen de actoren van PLV en de oplossingen voor 
energieneutraliteit. De knooppuntenmatrix is een tabel met op de ene as de elementen die spelen 
vanuit de gebiedsontwikkeling van PLV (proces, actoren en inhoud) en op de andere as de vijf 
inhoudelijke disciplines van GEN). Het overzicht met issues laat zien welke opgave, ambities en 
doelstellingen er leven bij de verschillende actoren in een gebied, en hoe je deze kan benutten voor het 
realiseren van de doelstelling (de ‘policy’ stream). 
 
3. Gebiedsspecifieke kenmerken analyseren 

In de Fase Inventarisatie is in beeld gebracht welke fysieke kenmerken Voormalig Marinevliegkamp 
Valkenburg kent. Informatie hierover is gevonden in heel veel inhoudelijke studies die al door PLV 
zijn uitgevoerd. Een aantal van de studies van PLV zijn al interpretaties van data en informatie, 
hetgeen ook leidt tot steeds weer nieuwe vragen, en op het eerste gezicht ook tot verschillende 
antwoorden. Verbeelding van deze studies in feitelijke informatie die helpen bij het beoordelen van de 
hoofdscenario’s en het maken van keuzes is belangrijk. Bij de inventarisatie van endogene 
gebiedseigen kenmerken is ook aanvullende informatie verzameld. Bij de volgende twee fasen is 
gebleken dat er nog meer informatie nodig was, bijvoorbeeld op het gebied van mogelijkheden voor 
WKO. Hierover is besloten dat deze vraag mogelijk samen met stakeholders als het waterschap gesteld 
moet worden, als vorm van ‘joint fact finding’. Dit om te voorkomen dat stakeholders vanuit hun 
belang eigen interpretaties geven aan onderzoek dat wordt uitgezet. Overigens, indien men kosten wil 
besparen bij onderzoeken, kan het zeer interessant zijn de informatie uit deze onderzoeken op een 
slimme manier te ontsluiten.  
 
4. De context in kaart brengen 

In de Fase Hoofdscenario’s is een paragraaf geschreven over de context van GEN en PLV. Echter, de 
doelstellingen van PLV zijn voor GEN een gegeven. Om te achterhalen waar mogelijke 
kwetsbaarheden of problemen ontstaan bij veranderingen in de toekomst, is nadrukkelijk gekeken naar 
de robuustheid in de Fase Integrale Alternatieven. De stand van de huidige technologie kan verouderd 
raken, bepaalde instituties zijn onhoudbaar bij invoering op grote schaal of het tempo van de 
gebiedsontwikkeling is veel trager dan nu ingeschat. Dit zijn allemaal elementen die de ‘problem 
stream’ van energieneutraal PLV kunnen bepalen. Binnen GEN wordt geprobeerd informatie over 
relevante toekomstige ontwikkelingen in gedoseerde brokjes informatie tussen de vijf disciplines te 
laten stromen. Door argumenten en redeneerlijnen uit te wisselen ontstaat een goed beeld over de 
context, waarbij iedere discipline een brokje informatie beschikbaar heeft.  
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5. Vergelijken opgave en ambities 

Deze stap is in GEN aan de orde, voornamelijk via omgevingsmanagement. Dit sluit nauw aan bij het 
idee dat omgevingsmanagement belemmeringen opspoort in de omgeving en als randvoorwaarden 
voor (technische) concepten inbrengt. Ook sluit het aan bij de rol om veranderopgaven in de context 
van het project te signaleren en te benoemen. Het kan dan gaan om veranderopgave die het realiseren 
van energieneutraal in de weg staat, maar ook om veranderopgave die energieneutraal helpen 
realiseren. Binnen GEN is in dit perspectief gewerkt aan vier omgevingen: bestuurlijk, juridisch, 
maatschappelijk, fysiek. Vanuit ieder van die vier omgevingen zijn veranderopgaven potentieel 
aanwezig.  
 
6. Scenario’s en opties ontwikkelen 

In de fase Hoofdscenario’s en in de fase Integrale Alternatieven staat de ontwikkeling van 
maatregelpakketten en opties centraal. Dit vindt voornamelijk plaats in integrale ontwerpsessies 
waarin eerst vanuit het perspectief van steeds één discipline is gekeken naar de optimale oplossing, en 
hoe vanuit dit optimum het alternatief werd samengesteld vanuit de andere disciplines. Dit realiseerde 
eerst in een voorkeursoptie voor de energie-infrastructuur en in een tweede iteratie in twee varianten 
op het gebied van de energietechnologie. Eén alternatief bestond uit zoveel mogelijk energie in het 
gebied opwekken en één alternatief behelsde zoveel mogelijk energiebesparing en energieopwekking 
in de woning. Vanuit het perspectief van verdienmodellen is nog geen optimale variant uitgewerkt, 
anders dan dat geconstateerd is dat het huidige verdienmodel en organisatiemodel niet voldoet of 
mogelijk is. 
 
7. Maatregelen beoordelen 

De oplossingsrichtingen van de fase Integrale Alternatieven moeten voldoende recht doen aan de 
verschillende belangen die er zijn. De beschrijving van deze richtingen grijpt dus ook terug naar deze 
belangen in de vorm van criteria, namelijk energieneutraal, maatschappelijke acceptatie, laagste 
woonlasten en mogelijk verdienmodel. Designscenario 0.2 maakt op basis van deze afweging een 
keuze met welke oplossingsrichting verder gewerkt wordt aan een integrale oplossing. Deze criteria 
zijn met PLV gedefinieerd, maar zijn niet afkomstig uit een vooraf opgestelde lijst met 
evaluatiecriteria. Ook andere belangrijke stakeholders, zoals de energiebedrijven, zijn hier niet bij 
betrokken. Wanneer in de fase Integrale Oplossing ook het verdienmodel aan de orde is, zal wel 
degelijk besproken moeten worden op basis van welke criteria mogelijke partners van het 
verdienmodel mee gaan doen.  
 
8. Evalueren en monitoren 

Van implementatie is in GEN geen sprake. De fase evalueren en monitoring wordt daarom in dit 
verband niet behandeld.  
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5: Conclusies 

Op basis van de match tussen het Policy Framework den de GEN aanpak kunnen we een aantal 
conclusies trekken over de wijze waarop de stappen doorlopen moeten worden, en aan welke condities 
deze moeten voldoen.  
 

Bij het ‘ontwerpend ontwikkelen’ is het van wezenlijk belang dat de informatie die beschikbaar 
is, op maat van de verzender naar de ontvanger gebracht wordt. Op welke wijze ‘op maat’ dan 
gedefinieerd en vooral ook geoperationaliseerd kan worden is nog niet helemaal helder. 
 
Een helder beknopt overzicht tussen de energiegerelateerde onderwerpen en de 
gebiedskenmerken in brede zin in een knooppuntenmatrix helpt om een verbinding te maken 
tussen de ambities en de opgaven.  
 
Het doorlopen van het Policy Framework als hulpmiddel bij energieneutrale 
gebiedsontwikkeling helpt om gestructureerder te werk te gaan, en om tijdig na te denken over 
toekomstvastheid, beoordelingscriteria,  
De omgeving speelt bij de realisatie van energieneutraliteit een cruciale rol: daarmee worden 
‘windows of opportunity’ gecreëerd om energieneutraliteit te verbinden aan de ambitie van de 
gebiedsontwikkeling. 
 
Energieneutraal wordt meer dan de som der delen als daadwerkelijk integraal wordt gedacht en 
gewerkt. 

 
 



 201

Een pleidooi voor een kwalitatieve inrichting van publieke ruimten op maat 
van de gebruiker 
 

Isabel Peetermans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De implementatie van groen en fractale architectuur in het ontwerp voor kwalitatieve succesvolle 
publieke ruimten is, naast paden, randen, bescherming, comfort en amusement, een belangrijk 
aandachtspunt omdat die natuurbeleving kan instaan voor het menselijk welzijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel Peetermans 
Isabel.peetermans@student.artesis.be 
Artesis Hogeschool Antwerpen,  
Departement Architectuurwetenschappen, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen 



 202

Een pleidooi voor een kwalitatieve inrichting van publieke ruimten op maat 
van de gebruiker 
 

Centrale stelling 

De implementatie van groen en fractale architectuur in het ontwerp voor kwalitatieve publieke ruimten 
vormt een belangrijk aandachtspunt omdat die natuurbeleving kan instaan voor het menselijk welzijn. 
 

Kevin Lynch 

Kevin Lynch1 heeft in zijn boeken The Image of the City en Good City Form enkele basisprincipes 
vastgelegd op vlak van ruimtelijke planning en omgevingspsychologie.  
 
The Image of the City is veruit het bekendste werk van Lynch. Het boek, gepubliceerd in 1960, is het 
resultaat van een vijf jaar durende studie die de manier onderzoekt waarop gebruikers ruimtelijke 
informatie waarnemen en organiseren bij het doorkruisen van steden. Iedereen heeft zijn eigen 
individuele beeld van een stad, maar Lynch constateerde dat er tussen die unieke persoonlijke beelden 
vaak sterke gelijkenissen waren. Die overlap, die bijvoorbeeld blijkt wanneer mensen gevraagd 
werden om een plattegrond te tekenen, zou kunnen omschreven worden als een bepaalde 
overeenstemming over het stadskarakter (Lynch: 1960, 46). Die mentale kaart maakte duidelijk dat 
sommige stadsdelen beter leesbaar en herkenbaar waren dan anderen. De steden Boston, Jersey City 
en Los Angeles dienden als onderzoeksgebied (Lynch: 1960, 14). Conclusies zijn dat gebruikers hun 
leefomgeving ervaren op een voorspelbare en consistente manier, namelijk door het vormen van 
mentale kaarten. Het bijzondere hieraan is dat die kaarten hoofdzakelijk bestaan uit vijf elementen 
(Lynch: 1960, 46). Het eerste element behandelt de ‘paths’, meer bepaald de paden, straten, trottoirs 
en andere kanalen waarlangs mensen zich verplaatsen. Een volgend element zijn de ‘edges’, deze zijn 
grenzen of randen zoals muren, gebouwen, en kusten. ‘Districts’ of wijken vormen het derde element, 
relatief grote delen van de stad die onderscheidbaar zijn door hun identiteit. Het vierde element zijn de 
‘nodes’, knooppunten, kruispunten of loci. Als laatste element onderscheidt de auteur ‘landmarks’ of 
oriëntatiepunten, wat gemakkelijk identificeerbare referentiepunten zijn (Lynch: 1960, 47-48).  
 
In het boek Good City Form (1984), beschrijft Lynch de ‘dimensions of performance’, vijf prestaties 
die een omgeving zou moeten leveren (Lynch: 1984, 118). De basis is empirisch onderzoek waaronder 
analyses van ruimtebeschrijvingen, observaties en interviews. De eerste basisdimensie behandelt het 
aspect ‘vitality’ of leefbaarheid, dit is de mate waarin een nederzettingsvorm essentiële functies zoals 
gezondheid en overleving van de mens en het ecosysteem ondersteunt. De tweede dimensie gaat over 
‘sense’ of belevingskwaliteit, de mate waarin de verschijningsvorm van een nederzetting de perceptie 
ervan positief beïnvloedt. ‘Sense’ telt zes subdimensies, namelijk ‘identity’ of karakter, ‘formal 
structure’ of vormelijke structuur, ‘congruence’ of gelijkvormigheid, ‘transparency’ of transparantie, 
‘legibility’ of semiotiek en ‘significance’ of symboliek. De volgende dimensie is ‘fit’ of geschiktheid, 
meer bepaald de mate waarin ruimte- en tijdspatronen overeenkomen met het alledaags gedrag van 

                                                      
1  Kevin Lynch (1918-1984) is een Amerikaans ruimtelijk planner en schrijver, emeritus professor Stadsplanning aan de 

Massachusetts Institute of Technology. (http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=6815) 
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gebruikers. De mate waarin een nederzetting bewoners toegang geeft tot andere personen, activiteiten, 
hulpbronnen, diensten, informatie of andere plaatsen, is de vierde dimensie, ‘access’ of 
toegankelijkheid. De vijfde en laatste dimensie is ‘control’ of beheersbaarheid, de mate waarin het 
creëren, herstellen, wijzigen en het beheer van ruimte en activiteiten gecontroleerd wordt door de 
gebruikers (Lynch: 1960, 121-205; Goethals et al.: 2009, 2-5). 
 

Clare Cooper Marcus en Carolyn Francis 

Clare Cooper Marcus2 schreef samen met Carolyn Francis3 het boek, People Places, Design 
Guidelines for Urban Open Space, met ontwerprichtlijnen over de menselijke noden en voorkeuren in 
het gebruik van publieke ruimten.  
 
De methodiek van het empirisch onderzoek is de Post Occupancy Evaluation4 (Cooper Marcus et al.: 
1998, 345). Deze onderzoeksmethode werd uitgevoerd door studenten op verschillende (semi)publieke 
ruimten, waaronder stedelijke pleinen, buurtparken, campussen, open ruimte rond rusthuizen, 
serviceflats, kinderdagverblijven en ziekenhuizen. Door verbanden te leggen tussen design, locatie, 
gebruik en activiteiten vonden de auteurs gebruikspatronen (Cooper Marcus et al.: 1998, 23). 
Daarnaast geven ze aanbevelingen over wat wel of niet geapprecieerd wordt in een publieke ruimte. 
 
Het aspect locatie of meer bepaald het effect van de context, maakt deel uit van de eerste 
ontwerpaanbeveling voor stedelijke ruimten. De auteurs vertellen dat de drukst gebruikte pleinen in 
zones met een grote bestemmingendiversiteit liggen, bijvoorbeeld overlappende gebieden tussen 
kantoor- en winkelzones. Daarnaast is het belangrijk dat er behoefte is aan een nieuwe publieke ruimte 
omdat overdaad uiteraard vermeden moet worden. Koppeling aan een bestaand of toekomstig 
voetgangerscircuit is essentieel, net zoals een gunstig klimaat met kans op zonneschijn (Cooper 
Marcus et al.: 1998, 24). 
 
Het gebruik en activiteiten op een plein wordt bepaald door twee groepen, enerzijds passanten en 
slenteraars en anderzijds daklozen, vandalen en ongewenste personen. De conclusies zijn dat pleinen 
meer bewandeld worden indien er geen fysische afscheiding is tussen het voetpad en het plein. Als een 
plein op een druk bewandelde route ligt wordt er ook minder verbleven en daarom kan het van belang 
zijn om enkele subzones in verblijfsplekken te voorzien. Die verblijfsplekken zijn aantrekkelijker 
wanneer er banken met leuningen staan en wanneer er visuele complexiteit aanwezig is. Bovendien 
worden pleinen met winkels en voedingsvoorzieningen meer gebruikt. De tweede groep mensen mag 
niet geweerd worden uit het ontwerp of beheer van stedelijke pleinen. De auteurs zijn immers van 
mening dat de resterende publieke ruimten opportuniteiten kan creëren om in contact te komen met 
alle groepen van de maatschappij. Hierbij wordt de link gelegd dat pleinen met een hoge 

                                                      
2  Clare Cooper Marcus is emeritus professor aan het Departement Architectuur en Landschapsarchitectuur aan de 

Universiteit van Californië, Berkeley, waar ze voornamelijk de psychologische en sociologische aspecten van 
architectuur- en landschapsontwerpen bestudeerd heeft. (www.pps.org/articles/ccmarcus) 

3  Carolyn Francis is architect en heeft lesgegeven aan het Departement Architectuur en Landschapsarchitectuur aan de 
Universiteit van Californië, Berkeley. Ze bestudeerde het participatieproces alsook de (ruimtelijke) behoeften van 
kinderen. (www.amazon.com/People-Places-Design-Guidlines-Edition/dp/0471288330) 

4  De Post Occupancy Evaluation is een systematisch proces dat de meerwaarden en onvolkomenheden van in gebruik 
genomen gebouwen en open ruimten beoordeelt vanuit het perspectief van de gebruiker. 
(www.postoccupancyevaluation.com)  
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gebruiksfrequentie minder snel gekenmerkt worden door misdaad of vandalisme (Cooper Marcus et 
al.: 1998, 25). Cooper Marcus en Francis streven dus naar een meer sociale definitie van publieke 
ruimte. 
 

Gehl  

Jan Gehl5 toont in zijn boek, Cities for People, aan dat wanneer men aandacht schenkt aan de 
menselijke dimensie van stadsplanning, men een betere stedelijke kwaliteit zal bekomen. Daarnaast 
maakt hij duidelijk dat er directe verbindingen zijn tussen verbeteringen die uitgevoerd zijn ten 
behoeve van mensen in de stad en het bereiken van levendige, veilige, duurzame en gezonde steden 
(Gehl: 2010, 7). 
 
Gehl identificeert drie aandachtspunten voor de inrichting van succesvolle publieke ruimten, namelijk 
bescherming, comfort en amusement (Loopmans et al.: 2011, 20). Bescherming gaat over bescherming 
tegen de gevaren van autoverkeer tot de angst voor agressie of criminaliteit in openbare ruimten.  
 
Uit onderzoek blijkt dat angst onder meer vermijdingsgedrag in tijd en ruimte kan veroorzaken. 
Vooral wanneer het donker begint te worden, worden angstaanjagende plekken vermeden, waardoor 
ze nog angstwekkender en dus nog meer gemeden worden. Volgens de auteur kunnen drie 
ontwerpfactoren van groot belang zijn om dit angstgevoel te beperken, meer bepaald 
ontsnappingsmogelijkheden, verstopplaatsen en verlichting. Een overdachte inplanting van bomen, 
hoge struiken, muren, hoeken en zuilen, spelen dus een belangrijke rol in het toekomstig gebruik van 
openbare ruimten. Een ruimte met beperkte vluchtmogelijkheden is angstwekkender wanneer er ook 
nog verstopplekken zijn die niet op voorhand kunnen worden ingeschat (Loopmans et al.: 2011, 20). 
Comfort of het gebruiksgemak van de ruimte is een tweede aandachtspunt. Volgens Gehl zijn 
voetgangers gevoelig voor verschillen in bestratingsmateriaal, waarbij glibberige of ongelijke stenen 
vermeden worden. Gehl analyseerde ook plaatsen waar mensen graag bleven staan en kwam tot het 
besluit dat dat namelijk aan de randen van ruimten was. De reden hiervoor is dat de personen zo de 
plaats goed kunnen overzien, terwijl ze zelf niet al te veel opvallen. De schrijver ontdekte ook dat er 
aan die randen vaak muren, zuilen of paaltjes zijn waar men tegen kan leunen. Onderzoek van Whyte6 
toonde aan hoe gemakkelijk mensen gebruik maken van objecten in de ruimte om op te gaan zitten. 
Hij kwam tot min of meer dezelfde conclusies als Gehl en zei dat zitplaatsen aan randen meer gebruikt 
worden dan zitplaatsen in het midden van ruimten. Hij kwam ook tot de vaststelling dat er niet veel 
nodig is om mensen te laten zitten. Trappen, muurtjes of randen zijn namelijk al voldoende. Hoogte of 
diepte is niet zo van belang omdat zitgedrag vooral bepaald wordt door sociaal comfort in plaats van 
door fysiek comfort (Loopmans et al.: 2011, 22). Een derde aandachtspunt is dus het sociale gebruik 
van een ruimte stimuleren doordat er iets te zien of te doen is. Mensen moeten er zich kunnen 
amuseren en de aanwezigheid van zon of water kan een echte publiekstrekker zijn. Daarnaast trekt 
volgens Whyte de aanwezigheid van andere mensen nog meer mensen aan. Mensen zitten vooral op 
die plekken waar de normale voetgangers- en verkeersstroom kan worden geobserveerd, niet ergens 

                                                      
5  Jan Gehl is een Deens architect en stedenbouwkundig adviseur, die zijn carrière richt op het verbeteren van de kwaliteit 

van het stadsleven door specifiek aan voetgangers en fietsers te denken. (www.gehlarchitects.com) 
6  Whyte (1917-1999) is een Amerikaans stedenbouwkundige, journalist en ‘people-watcher’. 

(www.pps.org/articles/wwhyte) 
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waar het rustig is (Loopmans et al.: 2011, 24). Dit brengt ons dan weer terug bij het eerste 
aandachtspunt, namelijk bescherming. 
 

Agnes van den Berg 

Het artikel De charme van de savanne is geschreven door Agnes van den Berg7 en gaat over een 
onderzoek naar landschapsvoorkeuren. Daarin vertelt de omgevingspsycholoog dat de eerste 
empirische studies naar natuurbeleving dateren van rond de jaren ‘70. Enkele bevindingen uit dat 
onderzoek waren dat natuurlijke omgevingen positievere reacties oproepen en veel hoger gewaardeerd 
worden dan stedelijke omgevingen8. Agnes van den Berg veronderstelt dat de liefde voor natuur het 
resultaat is van het biologisch evolutieproces dat zich afspeelde in de tijd dat mensen in de Oost-
Afrikaanse savanne leefden. Ze ondersteunt deze hypothese met een studie waaruit blijkt dat de 
voorkeur van mensen uitgaat naar savanneachtige landschappen met mogelijkheden om zowel te 
schuilen als te verkennen. Typerende kenmerken voor dit soort landschappen zijn onder meer diepte, 
halfopenheid, verspreide groepjes met bomen en struiken, een met gras bedekte, niet drassige bodem, 
aanwezigheid van oppervlaktewater en afwezigheid van dreiging en gevaar (Van den Berg: 2004, 10).  
 
In het artikel Het herstellende effect van natuur kent verschillende fasen, blijkt dat zelfs een korte blik 
op groen al een positieve invloed kan hebben op de gemoedstoestand. De schrijfster zegt ook dat het 
herstellende effect van natuur verschillende fasen kent, meer bepaald van oppervlakkig naar diep en 
dat kortdurend contact acute stress kan herstellen. Agnes van den Berg voerde verschillende 
experimenten uit die aantonen dat natuur goed is voor de mens. Naast een beter humeur heeft de 
natuur ook een positieve uitwerking op stress omdat het aantal stresshormonen in speeksel zou 
afnemen (Alterra: 2010, 73). 
 
Het binnenstedelijke buitengevoel is een artikel waarin gesteld wordt dat er sterke aanwijzingen zijn 
dat het voorkomen van groen in steden enkele positieve effecten heeft, zoals een positiever beleefde 
woonomgeving, een daling in het autogebruik en een betere gezondheid. De stadsnatuur wordt wel 
minder aantrekkelijk gevonden dan de echte natuur van buiten de stad, maar anderzijds wordt het 
stadsgroen veel intensiever gebruikt.  
 
Weinig privaat en openbaar groen vinden we terug in de compacte stad. Maar die stad telt ook een 
aantal voordelen omdat er zo geconcentreerd gebouwd wordt waardoor het landelijk gebied niet verder 
versnipperd raakt. Compact bouwen zorgt er ook voor dat een bos of natuurgebied dat dicht bij de 
stadsrand ligt, een stadsparkfunctie zal krijgen. Agnes van den Berg schrijft eveneens dat de open 
ruimte naast de toenemende bebouwing ook bedreigd wordt door de toename van bossen. Ze bedoelt 
hiermee dat het gevoel van ruimte belangrijker is dan de fysieke open ruimte. Mensen mogen niet het 
gevoel hebben dat ze opgesloten zitten tussen gebouwen, andere mensen, bomen, paden of 
voorschriften (Van den Berg et al.: 2000, 182). 

                                                      
7  Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog, werd op 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleving en 

waardering van natuur en landschap aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze 
geeft regelmatig lezingen en gastcolleges over thema's zoals natuur en gezondheid, angst voor de natuur en ontwerpen 
met belevingskennis. (www.agnesvandenberg.nl)  

8  Deze stelling die men de ‘biophilia hypothese’ noemt, werd uitgewerkt in het boek The Biophilia Hypothesis van Wilson 
en Kellert. De term ‘biophilia’ betekent letterlijk liefde voor het leven of levende systemen. (Wilson et al.: 1995, 416) 
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Yannick Joye 

Yannick Joye9, stelt in zijn proefschrift, A Tentative Argument for the Inclusion of Nature-Based 

Forms in Architecture, dat mensen een aangeboren voorliefde hebben voor bepaalde natuurlijke 
vormen en landschappen omwille van hun onderliggend fractaal karakter (Joye: 2007, 190). Ook deze 
theorie steunt op de ‘biophilia hypothese’ van Wilson. 
 
Joye vindt het verontrustend dat er in de huidige moderne stedelijke omgevingen steeds minder 
contactmogelijkheden zijn met de natuur. Het aanplanten van bomen en ander groen kan niet 
tegengaan dat de bebouwde omgeving steeds meer gekenmerkt wordt door onnatuurlijke vormen. 
Daarom pleit hij er voor om imitaties van de natuur of natuurlijke patronen, in architectuur te 
integreren om zo de natuur in de moderne woon- en leefomgevingen binnen te brengen. De methode 
die hij hiervoor aanhaalt is de 'theorie van de fractals'10 (Joye: 2007, 137). Joye is van mening dat de 
positieve emotionele gevoelens die mensen kunnen hebben bij de natuur, verklaard zouden kunnen 
worden door fractale vormen. Zijn onderliggende theorie stelt dat het brein mechanismen heeft 
ontwikkeld om die fractale vormen te decoderen en dat het brein gerustgesteld wordt wanneer het een 
fractale vorm ziet. Dit zou niet alleen gelden voor natuurlijke vormen, maar ook voor fractale vormen 
gemaakt door mensenhanden (Joye: 2007, 193).  
 
Voorlopig onderzoek lijkt deze hypothese te bevestigen, net zoals empirisch onderzoek het 
stressreducerende effect van fractale kenmerken bevestigt. Het doel van een zogenaamde ‘biofiele 
architectuur’ is dus vooral om bij te dragen tot het menselijk welzijn. Veel traditionele architectuur 
heeft een fractaal karakter, maar fractale principes zeggen niets over stijl. Ze kunnen dus op 
verschillende manieren worden toegepast, van klassieke bebouwing tot de modernste technologische 
inzichten. (Joye: 2008, 4). De specifieke inrichting van de leef- en werkomgeving heeft een 
beduidende invloed op het menselijk welzijn en groeninterventies kunnen hierin een belangrijke rol 
spelen. 
 

Van theorie naar praktijk 

De theorieën van bovenvernoemde personen vormen interessante invalshoeken om tot kwalitatieve 
publieke ruimten te komen. 
 
Lynch leert ons dat het belangrijk is om eerst de publieke ruimte binnen een grotere schaal te bekijken. 
Hij onderzoekt immers hoe steden waargenomen en gebruikt worden en hierbij onderscheidt hij vijf 
elementen, die hij bouwblokken noemt. Lynch zegt dat het de taak van de stadsplanner en -ontwerper 
is om deze blokken te schikken tot één geheel, rekening houdend met de bestaande context. Daarnaast 
is hij van mening dat de designer voor continuïteit tussen de verschillende stadsbeelden moet zorgen 
(Lynch: 1960, 109). Een publieke ruimte mag dus niet op zichzelf bestaan, maar moet een 
samenhangend onderdeel zijn van een stad. De publieke ruimte kan hierbij onderdeel zijn van de vijf 
elementen op hoger niveau. Daarnaast kunnen enkele van de vijf elementen ook gebruikt worden in 

                                                      
9
  Yannick Joye behaalde in mei 2007 zijn doctoraat in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en momenteel werkt hij als 

doctor-assistent aan de VUB, afdeling Bedrijfseconomie en Strategisch Management. (Joye: 2008) 
10  Fractals zijn patronen waarvan de details op steeds kleinere schalen min of meer gelijk zijn aan het totale patroon. 

Verschillende natuurlijke elementen hebben vaak een fractaal karakter, bijvoorbeeld bomen, bliksemschichten en 
romanesco broccoli. (Joye: 2007, 137) 
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het ontwerp van de publieke ruimte, dus op kleinere schaal. Cooper haalde al de barrièrewerking van 
paden aan indien er een fysieke afscheiding is tussen voetpad en plein. Gehl en Whyte hechten allebei 
belang aan een goede uitwerking van randen omdat deze plaatsen zijn waar mensen graag verblijven, 
waarbij banken met leuningen, maar ook visuele complexiteit en een hoge amusementswaarde een 
grote rol spelen. Wijken kunnen worden vertaald naar het creëren van verblijfsplaatsen in subzones 
van publieke ruimten. Indien het gaat over grote pleinen of publieke ruimten kunnen knooppunten en 
oriëntatiepunten nuttig zijn.  
 
Nu we weten welke elementen nodig zijn om tot een leesbare stad te komen, moet ook de kwaliteit 
van de publieke ruimte beoordeeld worden. Hierbij kunnen de vijf ‘dimensions of performance’ van 
Lynch er op toezien dat alle kenmerken voor een duurzame en sociale gemeenschap bereikt worden.  
 
Deze vijf prestaties kunnen dus ook gebruikt worden in een ontwerpproces omdat Lynch de noden en 
behoeften van gebruikers zichtbaar maakt en de keuzemogelijkheden van de ontwerpers niet verkleind. 
Anderzijds kunnen de prestaties aangewend worden door de gebruikers om tijdens een 
participatiegesprek het ontwerp te beïnvloeden (Goethals et al.: 2009, 2-5).  
 
Lynch, Cooper Marcus en Francis doen geen concrete ontwerpvoorstellen want ze zijn van mening dat 
het ruimtelijk ontwerp voor een specifieke sociale en ruimtelijke context een creatief ontwerpproces is 
waarbij verschillende actoren meespelen. Een van de interessantste bijdragen van Lynch is dat hij 
aandacht schenkt aan gebruikers van steden en dat hij het belang van visuele communicatie aanhaalt, 
wat zelfs nu meer dan vijftig jaar later, nog even belangrijk is. Zo hebben ook Cooper Marcus en 
Francis aandacht voor de wisselwerking tussen de vormgeving van een plek en de gebruiker. Een 
belangrijke opmerking die Cooper Marcus maakt is dat zij streeft naar een objectieve en kritische 
evaluatie van het ontwerp nadat het enkele jaren in gebruik is genomen om te ontdekken of de ruimte 
naar wens functioneert. Uit die bevindingen kunnen ontwerpers en studenten leren van vorige fouten. 
Zo leveren Cooper Marcus en Francis informatie over motieven, behoeften en gedragingen van 
mensen die gebruik maken van publieke ruimten omdat die informatie vaak niet toegankelijk is voor 
ontwerpers (Cooper Marcus et al.: 1998, 356). 
 
Een algemene boodschap die door elke theorie ondersteund wordt, is dat gebruikers en planners dienen 
samen te werken om betere stedelijke ruimten te verkrijgen. Om tot een goed ontwerp te komen 
kunnen er meer elementen gebruikt worden dan enkel participatie, zeker wanneer we de voordelen van 
de aanwezigheid van groen en natuur kennen. Volgens Agnes van den Berg zorgt de natuur voor een 
beter humeur, betere gezondheid en een positiever beleefde woonomgeving. Bovendien zorgt groen 
ook voor een daling van het autogebruik en een daling van stresshormonen in het speeksel (Alterra: 
2010, 73). Naast de planners en ontwerpers kunnen burgers en omwonenden van publieke ruimten 
geïnformeerd worden over de weldaden van groen en aangezet worden om zelf groendaken aan te 
leggen of om hun (voor)tuintjes te beplanten zodat de natuur kan beleefd worden in de dagelijkse 
woon- of werkomgeving.  
 
Uit het onderzoek van Van den Berg onthouden we eveneens dat open publieke pleinen soms 
vergeleken mogen worden met een savanneachtig landschap. Ook Gehl haalt aan dat mensen niet 
graag in het midden van de belangstelling zitten of staan, maar liever ergens aan de rand van een plein 
om het plein goed te kunnen overzien zonder zelf veel op te vallen (Loopmans et al.: 2011, 22), net 
zoals onze voorouders voorkeur hadden voor landschappen die mogelijkheden bieden om onopvallend 
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te schuilen en te verkennen (Van den Berg: 2004, 10). Bomen en struiken kunnen net zoals 
oppervlaktewater als amusementsfunctie gezien worden. Daarnaast vertelt de omgevingspsycholoog 
dat openbaar groen in de stad soms ook gevoelens van fysieke en sociale veiligheid kan oproepen, 
bijvoorbeeld in wijken met veel criminaliteit of op plaatsen waar meestal niet veel groen aanwezig is 
zoals schoolpleinen en winkelcentra (Van den Berg et al.: 2000, 182). De afwezigheid van dreiging en 
gevaar brengt ons ook weer terug naar de drie types van succesvolle openbare ruimten van Gehl, 
namelijk bescherming, comfort en amusement (Loopmans et al.: 2011, 20). Deze drie elementen 
vatten de essentie van een kwalitatieve publieke ruimte samen, maar een publieke ruimte kan meer 
betekenen door gebruik te maken van groen en natuur. 
 
De publieke ruimte wordt ook deels bepaald door de gebouwen die rondom staan (Loopmans: 2011, 
15) en dus is architectuur een perfect medium om een boodschap over te brengen. Joye stelt de fractale 
architectuur voor als een nieuwe, veelbelovende ontwerpbenadering om de essentie van de natuur in 
architectuur te brengen omdat hij van mening is dat fractaal ontworpen gebouwen gemoedsrust 
brengen. Indien we ons dan de vraag stellen of niet alle gebouwen zo ontworpen moeten worden, 
eindigt het verhaal waarschijnlijk bij Vegetal City van Luc Schuiten11. Of er kan net het 
tegenovergestelde gebeuren omdat de natuur overbodig wordt eenmaal alle gebouwen fractaal 
ontworpen worden. Joye is immers van mening dat een wijdverspreide integratie van fractale 
architectuur de verdwijnende natuur in de menselijke leefomgeving kan compenseren (Joye: 2007, 
193). Mijn kritische noot hierbij is dat fractale architectuur geen vervangmiddel mag zijn voor de 
aanwezigheid van echte natuur. Want die echte natuur is volgens Agnes van den Berg net goed voor 
de mens. De implementatie van groen en fractale architectuur in het ontwerp voor kwalitatieve 
succesvolle publieke ruimten is, naast paden, randen, bescherming, comfort en amusement, een 
belangrijk aandachtspunt omdat die natuurbeleving kan instaan voor het menselijk welzijn. 
 

                                                      
11  Luc Schuiten is een visionaire Brusselse architect, die in zijn boeken, waaronder Vers une Cité Végétale, zijn visie op de 

toekomst van de steden geeft. Deze zijn inspiratiebronnen voor wie verlangt naar warme, groene steden met organische 
vormen die sterk denken aan Hundertwasser en Gaudi. (Schuiten, et al.: 2010) 
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Naar een nieuw ruimtelijk verhaal over de bodem 
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Stellingen: 
 
Er is een nieuw ruimtelijk verhaal over de bodem nodig om zowel het bodembeleid te vernieuwen om 
het ruimtelijk beleid op regionaal en provinciaal niveau werkelijk een derde dimensie te geven. 
 
De lagenbenadering moet op de schop: elke laag heeft een derde dimensie; de conflicten en kansen die 
daaruit ontstaan moeten de kern vormen van ruimtelijk beleid in de bodem. 
 
De transitie in het bodembeleid is een terugkeer naar integrale planningsprincipes uit de jaren ’70. 
 
Driedimensionaal ruimtelijke kwaliteitsbeleid is de sleutel tot een nieuw ruimtelijk verhaal over de 
bodem. 
 
Gemeenten spelen een centrale rol in de ontwikkeling van nieuw bodembeleid. De provincie is aan zet 
zodra ontwikkelingen op (boven)regionaal niveau gaan spelen en/of specifieke provinciale belangen 
en taken raken. 
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Naar een nieuw ruimtelijk verhaal over de bodem? 
 

1. Context van een transitie in het bodembeleid 

 
Er is een nieuw ruimtelijk verhaal over de bodem nodig om zowel het bodembeleid te vernieuwen om 
het ruimtelijk beleid op regionaal en provinciaal niveau werkelijk een derde dimensie te geven. 
 
De bodem van Zuid-Holland is in beweging en zal de komende jaren steeds meer in beweging komen. 
In sommige delen van de provincie omdat de bodem steeds intensiever wordt gebruikt om er zaken in 
te stoppen (infrastructuur, kabels en leidingen, warmte, koude, water zout en zoet) of om er zaken uit 
te halen (zoet water, warmte of koude, delfstoffen, etc). Vlak onder het oppervlakte (enkele tientallen 
meters) spelen andere zaken dan iets dieper (tot max. 500-1000m) en nog dieper (kilometers diep). 
Maar deze diepten staan niet los van elkaar. Als je iets diep in de grond wil zal je door de eerste lagen 
heen moeten. En het watersysteem is dynamisch en in beweging: water verplaatst zich continu, op 
natuurlijke wijze of door menselijk ingrijpen, door de bodem heen. In sommige delen zit er beweging 
in de bodem zelf (bodemdaling). Ook worden er steeds meer mogelijkheden om de ondergrond te 
benutten ontdekt, onder andere in de diepe bodem (enkele kilometers onder onze voeten). 
Tegelijkertijd is het, zowel vanuit wettelijke normen als voor de kwaliteit van de leefomgeving van 
burgers, van belang om de bodem schoon en veilig te houden of veiliger en schoner te maken waar zij 
dat nu nog niet voldoende is voor de activiteiten die we op bepaalde plekken willen. We worden ons er 
als samenleving steeds meer van bewust dat de zaken die we bovengronds doen ook effect hebben op 
wat er ondergronds gebeurt. De afdekking van het maaiveld met harde straten en bebouwing 
bijvoorbeeld, die effect hebben op de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. Als we een weg 
aanleggen tast de fundering wellicht archeologische of cultuurhistorische bodemschatten aan. Dat we 
de bodem niet moeten vervuilen zijn we ons al langer bewust. Maar het besef dat dat niet alleen slecht 
is voor de mens, maar de biodiversiteit in de bodem is een meer recent bewustwordingsproces. 
 
Op de lange termijn zal in de provincie Zuid-Holland rekening gehouden moeten worden met 
klimaatverandering. Daarop zal moeten worden ingespeeld door enerzijds de effecten te mitigeren en, 
anderzijds, de omgeving aan te passen waar effecten desondanks waarschijnlijk zijn. De bodem en het 
watersysteem dat daar onderdeel vanuit maakt zal in beiden een belangrijke rol spelen. Daarnaast 
wordt op lange termijn gestreefd naar verdere verdichting van het stedelijk gebied waarbij mensen, 
goederen en informatie kriskras zullen bewegen door wat we het stedelijk netwerk zijn gaan noemen. 
Een deel van die verdichting en intensivering van stromen van goederen, informatie en mensen en de 
ruimte die daarvoor nodig is zal ondergronds gevonden moeten worden. Tegelijkertijd begint het besef 
te komen dat de grote ruimtelijke ontwikkelingsopgave niet de nieuwe generatie uitleglocaties is. Wel 
is er een grote ruimtelijke opgave ten aanzien van bedrijventerreinen en logistiek en 
groenontwikkeling. Daarnaast is het een feit dat het grootste deel van ruimtelijke ontwikkeling eerder 
via transformatie dan via ‘nieuwe’ ontwikkelingen via stadsuitleg zal gaan plaatsvinden. Beheer van 
ruimte (meer dan ontwikkeling), bovengronds en ondergronds zal steeds belangrijker worden en ook 
financieel een steeds groter deel van overheidsbudgetten gaan vormen. 
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Dit artikel schetst de context waarin de provincie Zuid-Holland werkt aan de actualisatie van haar 
bodembeleid. Er wordt een aantal gedachtenlijnen ontwikkeld hoe een nieuw ruimtelijk verhaal over 
de bodem in Zuid-Holland ontwikkeld zou kunnen worden. 
 

2. Het begin van een ruimtelijk verhaal over de bodem 

 
De centrale vraag van dit artikel is in hoeverre er voor de nieuwe en oude opgaven in de bodem van 
Zuid-Holland een nieuw ruimtelijk verhaal nodig is. Recent heeft het NIROV een overzicht 
gepubliceerd van de state of the art in duurzame gebiedsontwikkeling. Als kapstok voor het begrip 
duurzaam laten zij zien dat de Triple-P benadering – People, Planet, Profit – nog niet aan kracht heeft 
verloren. De bodem speelt daarin een prominente rol. “De drie P’s geven een goede kapstok voor 
duurzame gebiedsontwikkeling. Het gaat om maatschappelijke, ecologische en economische 
waardecreatie: een evenwicht tussen de die P’s in het ruimtelijke domein.’ (NIROV, 2012:7) 
Belangrijk is om te constateren wat dat ruimtelijke domein dan is. We beperken ons hier tot het fysiek-
ruimtelijke domein, al is er ook zoiets als het sociaal-ruimtelijke domein dat uiteindelijk daar niet los 
van gezien kan worden. (Hidding, 2006). 
 
In het fysiek-ruimtelijke domein is sinds 1998 de rol van de ondergrond steeds prominenter op de 
agenda van de ruimtelijke ordening komen te staan. Het denkmodel van de zogeheten lagenbenadering 
– ondergrond/netwerken/occupatie – heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Het basisidee is dat de 
ondergrondlaag structurerend werkt op planning in de netwerklaag en in de occupatielaag. In de 
praktijk is daar altijd al veel discussie over geweest en heeft het, ondanks brede verspreiding, 
nauwelijks tot echt nieuwe vormen van ruimtelijke ordening geleidt (Schaick & Klaasen, 2011). De 
lagenbenadering als denkkader voor structuurvisie en bestemmingsplannen is, onder andere via de 
MIRUP-systematiek (zie figuur 1) (Stadsgewest Haaglanden, 2003) en via de website 
www.ruimtexmilieu.nl (Ministerie VROM) wel concreet hanteerbaar gemaakt om milieubeleid sterker 
te verbinden aan ruimtelijke planprocessen en de transitie van bodembeleid van sanering naar 
gebiedsontwikkeling te ondersteunen. Uit deze en vergelijkbare systematieken (bijvoorbeeld LOGO 
van DCMR) blijkt dat deze primair gericht zijn geweest op het verbinden van milieubeleid met 
ruimtelijk beleid en met concrete gebiedsontwikkelingen. De spanning die daarbij opgelost moet 
worden is dat beide verschillende aanvliegroutes hebben om naar omgevingskwaliteit te kijken (zie 
figuur 2).  
 
Na een verregaande poging tot integratie van omgevingsbeleid in de jaren ’70 heeft in enkele decennia 
toch weer een sterkere versnippering van specialisaties en beleid plaatsgevonden. Hoewel we op dit 
moment spreken van een transitie in bodembeleid is er feitelijk sprake van een hernieuwde aandacht 
voor de relatie tussen milieubeleid en ruimtelijk beleid. Het begrippenkader dat nu weer gehanteerd 
wordt om functies in en kwaliteiten van de bodem (als ‘natuurlijk milieu’) ruimtelijk te duiden stamt 
trouwens al van die eerste periode: het Globaal Ecologisch model dat in de jaren ‘70 van de twintigste 
eeuw ontwikkeld werd door de Rijksplanologische dienst (RPD, 1978) (Figuren 3 en 4): draagfuncties, 
informatiefuncties, productiefuncties en regulerende functies.  
 
De (hernieuwde) transitie is al in gang gezet. Qua regelgeving is er bijvoorbeeld de zoektocht naar 
nieuwe omgevingswetgeving waarin het er op dit moment op lijkt dat Omgevingsvisies een centraal 
instrument gaan worden. In verschillende provincies zijn op dit moment al omgevingsvisies gemaakt 
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met wisselende resultaten ten aanzien van de integratie van milieubeleid (met daarbinnen 
bodembeleid), waterbeleid, verkeer- en vervoerbeleid, cultuurbeleid en ruimtelijk beleid. In de praktijk 
van de ruimtelijke ordening is de zoektocht naar nieuwe vormen van ‘duurzame gebiedsontwikkeling’ 
ook al enkele jaren gaande. 
 

 
Figuur 1. De MIRUP systematiek ontwikkeld door Stadsgewest Haaglanden. Stadsgewest Haaglanden (2003) 

 

 
Figuur 2 Milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit: twee manieren van denken die samen komen in 

omgevingskwaliteit en -beleid. Naar: Peter Dauvellier, 'Kijken door een denkraam, ruimtelijke kwaliteit in de 

volgende, groene eeuw' in: 'Omstreden ruimte', uitgave Regio-project, Groningen 1994. Bron: 

http://www.ruimtexmilieu.nl, 20 april 2012 
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Figuur 3 Hoofdgroepen van functies van het natuurlijk milieu in relatie tot de energie/materie- en 

informatiehuishouding in het Globaal Ecologisch Model draagfuncties, informatiefuncties, productiefuncties en 

regulatiefuncties in natuurlijk milieu en samenleving (RPD, 1978) 

 

 
Figuur 4 Hoofdrelaties in de wisselwerking tussen samenleving en natuurlijk milieu in het Globaal Ecologisch 

Model (RPD, 1978) 

 
Inmiddels zijn we tien jaar verder ten opzichte van de MIRUP-methode en de lagenbenadering die ten 
grondslag lag aan de Nota Ruimte. Er is een nieuwe rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
Daarnaast en als uitwerking van deze overkoepelende rijksvisie op de fysieke ruimte zijn er een 
sectorale rijksstructuurvisies in ontwikkeling die zich in de ondergrond afspelen: een over 
buisleidingen, een andere over de (diepe) ondergrond. De laatste is mede gerelateerd aan de 
Mijnbouwwet waarin eigendom en concessieverlening voor de bodemschatten dieper dan 500 meter 
zijn geregeld. 
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Een bodembeleid van provincies dat zich alleen richt op sanering en nazorgplicht voor afvalstort 
voldoet in deze context niet meer. Provincies hebben in 2009 met gemeenten en het Rijk in het 
Bodemconvenant afgesproken dat het bodembeleid (dat traditioneel vanuit de saneringstaakstelling 
deel uit maakt van het milieubeleid) een verschuiving zal ondergaan van een focus op bodemsanering 
naar een focus op bodembeheer en -ontwikkeling. Het Rijk heeft de andere overheidslagen opgeroepen 
om ruimtelijke kaders te ontwikkelen voor een duurzaam gebruik van de ondergrondse ruimte en deze 
te verankeren in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterbeheersplannen. Deze ontwikkeling 
sluit goed aan bij een bredere beweging van sectoraal beleid waarvan ruimtelijke aspecten bij elkaar 
komen in ruimtelijke structuurvisies naar omgevingswetgeving, een omgevingsvisie en regelgeving 
die ‘eenvoudiger en beter’ is met 1 loket voor maatschappelijke en economische initiatieven. 
 

3. Zuid-Holland: een stevige basis in bestaand beleid, kennis over de bodem en de 
wens om te leren 

 
Theoretisch zijn er twee inhoudelijke manieren om om te gaan met de verhouding tussen sectoraal 
beleid en integraal beleid: sectorplanning en facetplanning, een onderscheid geïntroduceerd door de 
Commissie De Wolff (1970) (Figuur 5). De verschuiving in het bodembeleid die nu plaatsvindt is te 
karakteriseren als een verschuiving van sectorplanning (bodembeleid als milieubeleid) naar 
facetplanning: het ruimtelijk beleid (de ordening van de bodem als facet vergelijkbaar met of 
onderdeel van de ruimtelijke ordening).  
 

 
Figuur 5 Facetplanning en sectorale planning. Hidding (2006) 

 
In Provincie Zuid-Holland is zowel het sectorale als het integrale beleid dat zich richt op wat er in de 
bodem gebeurt geen onbeschreven blad. Op dit moment heeft de Provincie Zuid-Holland geen 
omgevingsvisie, maar is in de afgelopen jaren gekozen voor goed afgestemd sectoraal beleid waarbij 
de provinciale structuurvisie voor ruimtelijke aspecten het integrerend kader vormt. Daarnaast zijn er 
diverse initiatieven om een lerende omgeving te creëren waarin, bijvoorbeeld, milieubeleid en 
ruimtelijk beleid elkaar vinden. Ook is de kennispositie van de provincie over de bodem een factor van 
belang. 
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In de Zuid-Hollandse provinciale structuurvisie komen op dit moment al verschillende bodemaspecten 
samen die ruimtelijk relevant zijn. De lagenbenadering met het watersysteem als sturend principe is 
onderdeel van de sturingsfilosofie. Inhoudelijk is bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van de kwaliteit 
van het grondwater geformuleerd in het Waterplan en vervolgens in de provinciale Structuurvisie 
verwerkt. Dit geldt ook voor het landbouwbeleid wat betreft, bijvoorbeeld bodemdaling, dat ook in de 
Verordening Ruimte beperkingen oplegt ten aanzien van teelt van bepaalde gewassen. Het ruimtelijke 
kwaliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland kent sinds 2012 legenda-eenheden die impliciet de 
ondergrondse kwaliteiten benoemen als aspecten om te sturen op kwaliteit, bijvoorbeeld, ‘herkenbare 
open zeekleipolder’. De bodem met haar aardkundige waarde is immers de drager van karakteristieke 
landschappen binnen de provincie. In ieder geval is als onderdeel van het provinciaal belang dat 
gehecht wordt aan het behoud van vitale en waardevolle landschappen meerdere bodemkwaliteiten 
meer en minder expliciet verweven in de structuurvisie. Dit geldt bijvoorbeeld voor bodemdiversiteit. 
Archeologische waarden zijn geborgd via de cultuurhistorische hoofdstructuur. Dit scala aan aspecten 
van de ondergrond is ook terug te vinden in structuurvisies en omgevingsvisies van andere provincies. 
 

Processen Bodemdaling 

 Verzilting 

 Afdekking 

Eigenschappen bodem Aardkundige waarden 

 Archeologische waarden 

 Draagkracht 

Toestand bodem Diffuse bodemkwaliteit 

 Waterbodemkwaliteit 

 Lokale bodemverontreiniging 

 Diepe grondwaterkwaliteit 

 Ondiepe grondwaterkwaliteit 

 Bodembiodiversiteit 

Ingrepen in de bodem Energieopslag 

 Waterberging (ondergronds) 

 Ondergronds bouwen 

 Oppervlaktedelfstoffen 

 Grondwater als grondstof 

Figuur 6 Palet aan kennis in de Bodemvisie 2005 van Provincie Zuid-Holland.  

 
Specifiek voor bodembeleid is in de Provincie Zuid-Holland in de Bodemvisie 2005 een stevige 
kennisbasis ontwikkeld om effecten en ontwikkelmogelijkheden in de bodem in beeld te brengen 
(figuur 6). Dit is ook mede de basis geweest voor het landen van sectoraal beleid in de provinciale 
structuurvisie. De Bodemvisie 2005 van de provincie Zuid-Holland bracht een breed scala aan 
onderwerpen in beeld en gaf globale ambities aan. De bestaande Bodemvisie 2005 is agenderend 
geweest voor enkele belangrijke bodemthema's, zoals de thema’s aanpak bodemverontreiniging, 
bodemdaling en verzilting. In de bestaande bodemvisie is het ondergrondse ruimtegebruik beperkt 
meegenomen terwijl dat een van de centrale thema’s in het bodemconvenant is. De huidige 
bodemvisie functioneert als kennisdocument over bodemprocessen en –kwaliteiten, maar geeft geen 
inzicht in de provinciale belangen, rollen en prioriteiten, of van de effectieve inzet van instrumenten 
voor het realiseren van bodembeleid. Dit is een lacune in het provinciale bodembeleid. Uit evaluatie 
van de Bodemvisie 2005 blijkt ook dat de sector bodem nog onvoldoende wordt meegenomen in de 
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planvormingsprocessen. Daarvoor is een betere verbinding met andere beleidsvelden belangrijk. De 
conclusie is dat de huidige visie nog geen adequate vertaling biedt van sectoraal bodembeleid naar de 
bijdrage die de bodem kan leveren aan huidige maatschappelijke opgaven. Hierbij past ook het besef 
dat naast expliciete kennis is ook ‘tacit knowledge’ onmisbaar in bodembeleid. Door de provincie 
Zuid-Holland wordt op dit moment deelgenomen in initiatieven georganiseerd door o.a. het SKB, 
COB en NIROV. Zo zijn in de afgelopen paar jaar pilots en kenniscirkels ingericht waar gezamenlijk 
vormgegeven wordt aan de transitie in het bodembeleid. 
 

4. Ontwikkelingen bij gemeenten en regio’s 

 
De aandacht voor de bodem binnen de beleidsontwikkeling door provincie Zuid-Holland staat niet op 
zichzelf. Bij gemeenten en de regionale uitvoeringsdiensten is men ook op zoek naar de vernieuwing 
van het bodembeleid. Een groot deel van de opgave wat betreft het ontwikkelen en uitvoeren van 
beleid ligt ook bij hen. De verwachting is dat in de komende paar jaar grote stappen gezet worden in 
het opnieuw vormgeven van het bodembeleid op lokaal en regionaal niveau. Een interessant voorbeeld 
waar men, inventariserend, al concrete stappen heeft gezet om kennis over gebruik en toestand van de 
bodem uit verschillende beleidsterreinen bij elkaar te brengen is Gemeente Dordrecht dat recent een 
‘Inspiratieboek en atlas ondergrond’ heeft gepresenteerd (Gemeente Dordrecht, 2012). Nieuwe 
beleidskeuzes bevat het inspiratiedocument nog niet. Dat is wel ook de concrete stap waar de 
Gemeente Rotterdam met haar visie op de ondergrond zichtbaar mee aan de slag is. Aan de hand van 
concrete beleidsontwikkeling wordt tegelijkertijd een leerproces aangegaan om tot integrale 
beleidsontwikkeling te komen. 
 

Rotterdam - Joost Martens, teamleider beheer ondergrond  
 

"De ondergrond is vol in Rotterdam, zeker in de binnenstad. Hier kunnen projecten behoorlijk last van hebben. 

Je krijgt te maken met extra kosten of tijdsoverschrijdingen, of mooie plannen kunnen toch niet uitgevoerd 

worden. We zijn daarom bezig een masterplan voor de ondergrond te ontwikkelen. Er ligt al een visie op de 

ondergrond: een kort overzicht om het onderwerp op de agenda te zetten, met vier aanbevelingen voor verdere 

uitwerking. Daarnaast is er een masterplan bodemenergie voor de binnenstad." "In beide gevallen werken we 

samen met andere partijen, zoals de provincie, Rijk, SKB en Agentschap NL. Het lastige is dat je voor een 

integraal ondergronds masterplan te maken hebt met allerlei aspecten: bodemenergie, archeologie, kabels en 

leidingen, et cetera. Van elk gebied weten we veel, maar hoe zorg je dat alles op een goede manier in zo'n 

masterplan is verwerkt? Wat zijn de onderlinge verbanden, waar liggen de prioriteiten? Onze aanpak is om klein 

te beginnen, bijvoorbeeld met vijf thema's, en het dan steeds verder uit te breiden." 

 

Bron: COB, maart 2012, http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-april2012/ondergrond-in-gemeentelijk-

beleid.html 

 
Specifiek voor het thema bodemenergie zijn in de provinciale structuurvisie ambitiegebieden voor 
Warmte-Koude-Opslag (WKO) opgenomen. Verschillende gemeenten ontwikkelen in die gebieden nu 
(of hebben ontwikkeld) masterplannen voor energieopslag, met name WKO, bijvoorbeeld gemeente 
Gouda, Stompwijk, Rijswijk, Den Haag, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam en TU Delft. Het basisidee is 
dat het nodig is om bij een groei van mogelijke warmtekoudeopslaginitiatieven te zorgen dat deze 
elkaar niet in de weg zitten om het systeem in zijn geheel te optimaliseren, maar ook dat er geen 
problemen optreden in de wisselwerking met andere ondergrondse functies. Dit speelt vooral daar 
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waar vraag is en waar het al druk aan het worden is in de bodem; vooral in bebouwde gebieden dus. 
Voor de diepe ondergrond is recent een voorbeeldproject gerealiseerd in Den Haag en is in het 
Westland een alliantie gesmeed om nieuwe aardwarmteprojecten te ontwikkelen. 
 

De gemeenten Westland en Midden-Delfland, FloraHolland, afval- en energienutsbedrijf HVC, Westland Infra, 

twee telerscombinaties en Delft Aardwarmte Project gaan intensief samenwerken om (financiële) steun en 

draagvlak te krijgen voor aardwarmteprojecten die betrekking hebben op de diepe ondergrond (Trias-laag, ca. 

4.000 meter). Hiertoe ondertekenen zij op 8 maart a.s. een intentieovereenkomst. Doel van de samenwerking is 

belemmeringen weg te nemen en de slagingskans van de Trias-projecten te vergroten. 

 
Persbericht Gemeente Westland, 6 maart 2012 - 

http://www.gemeentewestland.nl/smartsite.shtml?ch=INT&id=152293  

 

5. De opgave voor een nieuwe bodemstrategie voor de Provincie Zuid-Holland 

 
In deze context is actualisering van het provinciale bodembeleid logisch. Met alle ontwikkelingen is 
het belangrijk voor initiatiefnemers en voor de relaties tussen overheden onderling dat de rollen van 
verschillende overheden helder worden. Vanuit haar kerntak van de ruimtelijke ordening is het van 
belang dat de provincie vanuit de ‘belangen’ zoals zij die vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening voor 
haar beleid formuleert ook grip krijgt welke rol de bodem kan en moet spelen in de ontwikkeling van 
de provincie. De provincie Zuid-Holland stelt in 2012 geactualiseerd bodembeleid op dat antwoord 
geeft op de veranderende context voor het bodembeleid en keuzes doet waar concrete dilemma’s aan 
de orde zijn waar in de periode tot 2015 een antwoord op moet komen. Dat kan zijn omdat er 
maatschappelijke dynamiek is waar de provincie aan de lat staat om een regionale of bovenregionale 
afweging te maken (bijvoorbeeld rondom aardwarmtewinning en warmte/koudeopslag), omdat er nu 
zaken uitgezocht moeten worden die op middellange termijn tot beslissingen moeten leiden, of omdat 
er ambities zijn op korte of middellange waarvoor de provincie nu onderzoek moet doen of een 
beweging in gang moet zetten om op lange termijn de belangen die zij behartigt niet beschadigd te 
zien (bijvoorbeeld rondom het steeds drukker worden van de ondergrond en de onomkeerbaarheid 
daarvan). Het kan zijn dat er een concrete wettelijke taak is waarvoor de provincies de kaders moet 
stellen of de uitvoering ter hand moet nemen (bijvoorbeeld spoedlocaties sanering, maar ook 
Kaderrichtlijn Water via het waterbeleid en met de waterschappen).  
 
De opgave zal zijn om de vertaling te maken van bodembeleid als sectorale planning of een losse 
optelling van verschillende soorten sectorale planning naar werkelijk integrale facetplanning. 
Daarvoor zal een samenspel centraal staan tussen een voorkeursladder voor de ordening van functies 
in de ondergrond met een beoordelingskader voor de kwaliteit die beschermd of gerealiseerd moet/kan 
worden in die ondergrond. Op het moment van schrijven is dit beleid in ontwikkeling en kan nog niet 
meer dan deze contouren geschetst worden.  
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6. Discussie 

 
Wat voor ruimtelijk verhaal is er dan mogelijk als basis voor een nieuw soort provinciaal 
bodembeleid? Een discussiepunt is de rol die de lagenbenadering speelt. Op dit moment wordt de 
ondergrond, en met name het watersysteem, aan de hand van de lagenbenadering de ruimte gegeven 
om als sectorale benadering een soort stand alone rol in de ruimtelijke ordening te spelen. Dit was niet 
de ambitie met de lagenbenadering. Het is voor te stellen dat de lagenbenadering opnieuw 
geïnterpreteerd wordt: elke laag heeft wel een derde dimensie; dat is niet het primaat van de 
ondergrondlaag. Vervolgens is het van belang om via een principe als de lagenbenadering zichtbaar te 
krijgen dat er dus conflicten en meekoppelkansen ontstaan tussen de ondergrondse functies op elke 
laag. De warmtebehoefte van de glastuinbouw is daar een voorbeeld van. Dat heeft zowel slim 
locatiebeleid, als een goede ondergrondse infrastructuur in warmtenetten als optimaal gepland 
ondergrondse plaatsing van WKO nodig: dwars door de lagen van de lagenbenadering heen; en ook in 
meerdere lagen in de bodem op verschillende dieptes. 
 
Een andere interessante gedachtenlijn is dat, veel explicieter dan nu het geval is, het ruimtelijke 
kwaliteitsbeleid van de provincie zich gaat richten op de rol die de ondergrond, de kwaliteiten, 
processen en ingrepen daarin bij kunnen dragen aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Recent 
heeft de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen om haar ruimtelijke kwaliteitsbeleid, samen 
met lokale partijen, vorm te geven in gebiedsprofielen waarin de ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied wordt geduid om daarmee ontwikkelingen ook te kunnen sturen. Het zou een gemiste 
kans zijn om daarin geen aandacht te besteden aan de bodem. Dit betreft dan hoogstwaarschijnlijk wel 
vooral de ondiepere bodem. 
 
In sommige gebieden beginnen concurrerende ruimteclaims in de ondergrond te ontstaan. Ook is het 
de vraag in hoeverre de initiatieven die op korte termijn ontplooid worden in de ondergrond op lange 
termijn toekomstvast zijn. Dit zowel ten opzichte van het openhouden van toekomstige mogelijkheden 
inde ondergrond als ten opzichte van bovengrondse ontwikkelingen. Een gedachtenlijn zou kunnen 
zijn om voor het afwegen van functies een voorkeursladder voor nieuwe functies te ontwikkelen die 
zich richt op de hernieuwbaarheid en omkeerbaarheid van initiatieven in de bodem zodat het gebruik 
van die ondergrond zich over de tijd heen ook aan nieuwe omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen 
bovengronds kan aanpassen. Ten slotte is het wel de vraag in hoeverre een provinciedekkend 
driedimensionaal ruimtelijk beleid nodig is; iets wat binnen de politiek vaak wel wordt geroepen. Er is 
ieder geval niet overal hetzelfde driedimensionale beleid nodig. In het groene buitengebied met 
voornamelijk agrarische en/of recreatieve functies is er een andere ondergrondse opgave aan de orde, 
en relateert die anders aan de bovengrond dan in het stedelijke gebied en de tuinbouwgebieden en 
haven. Anders dan enkele jaren terug werd gedacht is het maar de vraag of een generiek ruimtelijk 
afwegingskader mogelijk en wenselijk voor het ordenen van functies in de ondergrond. 
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Learning from Lake Tahoe 

Op zoek naar de grenzen aan de groei 

 

Wiet Vandaele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke minuut wordt in Vlaanderen 43 m2 verhard. 
Verharding wordt veroorzaakt door een Darwinistische cascade van elkaar verdringende functies. 
Het groenboek voor het beleidsplan ruimte schuift een grens aan de groei van de verharde ruimte 
naar voor.  
Lake Tahoe toont hoe een regio ruimtelijk kan groeien binnen de grenzen van de draagkracht. 
De grenzen van de groei vormen een historische opportuniteit om Vlaanderen te hertekenen tot een 
metropool. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiet Vandaele 
wiet.vandaele@rwo.vlaanderen.be 
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Learning from Lake Tahoe 

Op zoek naar de grenzen aan de groei 

 
I have fished for trout, in Tahoe, and at a measured depth of eighty-four feet I have seen them put their 

noses to the bait and I could see their gills open and shut. I could hardly have seen the trout 

themselves at that distance in the open air. 
Mark Twain, 1869 

 
Het rapport “Grenzen aan de groei” uit 1972 lag aan de basis van het concept duurzame ontwikkeling. 
De verzegeling van open ruimte vormt een van de meest basale vormen van dergelijke grenzen aan de 
– ruimtelijke – groei. Onder impuls van Europees beleid wordt in het groenboek voor het beleidsplan 
ruimte een evolutie naar een nulsaldo voor verzegeling voorop gesteld. In de VS is hierrond al enkele 
decennia ervaring opgebouwd in de regio van het meer van Tahoe. Daar wordt de maximale 
verzegelingsgraad bepaald door de draagkracht van de bodem. Vlaanderen kan leerrijke lessen trekken 
uit de ervaringen in Tahoe.  
 

Op zoek naar de grens 

In 1972 publiceerde de Club van Rome, een groep vooraanstaande wetenschappers, het rapport 'de 
Grenzen aan de Groei'. Het zou een stempel drukken op beleid wereldwijd. Het rapport bevatte een 
inschatting van de grondstoffenvoorraden, en wees op een mogelijke uitputting in de komende 
decennia bij ongewijzigd beleid. Het stelde de economische doctrine van de voortdurende groei in 
vraag. Vijftien jaar later publiceerde de World Commission on Environment and Development – beter 
bekend als de Brundtland Commissie – het rapport “Onze gezamenlijke toekomst”. In dit rapport werd 
een nieuwe doctrine geïntroduceerd, duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling laat toe heelder 
maatschappijen uit de armoede te lichten zonder de grenzen aan de groei te overschrijden.  
 

Om duurzame ontwikkeling waar te maken komt het er dus op aan te weten wanneer je de grenzen 
overschrijdt. Het rapport 'de grenzen aan de groei' is na publicatie onder zware kritiek gekomen, onder 
andere omdat de inschatting van de evolutie van grondstoffenvoorraden met toenmalige – en dus 
weinig gesofisticeerde – computermodellen gebeurde. Deze oefening is na 1972 nog verschillende 
keren hernomen met steeds betere modellen, onder andere in een geactualiseerde versie van de 
Grenzen aan de Groei in 2004 en in het Millennium Ecosystem Assessment door de Verenigde Naties 
uit 2005.  
 

Het kwantificeren van de grenzen aan de groei is een heikele bezigheid. Die grenzen zijn niet statisch; 
technologische innovatie kan de grenzen verleggen. Bovendien varieert de grens van gebied tot 
gebied. Ook in het ruimtelijk beleid is men zich hier al een tijdje van bewust. Het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen vermeldt: “Duurzaam gebruik van de ruimte houdt in dat rekening wordt 
gehouden met een grens, een maximaal toelaatbare belasting, kortom met de draagkracht. ... Ze is 
plaats-, situatie- en soms tijdsgebonden.” (RSV, p. 182). Toch zien we steeds meer pogingen om de 
grenzen aan die groei te kwantificeren en wettelijk vast te leggen. De cap and trade systemen van 
verhandelbare emissierechten in uitvoering van het klimaatprotocol van Kyoto zijn hier een voorbeeld 
van, maar evenzeer de Europese quota voor de visserij of de stop op grindontwinning in 2006 uit het 
oorspronkelijke Vlaams grinddecreet.  
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We kunnen open ruimte beschouwen als een eindige grondstof, nodig voor de dienstverlening door 
ecosystemen zoals voedselproductie, zuivering van lucht, recreatie, etc. Groei van de bebouwde ruimte 
resulteert in verharding en versnippering van de open ruimte. Bij ongewijzigd beleid kan deze groei 
tegen een grens aan lopen waarbij de dienstverlening door ecosystemen niet langer gegarandeerd is. 
Water kan de grond niet meer indringen waardoor drinkwaterproductie door de ondergrond in het 
gedrang komt. Barrières verhinderen migratie van fauna en flora waardoor de regulerende 
ecosysteemdienst van de voortplanting gehypothekeerd wordt.  

Verhard Vlaanderen 

In Europa is jaarlijks 1000 km² onderhevig aan “ruimtebeslag” voor huisvesting, industrie, wegen of 
recreatieve doeleinden. Ongeveer de helft van deze oppervlakte wordt “afgedekt”. Over het algemeen 
verhardt Europa jaarlijks een oppervlakte ter grootte van Cyprus (PROKOP et. al., 2011). Vlaanderen 
is een sterk verharde en versnipperde regio. Begin 21e eeuw passeerde de verhardingsgraad in 
Vlaanderen de psychologische kaap van 25%. In de begindagen van de Industriële Revolutie was dit 
nog 3,81% (data voor 1834, geldig voor heel België). In een Business As Usual-scenario kan dit 
aandeel groeien tot een derde of zelfs de helft tegen 2050 (POELMANS, 2010). De afname van open 
ruimte vertraagt de laatste jaren weliswaar, vermoedelijk door de economische crisis. Waar dit begin 
jaren 2000 nog regelmatig meer dan 30 km² per jaar bedroeg, zag 2011 de laagste afname van de 
laatste 10 jaar: 22,67 km². Dit betekent desondanks nog steeds een tempo van 43 m² per minuut.  

 
Figuur 4: De verhardingsgraad in Vlaanderen stijgt verder (bron: FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE, 2012a; eigen verwerking)1 

 
In vergelijking met onze buurregio’s hoort Vlaanderen bij de meest verharde regio’s van Europa. In 
2006 was de verzegeling van de Europese bodem het grootst in de delta van de Schelde- en 
Maasvalleien, nota bene een van de meest vruchtbare landbouwgebieden van Europa in oorsprong. 

                                                      
1  Verhardingspercentage wordt uitgedrukt als verhouding van de bebouwde gronden en aanverwante terreinen – behalve 

verspreide landbouwgebouwen – t.o.v. de totale oppervlakte; op basis van kadastergegevens, dus “bruto” verharding. 
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Figuur 5: verzegeling van de bodem in Europa op regionaal schaalniveau (bron: PROKOP et. al., 2011). 

 
Naast verharding is ook de versnippering van de ruimte een bedreiging voor de dienstverlening door 
ecosystemen. Waar Vlaanderen qua verhardingsgraad tenminste nog op een gedeelde eerste plaats 
stond – tenslotte is de zuidelijke helft van Nederland, ondanks haar lange traditie in ruimtelijke 
ordening, minstens even verhard als Vlaanderen – is Vlaanderen waar het versnippering betreft de 
onbetwiste Europese koploper – Luxemburg even niet te na gesproken.  
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Figuur 6: versnipperingsgraad van Europese lidstaten in 2009 (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 
2011) 

 
De versnipperingsgraad is vanzelfsprekend het hoogst rondom de stedelijke gebieden in Vlaanderen. 
Toch valt op dat enkele gebieden in Vlaanderen die niet als stedelijk gepercipieerd worden sterk 
versnipperd zijn, zoals het gebied tussen Antwerpen, Mechelen en 
Aarschot.

 

 
Figuur 7: Versnippering van de open ruimte in Vlaanderen (STEUNPUNT RUIMTE EN WONEN, 2012) 
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Verdringing en verharding 

Een deel van deze groei van verharding wordt uiteraard verklaard door demografische groei: hoe meer 
inwoners, hoe meer nood aan verharding voor woningen en de voorzieningen die er mee 
samenhangen. Toch lopen de demografische groei en de veranderingen in verhardingsgraad slechts 
beperkt parallel.  

 
Figuur 8: wijziging in verhardingsgraad en bevolking in het Vlaams gewest, jaar op jaar, uitgedrukt in % (bron: 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE, 2012b; eigen 
verwerking) 

 
Een ander deel van de verklaring is te vinden in de economische groei: hoe meer jobs, hoe meer nood 
aan verharde ruimte voor werkplekken. Toch is er nog veel minder dan bij demografische groei een 
parallel te trekken tussen verharding en economische groei, ook niet als vertraging mee wordt 
verrekend.  

  
Figuur 9: wijziging in verhardingsgraad, werkende bevolking en Bruto Regionaal Product in het Vlaams gewest, 
jaar op jaar, uitgedrukt in % (bron: STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING, 2012; 
DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE IN VLAANDEREN, 2012; eigen 
verwerking) 
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We hanteren in dit artikel de hypothese dat de steeds voortschrijdende verharding en versnippering 
deels verklaard worden door het Darwinistisch fenomeen van verdringing. Dit houdt in dat de sterkste 
actor of functie de zwakkere – of minder aangepaste – weg duwt uit haar of zijn territorium, op basis 
van het recht van de sterkste. We zien dit fenomeen in verschillende domeinen. In de huisvesting is het 
gekend als gentrificatie: kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen duwen sociaal zwakkere bewoners weg 
uit hun buurt naar aanleiding van bijvoorbeeld stadsvernieuwingsoperaties. In de mobiliteit zien we 
dat fietsers niet langer op straat durven fietsen omdat ze in de verdrukking komen door het 
autoverkeer. Steeds meer fietsers rijden op het voetpad, waar ze de voetganger weg drukken die dan 
maar besluit met de auto te gaan want zelfs op het voetpad is het niet meer veilig. Een vergelijkbaar 
fenomeen zien we in het grondgebruik. De verschillende types van grondgebruik – industrie, wonen, 
recreatie, landbouw, natuur – hebben een eigen graad van “hardheid”. Dit hangt enerzijds samen met 
de graad van verharding, maar anderzijds ook met de hinder die ze voor andere types grondgebruik 
veroorzaken: een bedrijventerrein kan geluid, licht, trillingen, geur en vervuiling veroorzaken voor een 
woonwijk. Een woning in de buurt van een landbouwbedrijf kan beperkingen opleggen aan de grootte 
en aard van de landbouwproductie via de VLAREM regelgeving. Of de bewoner kan simpelweg de 
bedrijfsvoering van de boerderij bemoeilijken door te klagen: bedrijfsuitbreiding wordt tegen 
gehouden op basis van klachten omtrent landschappelijke inpasbaarheid en hinder naar de omgeving, 
ongeacht de situering in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, of het een uitbreiding betreft 
om economische redenen of om omwille van het dierenwelzijn.2 Natuurgebieden ondervinden op hun 
beurt hinder van landbouwbedrijven door bijvoorbeeld het lozen van nutriënten aan de randen van het 
natuurgebied etc. Hierdoor ontstaat een cascade van functies die elkaar verdringen, waardoor de 
verharding steeds verder toeneemt.  

Weg met verdringing 

Vanuit de vaststelling dat dergelijke verdringingsprocessen het algemeen belang kunnen aantasten zien 
overheden het als hun taak om in deze processen in te grijpen en correcties aan te brengen. In het 
verleden deed het ruimtelijk beleid dit bijvoorbeeld via bestemmingen: de verschillende types 
grondgebruik krijgen hun eigen gebied toegewezen, en de relatie tussen de types wordt vast gelegd, 
bijvoorbeeld door buffers. Ook andere mechanismen werden gebruikt – zo vermeldt de oude 
omzendbrief over Bijzondere Plannen van Aanleg die afwijken van het gewestplan (AROHM, 1993) 
een compensatiemechanisme tussen harde en zachte (“zwakke”) functies. Van dergelijke benaderingen 
is grotendeels afgestapt, omdat ze onvoldoende doeltreffend bleken. Sterker: via de bestemmingen in 
gewestplannen, BPA’s en RUP’s is de cascade van elkaar verdringende functies vertaald naar de 
financiële waarde van de grond. Deze logica stimuleert eigenaars om een bestemmingswijziging te 
verkrijgen voor hun grond naar een type grondgebruik met een hogere hardheid, waardoor de 
verdringing zich door zet. De overheid doet vandaag de eerste schuchtere pogingen om deze logica om 
te buigen door middel van de planbaten-regeling, maar het ziet er niet naar uit dat deze regeling de 
verdringing zal kunnen stop zetten. Een meer doortastende aanpak is aangewezen.  
 

Vanuit het beleid op Europees en Vlaams niveau wordt aangedrongen op het vast leggen van de 
grenzen aan de groei van de verharde ruimte: een stand still van verharding om te komen tot een 
evenwicht tussen bebouwde en onbebouwde ruimte. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa vermeldt onder de doelstellingen voor grond en bodem de volgende 
mijlpaal: “… tegen 2050 wordt de nettoruimtebeslagwaarde afgebouwd tot nul;” (EUROPESE 

                                                      
2  Gebaseerd op anekdotisch bewijsmateriaal uit recente uitspraken van de Raad voor Vergunningenbetwisting. 
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COMMISSIE, 2011). Het groenboek voor het beleidsplan ruimte schuift een slimme transformatie van 
de ruimte naar voor als lange termijn-doelstelling. Dit houdt in dat Vlaanderen evolueert naar een 
regio waarbij de totaal bebouwde oppervlakte niet meer toeneemt (DEPARTEMENT RUIMTELIJKE 
ORDENING, 2012). Het groenboek introduceert hiertoe een strategie in drie stappen, ontleend aan de 
trias reduce, reuse, recycle uit het milieubeleid: In eerste instantie moeten nieuwe activiteiten een 
plaats zoeken binnen de reeds bebouwde ruimte. Een meer compacte oplossing is mogelijk door 
intensiever, gedeeltelijk ondergronds of meer in de hoogte te bouwen. Ten tweede kiezen we voor 
hergebruik van goed gelegen ruimte die reeds bebouwd werd en in onbruik raakte. Ten derde moeten 
we werk maken van omkeerbaar ruimtegebruik, zeker daar waar nog open ruimte wordt aangesneden. 
Deze strategie gaat uit van de veronderstelling dat het areaal aan bebouwde ruimte volstaat om alle 
activiteiten die verharding nodig hebben een plaats te geven, in alle demografische en economische 
scenario’s. Deze veronderstelling zal uiteraard voorwerp moeten vormen van verder onderzoek.  

Vooruit met de stilstand 

De stand still is een trendbreuk voor Vlaanderen in vergelijking waarmee de 60/40-verhouding 
verbleekt.3 De operationalisering van zo’n doelstelling roept een aantal vragen op.  
 

Een eerste vraag is op welk tijdstip je de stand still invoert: vanaf wanneer mag de verhardingsgraad 
niet meer stijgen? Het Europees stappenplan zowel als het groenboek suggereren dat dit moment pas 
in 2050 ligt; er mag dus nog een kleine 40 jaar vrolijk verder verhard worden. De invoering moet er 
vroeger komen. Een plotse invoering op basis van de geschetste sense of urgency zou hetzelfde effect 
hebben als de invoering van het duinendecreet. Een graduele invoering kan aangewezen zijn, waarbij 
de stand still eerst wordt ingevoerd voor grote ontwikkelingen – door het invoeren van een ondergrens 
qua oppervlakte – of voor overheidsprojecten – vanuit een voorbeeld- en voortrekkersrol. 
 

Een tweede vraag is of de stand still een evenwicht tussen bebouwde en onbebouwde ruimte betreft 
dan wel een evenwicht tussen bebouwbaar en niet bebouwbaar. In het eerste geval moet het bebouwen 
van pakweg woongebied gecompenseerd worden – rood voor groen – in het tweede geval moet 
bestemmen van bijkomend woongebied gecompenseerd worden – rood voor rood. Het mag duidelijk 
zijn dat de eerste optie een pak strenger is en de opgave naar verdichting en inbreiding in dat geval 
veel ambitieuzer is. Je kan dus nog verschillende kanten op met zo'n doelstelling. Ter vergelijking: het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voerde een stand still voor lintbebouwing in. Ook voor die 
doelstelling bestaat een heel spectrum aan manieren om ze te operationaliseren. De minst ambitieuze 
variant zou de groei van de juridische voorraad aftoppen, door planologische maatregelen – zoals een 
moratorium op het bijkomend bestemmen van landelijk woongebied in lintvorm – of via het 
vergunningenbeleid – door afschaffing van de opvulregel. Een volgende stap sluit ook de verhoging 
van de ruimtelijke dynamiek in lintbebouwing af, door de functiewijzigingen naar meer dynamische 
functies onmogelijk te maken of door verdichting met kangoeroewoningen en mini-appartementen uit 
te sluiten. Een volgende stap zou een bouwstop in landelijk woongebied zijn, en de meest ambitieuze 
vorm zou het herbestemmen van landelijk woongebied naar agrarisch gebied zijn, geflankeerd door 
een herhuisvestingsbeleid.  
 

Het voorbeeld toont aan dat het principe vrij eenvoudig mag klinken maar de uitvoering ervan minder 
eenduidig is. Gelukkig is Vlaanderen hierin niet de pionier en kunnen we lessen trekken uit andere 

                                                      
3  Critici kunnen opwerpen dat een stand still op Europees niveau waarschijnlijk een de facto afname van de 

verhardingsgraad in Vlaanderen betekent, aangezien er andere regio’s in Europa zijn die een groei-achterstand hebben ten 
opzichte van Vlaanderen en dus meer recht hebben op bijkomende verharding. 
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regio’s die ons zijn voor geweest. De regio rond het meer van Tahoe in de Verenigde Staten heeft al 
enkele decennia ervaring opgebouwd met dergelijke principes. Tijd voor een kleine gevalstudie. 

Mark Twain achterna 

Het meer van Tahoe ligt in het gebergte Sierra Nevada, op de grens van de staten California en 
Nevada. De schrijver Mark Twain schreef dat het water van het meer van Tahoe zo zuiver was dat hij 
tijdens het vissen de kieuwen van een forel op een diepte van 84 voet kon zien openen en sluiten 
(TWAIN, 1869). Door haar in origine relatief ongerepte karakter kreeg de regio in de Amerikaanse 
psyche een positie als het Eden van de VS. Verschillende pogingen om van het meer een Nationaal 
Park te maken strandden in het Amerikaans congres, onder andere omwille van het groot aandeel van 
de gronden rond het meer in privé-eigendom. Vandaag is het een toeristische trekpleister met casino’s, 
skigebieden, etc. De ongebreidelde ontwikkeling van de regio na de tweede wereldoorlog – de 
permanente bevolking steeg van 10.000 in 1960 naar meer dan 50.000 twintig jaar later; in de zomers 
woonden er 90.000 mensen aan het meer (WIKIPEDIA, 2012) – leidde tot milieuschade. Vooral de 
sterk toegenomen erosie zorgde ervoor dat steeds meer sedimenten in het meer terecht kwamen en het 
water vertroebelde; Mark Twain draaide zich om in zijn graf. Dit leidde tot de aftakeling van het 
imago als Eden van Amerika en leidde tot een bewustwording dat een van de laatste ongerepte stukjes 
VS op het punt stond te verdwijnen.  

 
Figuur 10: Lake Tahoe is de tuin van Eden voor de gemiddelde Amerikaan 

 
In 1969 ratificeerde het congres een verdrag tussen de staten California en Nevada en richtte het Tahoe 

Regional Planning Agency op. In 1982 bepaalde dit agentschap drempelwaarden voor milieukwaliteit 
en vaardigde verordeningen uit om deze drempelwaarden te bewaken. In 1984 publiceerde het 
agentschap een regionaal plan voor de lange termijn. Milieuverenigingen vochten het plan 
onmiddellijk aan wegens te weinig ambitieus, en in een ongeziene demarche kondigde de rechtbank 
een bouwstop af in de regio, gemotiveerd door een sense of urgency. Onderhandelingen tussen het 
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agentschap en de verzoekende partijen resulteerde in 1987 in een bijgesteld regionaal plan dat tot 
vandaag van kracht is (TAHOE REGIONAL PLANNING AGENCY, 2012). Het plan heeft de 
ongebreidelde groei afgeremd, en vandaag verbetert de milieukwaliteit terug. 
 

Het regionaal plan introduceerde een typologie van gebieden van afnemende kwetsbaarheid – of 
toenemende draagkracht, zo je wil. Wetlands werden als meest kwetsbaar getypeerd, steile hellingen 
iets als minder kwetsbaar – meer kans op erosie – zachte bodems als nog iets beter, en de rest als de 
meest draagkrachtige gronden. Op basis van een bodemsurvey uit de jaren 1970 werd de regio 
ingedeeld volgens deze typologie. Voor elk type werd een drempelwaarde bepaald: de meest 
kwetsbare gronden krijgen een maximale verhardingsgraad van 1%, zachte gronden 5%, en de meest 
draagkrachtige bodems 30%. De percentages zijn zo opgesteld dat het op regionaal schaalniveau 
minstens op een nulsaldo uitkomt.  
 

Individuele eigenaars kunnen voor hun eigendom nagaan of de drempelwaarde voor hun perceel al 
bereikt is. De typologie uit de survey wordt ter plaatse gecontroleerd. Blijkt dat de drempelwaarde 
overschreden is, dan kan de eigenaar ofwel verharding verwijderen ofwel een meerwaarde betalen. 
Deze meerwaarde wordt in een fonds gestort waarmee het agentschap gronden opkoopt om de 
verharding er zelf te verwijderen. Blijkt dat de drempelwaarde nog niet bereikt is, kan de eigenaar het 
resterende ontwikkelingsrecht verkopen aan een eigenaar van een perceel in een meer draagkrachtig 
type. Hierdoor ontstond een regionale markt voor ontwikkelingsrechten. 
 

Een recente evaluatie van het regionaal plan toonde dat de schrik een meerwaarde te moeten betalen 
vele eigenaars ervan weerhield om te investeren in hun eigendom, met een zekere degradatie van 
gebouwen en infrastructuur tot gevolg. Het regionaal plan kreeg de connotatie van rottingsbeleid. 
Daarnaast stelde men vast dat het plan verdichting in de woonkernen tegen ging, omdat ook daar de 
drempelwaarden gevolgd worden. In een herziening van het plan wordt voorgesteld om in woonkernen 
de percentages op te trekken, los van de draagkracht. Uit de evaluatie blijkt nog dat de aanpak op 
perceelsniveau onbedoelde neveneffecten heeft en een aanpak op een hoger schaalniveau (via planning 
eerder dan via vergunningenbeleid) eerder aangewezen is.4  

Naar een nieuw evenwicht 

Het voorbeeld van Tahoe laat zien dat een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten de 
cascade van verdringing kan doorbreken. Daarnaast toont de gevalstudie ook aan dat een dergelijke 
regeling niet enkel geoperationaliseerd mag worden via het vergunningenbeleid, maar ook een 
planologisch luik moet krijgen.  
 

Het bepalen van een grens aan de groei van de verharde ruimte is mogelijk en nodig. We moeten naar 
een nieuw evenwicht tussen open en bebouwde ruimte. Voor de operationalisering van een dergelijke 
doelstelling mogen we echter niet over één nacht eis gaan, omdat er verschillende valkuilen zijn. De 
stand still kan bijvoorbeeld geoperationaliseerd worden als een louter kwantitatieve regel, een soort 
vereenvoudigde ruimteboekhouding. Zonder onderliggende visie is het echter niet ondenkbaar dat 
suburbanisatie doorzet en leegloop van de steden stand houdt, binnen de marges van de stand still. 
Evenmin mag de stand still resulteren in een rottingsbeleid. Het nieuwe evenwicht moet kaderen in 
een visie op ruimtelijke kwaliteit. Het groenboek formuleert hiertoe een aanzet, in het streefbeeld van 
een metropool.  
 

                                                      
4  Met dank aan Jeff Cowen van het Tahoe Regional Planning Agency voor toelichting. 
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Het nieuwe evenwicht vormt een opportuniteit voor kwaliteit. De koolstofarme samenleving zoals ze 
door Europa wordt geschetst plaatst ons voor enorme uitdagingen: tegen 2050 wil Europa de CO2-
emissies reduceren met 80 à 95%. Het mag duidelijk zijn dat dit niet haalbaar is door een loutere 
opwaardering van het huidig gebouwenpatrimonium, maar dat een groot aandeel van het patrimonium 
zal moeten vervangen worden door nieuwbouw die voldoet aan passiefhuisstandaard of beter. Waar 
het huidig ruimtelijk beleid door de cascade van functies stimuleert dat een dergelijke vervanging ter 
plaatse zou gebeuren – herbouw – kan de invoering van een systeem van verhandelbare bouwrechten 
ervoor zorgen dat deze nieuwbouwopgave terecht komt in beter gelegen gebieden. Monofunctionele, 
waterzieke en autogerichte woonwijken van slecht geïsoleerde woningen, bewoond door babyboomers 
die binnenkort geen trappen meer kunnen nemen, kunnen een eerste klant zijn voor deze operatie. Als 
het leeuwendeel van het patrimonium de volgende 40 jaar op de schop moet ligt hier een historische 
kans om de ruimtelijke structuur van Vlaanderen grondig te hertekenen tot een metropool. 
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THEMA : PLANNING EN 

INSTRUMENTARIUM  
 

Inspirator 

Marc Hanou, programmamanager in de ruimtelijke sector 

Schets thema 

Deze sessie richt zich op een aantal kernwoorden: 
Scenario’s  
Masterplanning  
Slow Planning  
Doe-het-zelf-planning 
 

Luiken binnen thema 

Op de PlanDag 2012 zijn de papers binnen dit thema ingedeeld in twee luiken (sessies): 

• Planning en nieuwe instrumenten 

• Planning en tijdelijkheid 
 
U vindt de papers in dit thema hierna in alfabetische volgorde gerangschikt. 
 

Planning en nieuwe instrumenten 
Papers: Integrale Planvorming en Ontwerp voor de Delta – Ed Dammers 

 
Augmented Virtuality: instrument ter optimalisatie van ruimtelijke kwaliteit –  
Mario Matthys 
 
Meer toekomst met minder plannen? – Annette Kuhk, Jan Schreurs en Michiel Dehaene 
 

 

Planning en tijdelijkheid 
Papers: Pauzelandschappen; over tijdelijk landschap en stedelijke ontwikkeling – Bart Bomas 

 
‘Meanwhile’, over de rol van ‘pauzelandschappen’ in stedelijke (her)ontwikkeling – 
Aurelie De Smet 
 
Op zoek naar een nieuwe bast voor boom – Clenn Kustermans 
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Pauzelandschappen; over tijdelijk landschap en stedelijke ontwikkeling  
 

Bart Bomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen: 
 

• Iedere eigentijdse stad zou een strategie voor tijdelijke landschappen moeten ontwikkelen. 

• Tijdelijke landschappen zien er over het algemeen niet uit! 

• Bricolage is (her) gebruiken wat voorhanden is. Dit is een nieuw paradigma voor stedelijke 
ontwikkeling. 

• Wanneer alle ‘loze’ ruimte in de stad kan worden benut als tijdelijk landschap, dan wordt 
de stad veel duurzamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur:  
Ir. B. Bomas (landschapsarchitect) 
 
bart.bomas@bvr.nl 
 
BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling 
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Pauzelandschappen; over tijdelijk landschap en stedelijke ontwikkeling  
 

Inleiding  

Al enkele jaren staat tijdelijk ruimtegebruik sterk in de belangstelling van architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur. Ook in Nederland kregen buitenlandse voorbeelden zoals Paris Plage (2001) 
en de alternatieve ruimtegebruikprojecten in Berlijn (sinds de jaren ‘90) navolging. In de actuele 
economische crisis zijn uitgestelde projecten en vrijvallende ruimtes ‘zonder programma’ een 
onderwerp van toenemende aandacht. Dit zijn gebieden die zich in een tussentijd bevinden. 
Gemeenten worden door de economische omstandigheden gedwongen om na te denken over het 
benutten van deze gebieden. Inmiddels is tijdelijk ruimtegebruik in Nederland daarom ‘gepromoveerd’ 
tot het dagelijks jargon van stadsplanners en ontwerpers.  
 
Een belangrijke vraag is of tijdelijk ruimtegebruik uit het domein van incidentele architectuurprojecten 
kan worden getild naar het schaalniveau van landschap en stedenbouw. Hoe kan tijdelijkheid in het 
landschapsontwerp worden benut om stedelijke gebieden te (re-) activeren of interessant te 
maken voor een nieuwe toekomst? In dit onderzoek wil ik aannemelijk maken dat tijdelijke 
landschappen een bron zijn voor een nieuwe, eigentijdse vorm van stedelijke ontwikkeling. Hierin 
wordt vanuit de kwaliteiten van de bestaande context heel geleidelijk en zoekend (bricolage) 
toegewerkt naar de toekomst. Daarin kunnen zes verschillende modellen worden onderscheiden geënt 
op de verschillende tijdelijke landschappen. Dit paper biedt handreikingen voor een ontwerpfilosofie 
waarin tijdelijkheid op landschappelijke schaal wordt benut. 
 

Wat is tijdelijk landschap? - typologie en praktijkvoorbeelden 

Landschappen kennen behalve een ruimtelijke dimensie ook een temporele dimensie. Het landschap 
verandert. Elk landschap is daarom in zekere zin tijdelijk, maar niet elk landschap is een tijdelijk 
landschap. Ik ga uit van een volgende werkdefinitie:  
 

 werkdefinitie tijdelijk landschap 
 
 Een voorlopig landschap dat ontstaat als gevolg van tijdelijk ruimtegebruik en dat relatief 

kortstondig bestaat binnen de ritmiek(en) van een tijdreeks of een tijdcyclus. Het is daardoor een 
landschap van korte duur en veranderende configuratie.  

 
Er zijn vele praktijkvoorbeelden van tijdelijke landschappen. Op basis van een uitgebreide 
inventarisatie onderscheid ik zes verschillende soorten tijdelijk landschap. Ze zijn geordend naar hun 
verschijningsvorm in de tijd. Uit het onderzoek blijkt tevens dat bewust vormgegeven tijdelijke 
landschappen verschillende doelen dienen. Afhankelijk van hun context en de initiator (overheid, 
ontwikkelaar, maatschappelijk initiatiefnemer) varieert dit van tijdelijke natuur of landbouw tot 
tijdelijke woningen, evenementen of bijvoorbeeld een tijdelijk sportterrein.  
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TYPE TIJDVERLOOP TIJDELIJK LANDSCHAP 

Cyclisch Cyclisch landschap 
Successielandschap 

Lineair Continu Voorloperlandschap 

Wandelend landschap 

Discontinu Tussentijds landschap 

Evenementieel landschap 

 

Cyclisch landschap 
Het cyclische landschap heeft een zich regelmatig herhalende morfologie. In de natuur bewegen veel 
landschappen mee met de korte pauzes van seizoenen of het ritme van de zee. Gecultiveerde vormen 
van het cyclische landschap zijn landbouwgebieden of het verschijnsel stadsstrand.  
 
Middenin Parijs verschijnt sinds 2001 elk jaar een 3,5 
kilometer lang tijdelijk strand langs de Seine op de plek van 

een doorgaande weg. Vier tot vijf weken in de zomer wordt de 
weg het toneel van ‘badgasten’. De Nederlandse versie was 

jarenlang te vinden in Rotterdam aan de Boompjes. In 

Amsterdam ontstond het tijdelijke strand van Blijburg aan Zee 

in een andere context.  

 

Successielandschap  
Het successielandschap is het landschap van de geleidelijke groei en de vaak lange pauzes. In een 
natuurlijke successiereeks worden pioniersvegetaties vervangen door meer permanente vegetaties tot 
het eindstadium bos is bereikt. Een voorbeeld is het voormalige vliegveld Tempelhof te Berlijn waar 
geleidelijk een andere functie wordt gegeven aan het terrein.  
 

De vervallen NDSM werf op de noordelijke IJ-oevers 

werd begin jaren ‘90 gekoloniseerd door kunstenaars. 
Inmiddels is het de grootste culturele broedplaats van 

Amsterdam met ruim 250 kunstenaars die hier werken. 
De kwaliteit van het landschap wordt getekend door de weidsheid van het IJ, de robuuste betonnen 

kades en scheepshellingen, loodsen en een grote kraan. De esthetiek is rommelig en ruïne-achtig, met 
kunststellages, vlaggen en bouwmaterialen. De vegetatie bestaat uit gras en opschietende wilgen en 

vlierstruiken.  

Sinds het jaar 2000 is dit tijdelijke landschap steeds meer in de belangstelling gekomen van de 

gemeente en van ontwikkelaars. De ruige, levendige en creatieve sfeer trok onder andere MTV aan en 

er werd een hoofdvestiging van HEMA gerealiseerd. De plannen voor dit deel van de stad krijgen 

geleidelijk steeds meer vorm, worden steeds meer permanent. 
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Voorloper landschap  
Voorloperlandschappen of plaatsbereidende landschappen lijken op successielandschappen. Ze 
wachten in onvoltooide staat op een eindstadium. De plaatsbereidende landschappen worden echter 
niet vervangen zoals bij successie, maar bieden structuur aan het definitieve landschap en worden 
hierin opgenomen.  

 
De Floriade is een tienjaarlijkse land- en 

tuinbouwtentoonstelling. Het fenomeen bestaat sinds 

1960 en heeft een telkens wisselende locatie. Steeds 

wordt een tijdelijk expoterrein met een ruime opzet 

ontwikkeld. Het is een tijdelijk landschap waar grote 

investeringen mee gemoeid zijn en dat enkele jaren de kans krijgt om te groeien. Tijdens het 

evenement van enkele maanden dient het landschap te voldoen als decor en gebruiksruimte met tuinen 

en paviljoens. Daarna wordt het terrein omgevormd tot een andere definitieve bestemming, 
bijvoorbeeld een woonwijk. Het gaat dus om een plaatsbereidend landschap. Recente voorbeelden zijn 

Zoetermeer 1992 (werd woonwijk), Haarlemmermeer 2002 (park), Venlo 2012 (wordt 
bedrijventerrein). Een ander plaatsbereidend tijdelijk landschap is dat van de zuidelijke Flevopolder 

waar de stad Almere geleidelijk vorm krijgt. De landschappelijke structuren van waterplassen en 
bosgebieden zijn vroegtijdig aangeplant en uitgegroeid. De wijkers zoals populieren maken thans 

plaats voor blijvers, duurzame bostypen van beuk en eik. De newtown voegt zich in dit 

landschappelijke kader. 

 

Wandelend landschap 
Het wandelende landschap verplaatst zich en strijkt dan weer hier, dan weer daar neer. In de natuur 
zijn het bijvoorbeeld schuifelende Waddeneilanden of stuifduinen. Het tijdelijk op locatie zijn is ook 
het principe van een reizend evenement als de Parade.  
 
Binnen deze sfeer valt het tijdelijke surfdorp FAST in 
Scheveningen haven, nabij het vrijgekomen Norfolkterrein. 

Dit is een mobiel seizoensgebonden dorp van zeecontainers 
voor surfers en kunstenaars. 

 

Tussentijds landschap 
Het landschap van het tussentijds gebruik is een discontinuïteit in de hoofdontwikkeling. Het markeert 
een korte tot lange pauze. Tussentijds of tijdelijk gebruik is de meest populaire vorm van het tijdelijke 
landschap. Dit pauzelandschap komt in vele gedaantes voor, van tijdelijke natuur, stadslandbouw tot 
experimentele flexibele architectuur. Tussentijdse landschappen zijn gepland of ongepland en kennen 
een natuur/landbouwkarakter of zijn meer 
gericht op openbare ruimte en cultuur. 
 
In de Spaanse stad Zaragossa wordt sinds 2009 
planmatig gewerkt aan tijdelijke invullingen 

van vrijkomende ruimte onder de titel 
‘Estonoesunsolar’ (‘dit is geen braakliggend terrein’). Een gemeentelijk projectbureau fungeert als 

makelaar tussen initiatiefnemers en eigenaars van vrijkomende ruimte. Het doel is een verbetering van 
de openbare ruimte. Het landschapsbeeld bestaat uit pocketparks of tijdelijke tuinen met vlonders en 
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eenvoudig, maar stijlvol straatmeubilair. Het archetypische landschap is hier het stedelijke landschap 

als (geo) morfologie (Cassanova 2011). 
 

Evenementieel landschap  
Het evenementiële landschap is het meest kortstondige landschap. Het is eenmalig en vergankelijk en 
bespeelt de kortste pauze. Vaak blijft er niet veel meer over dan een herinnering. De projecten van 
SLeM of de terreininrichting van Lowlands behoren tot deze categorie. Ook grote sportevenementen 
als Olympische spelen zijn behalve vaak plaatsbereidend ook evenementieel.  
 
Elk jaar vindt in de Black Rock Desert van 

Nevada het Burning Man festival plaats. 

Burning Man is archetypisch voor de grote 

festivals met een eigen ruimtelijke 

organisatie. In Nederland zijn Lowlands of Dance Valley en bijvoorbeeld de Parade tijdelijke 
evenementiële landschappen met een opzet die lijkt op een legerkampement en met een vormgeving die 

raakt aan vrijheidssymboliek. 
 

Ontwerpen aan tijdelijke landschappen; tien tactieken voor de tijdelijkheid 

De ruim 35 onderzochte praktijkvoorbeelden laten gemeenschappelijke kenmerken zien. Dat biedt 
inspiratie voor een gereedschapskist voor de ontwerper. Bij het ontwerpen aan het tijdelijke landschap 
krijgt de factor tijd de nadruk. Dit zal doorwerken in de ontwerpopgave, ontwerpmethodiek, de 
ontwerpmiddelen en de ontwerppresentatie. Per onderdeel levert dit een set tactieken op voor de 
tijdelijkheid.  
 
Ontwerpopgave  
Het spel met de historische context en het toekomstige ruimtegebruik bij een tijdelijk 
landschap maakt een tijddiepte zichtbaar. Daarnaast is het een uitdaging om in 
versterkte mate de ritmiek van het landschap te stapelen. Het kan hierbij gaan om 
gebruiksprogramma’s die elkaar afwisselen of tegelijk plaatsvinden, maar ook om 
landschapselementen en structuren die verschillende tijdservaringen (tegelijk) mogelijk 
maken: lineair, cyclisch en singulier, snel en traag. Tactiek 1: Tijddiepte zichtbaar en tijd 
beleefbaar maken 
 
Behalve een opbouw en groei dient ook de (mogelijkheid) van ontmanteling 
te worden mee-ontworpen. Het flexibele, mobiele, veranderlijke, aanpasbare, 
verplaatsbare en dat wat het landschap weer achterlaat, zijn onderdeel van de 
ontwerpopgave. Hergebruik in de betekenis van ‘Superuse’ (Hinte 2007) van 
2012 Architecten kan worden toegepast op landschapsschaal. Tactiek 2: 
Opbouw, bestaansduur en afbouw als opgave 
 

Het tijdelijke landschap is een begeleider van ruimtelijke verandering. Daardoor 
markeert het een overgangssituatie en moet het – alleen al voor financiering - op 
een bijzondere manier vroegere gebruikers, projectontwikkelaars, overheden en 
toekomstige ruimtegebruikers met elkaar in verband brengen. Tactiek 3: 
Verbinden en activeren van partijen 
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Ontwerpmethodiek  
Vanwege de korte bestaansduur heeft een tijdelijk landschap vaak het karakter 
van een herovering van de ruimte. Het gaat immers vaak om braakliggende 
terreinen, verlaten fabriekshallen, plekken die niet bedoeld zijn om te bewonen. 
De ontwerper wordt uitgedaagd om een aantal condities te scheppen waardoor 
weer (voor even) een herbergzame ruimte kan bestaan voor een bepaald gebruik. 
Het heroveren van de plek is een fysieke actie: markeren, begrenzen, toegankelijk 
(en veilig) maken. Tactiek 4: ruimte veroveren, placemaking 
 
Het tijdelijke vraagt om een ontwerp van ritmiek. Het is tevens een voortdurend 
inspelen op veranderingen, improviseren. Het kunstenaarscollectief 
Observatorium noemt deze ‘choreografie van de ruimte’ staffage, naar het (ver) 
plaatsen van de decorstukken voor een toneelvoorstelling. Tactiek 5: Staffage en 
improvisatie 
 
Om een kleine plek tot een landschap te maken is het nodig om op te schalen. Een belangrijke 
ontwerpuitdaging is om van een plek een groep te maken, van een locatie een 
zwerm of archipel. Zaragozza laat bijvoorbeeld zien dat een reeks van honderden 
verspreide kleinschalige, tijdelijke plekken samen een landschappelijke laag aan de 
stad kunnen toevoegen. Dit zwermontwerp is het op vele plekken laten opduiken 
van het tijdelijke landschap en het groeperen door onderlinge verwijzingen. 

Tactiek 6: zwermen maken 
 
In essentie vraagt een ontwerp voor het tijdelijke landschap een bepaalde tactische 
ontwerphouding. Het is een houding die gespitst is op dat wat voorhanden is. De 
ontwerper moet instinctief tewerk gaan in het zoeken naar bruikbare sporen van de 
lokale geschiedenis. Ook is het een kwestie van uitproberen, experimenteren, 
knutselen. De investeringen zijn immers beperkt, de tijd is kort en het landschap is 
voorlopig en improvisorisch in zijn aard. Deze houding wordt bricolage genoemd. 

Tactiek 7: bricolage 
 

Ontwerpmiddelen 
Bij het ontwerpen van pauzelandschappen past een ontwerptaal die werkt met 
veranderlijke landschapsvormen en een roerende inventaris. Denk aan beweeglijk 
zand, verplaatsbare boomcontainers, vlonders, wisselende pioniersvegetaties, 
hergebruikte bouwmaterialen, tijdelijke constructies. Ze onderstrepen in hun 
vormentaal en verweerbaarheid het tijdelijke. Tactiek 8: flexibele materialen 
 
Ontwerppresentatie 
Het tijdelijke landschap is beweeglijk en veranderlijk. Een eindbeeld bestaat per 
definitie slechts korte tijd, of is helemaal niet te definiëren. Dit vraagt om toegesneden 
middelen om het ontwerp te presenteren. Film en animatie of een temporele cartografie 
kunnen een verrijking zijn van de bestaande presentatiemiddelen. Voorbeelden te over 
in andere vakgebieden: IKEA bouwpakketten, buienradar, dynamische 
verkeersmodellen, animaties van zeestromingen. Tactiek 9: beeldenreeksen en 
dynamische cartografie 
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Het ontwerp is tenslotte een choreografie en daar hoort een scenario of script, 
draaiboek of stripverhaal bij. De opbouw van een script voor een tijdelijk 
landschap bestaat volgens Fritschy en Van Lingen net als bij een filmscript uit een 
storyline, aktes en scènes. De storyline met aktes geeft houvast en is de rode 
draad. De scènes zijn improvisaties op het hoofdthema (Fritschy en Van Lingen 
2011: 99). De storyline vertelt van herovering van de ruimte, via opbouw en groei 
naar afbouw en demobilisatie. Tactiek 10: script  
 

Tijdelijk landschap en stedelijke groenstructuren 

Vanuit de onderzochte praktijkvoorbeelden is een typologie van tijdelijke landschappen afgeleid en 
zijn ontwerptactieken benoemd. Nu is het de vraag hoe deze landschappelijke kennis de stedelijke 
ontwikkeling verrijkt. Waar landschap in de pre-industriële tijd een vanzelfsprekende orde gaf aan de 
stedelijke structuur, verdween deze langzaam tijdens de industrialisatie. Vanaf de jaren 80 van de 
vorige eeuw is het landschap herontdekt als substraat voor stedelijke ontwikkeling. Ook bij de 
herstructurering werd landschap gebruikt om een betere leefomgeving te creëren: groen en water als 
recreatief uitloopgebied. In veel gevallen is daarbij een klassieke en weinig veranderlijke vorm van 
openbaar groen ontstaan: grasweides, boomgroepen, perken en plantsoenen, meestal onderhouden 
door de gemeente. Het tijdelijke landschap biedt een heel ander type beleving.  
 
Het tijdelijke landschap doet zich voor als gebeurtenis 
in de stedelijke dynamiek. Dit verschilt van de meer 
klassieke en permanente groenstructuren in de stad. 
Singels, parken, lanen zijn ontworpen met het oog op 
een langdurig bestaan en min of meer voorspelbaar 
gebruik. Het tijdelijke landschap onderscheidt zich 
hiervan als een veel veranderlijker, zwermachtige en 
meer schuivende groenstructuur. Beide landschappen 
vullen elkaar aan. In de meer permanente 
groenstructuur kan zich een stabiel ecosysteem 
ontwikkelen, in het tijdelijke landschap worden 
condities geschapen voor pionierssoorten en voor 
ecologische successie. In de permanente 
groenstructuur vindt het klassieke parkgebruik een plek en is ruimte voor bijvoorbeeld kostbare 
watersystemen. In het tijdelijke landschap is het gebruik niet voorspelbaar en voorgeschreven, is er de 
mogelijkheid om zelf te participeren en het landschap vorm te geven.  
 
De tijdelijke (inter-) stedelijke groenstructuur dient zich zo aan als een eigen landschapstype en 
aanleiding voor stedelijke ontwikkeling. Landschap is niet louter de conditionerende onderlaag voor 
de stadplattegrond, maar ook de her en der verschijnende tussenruimte. Zoals Rooze voor Rotterdam 
of Olmsted in Boston een groenstructuur aanlegden om de moderne (concentrische) stad te geleiden, 
kan tijdelijk landschap de postpostmoderne nevelstad voorzien van nieuwe bronpunten.  
 

Tijdelijk park op vrijgekomen ruimte door krimp, Marxloh (Dui) 
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Tijdelijk landschap als bron voor nieuwe stedelijkheid 

Steden in heel west Europa krijgen te maken met een zich stabiliserende of krimpende bevolking. 
Deze demografische trend wordt de komende tijd naar verwachting begeleid door een lagere 
economische groei. De crisis lijkt in Nederland een periode in te luiden waarin stedelijke ontwikkeling 
kleinschaliger en geleidelijker wordt aangepakt. Waar de programmatische druk afneemt, wordt de 
toekomst van een gebied onzekerder. Het wordt dan belangrijk om uit te gaan van bestaande 
kwaliteiten. Stedelijke ontwikkeling en gebiedsbeheer raken sterker verweven. Dit ´ontwikkelende 
beheer´ of ´beherend ontwikkelen´ heeft het karakter van voortbouwen aan de stad, waarbij moet 
worden gewerkt met de beperkte middelen die voorhanden zijn. De beschreven ontwerptactiek, 
bricolage (Frans voor knutselen) lijkt in de huidige economische context de kern te raken van 
eigentijdse ruimtelijke ontwikkeling. Het begrip werd in 1960 geïntroduceerd door de filosoof Claude 
Lévi-Strauss (Lévi-Strauss 1960: 32). Hij omschreef het als een onophoudelijke reconstructie met 
behulp van steeds dezelfde voorraad materiaal die (toevallig) voorhanden is. Doelen en middelen, 
betekenissen en betekenaars wisselen steeds van rol. Rowe en Koetter hebben het in hun beroemde 
essay Collage City stedenbouwkundig geïnterpreteerd als een betekenisvolle eenheid smeden van oude 
en nieuwe elementen (Rowe en Koetter 1978). De charme van bricolage is ook die van het tijdelijke 
landschap: open, improvisorisch. Het werken aan ruimtelijke ontwikkeling op deze manier staat nog in 
de kinderschoenen. Tijdelijke landschappen kunnen proeftuinen zijn voor dit type stadsontwikkeling.  
 

Denkmodellen voor de stad als gebeurtenis 

Stedelijke dynamiek, of het nu groei of krimp is, leidt tot een voortdurende schuifoperatie in het 
stedelijke weefsel. Hierbij ontstaan de condities voor tijdelijke landschappen. In de versnellende, 
groeiende stad zal het tijdelijke landschap zich vooral manifesteren als een landschap dat vooruitloopt 
op nieuwe ontwikkelingen. In de vertragende, krimpende stad ontstaat tijdelijk landschap waar ruimte 
vrijkomt en ontwikkelingen stilvallen. In beide situaties markeert het tijdelijke landschap een transitie 
van het gebied. Omdat het tijdelijke landschap uitgaat van verandering en van een improvisorische en 
zoekende benadering biedt het de landschappelijke context voor een nieuwe vorm van stedelijkheid. 
Het is een stedelijkheid waarin de ontwikkeling niet van buitenaf (of top down) maar van binnenuit het 
gebied (in dit geval een betere term dan bottum up) komt. Een hiertoe ontworpen tijdelijk landschap 
kan die stedelijkheid uitlokken. Vanuit de beschreven zesvoudige typologie identificeer ik zes 
manieren waarin het ‘landschap als gebeurtenis’ uitnodigt tot een ‘stad als gebeurtenis’. De 
verschillende modellen voor de ‘stad als gebeurtenis’ zijn vanzelfsprekend conceptueel. Het zijn 
brillen om naar de bestaande stad te kijken.  
 

− De wisselstad (tussentijds landschap). De stad wordt opgevat als een beweeglijke reeks van 
vrijvallende en te benutten ruimtes. De schuifruimte in de stad wordt continu in kaart gebracht. Er 
is een instantie (gemeente, stichting) met een makelaarsfunctie die ruimtevragers en 
ruimteaanbieders met elkaar verbindt. Het tijdelijke landschap bestaat uit tussentijdse groene 
ruimtes die passen bij de locatie. Het levert een schuivende voorraad op van groene ruimte in de 
stad. Dit landschap is acupunctureel, zwermachtig, zonder een pretentie van fysieke samenhang, 
maar wel met een herkenbaar en verrassend ‘genotype’.  

− De aanpasbare stad (successielandschap). De stad wordt opgevat als een continu vervormend 
geheel. Het is de spontane stad die vanuit eenvoudige kaders en spelregels wordt gemaakt door 
talrijke actoren. Er is weinig sturing op een vooraf bedachte samenhang. Aanpasbaarheid staat 
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centraal. Het tijdelijke landschap is een openbare ruimte die mensen kunnen toe-eigenen. Ze 
bouwen mee aan een aanpasbaar landschap. Een landschap dat relatief snel van functie verandert. 
Dit landschap bestaat uit moestuinen, collectieve speelvoorzieningen en onverwacht gebruik van 
het ooit anonieme openbare groen. 

− De organische stad (voorloperlandschap). Deze stad groeit geleidelijk en organisch. In 
tegenstelling tot de aanpasbare stad volgt de organische stad structuren, omzichtig, zoekend. Het 
gaat om een stapsgewijze kleinschalige ontwikkeling waarbij tijdelijke landschappen geleidelijk 
de weg bereiden voor gewenste kwaliteiten. Tijdelijkheid biedt experimenteer- en zoekruimte voor 
de toekomst van deze stad. Tijdelijk landschap heeft hier de rol van placemaking. Het is een 
langzaam transformerend landschap.  

− De mobiele stad (wandelend landschap). Deze stad is telkens tijdelijk op locatie. Het reizende 
dorp van strandpaviljoens is het voorbeeld. Flexibele woningen verplaatsen zich en hergroeperen 
zich. Ook het landschap wandelt. Verplaatsbare landschapselementen zoals vlonders, 
boomcontainers of schermen behoren tot de flexibele inventaris. 

− De wilde stad (cyclisch landschap). Deze stad kenmerkt zich door een vorm van wildernis die de 
stad herkoloniseert. Het tijdelijke landschap duikt op waar ruimte vrij komt, waarna het veel later 
weer in cultuur kan worden gebracht. Met dit tijdelijke landschap worden natuurlijke processen 
weer onderdeel van het stedelijke leven. Klimaatverandering, erosie en sedimentatie, groei en 
verval zijn ervaarbaar in een nieuw veranderlijk landschap dat de stad dooradert. Het is 
speelnatuur en ecologische zone ineen waar de tijd zijn gang kan gaan.  

− De evenementiële stad (evenementieel landschap). Deze stad bestaat uit een continu programma 
van evenementen. Het tijdelijke landschap is eenmalig en vergankelijk. Er blijft niet veel van over. 
Het evenementiële landschap geeft telkens op andere plekken een impuls aan de openbare ruimte. 
Door dit ‘pulsareffect’ wordt de stad geactiveerd.  

 

Kansen van tijdelijke landschappen 
voor de stad 

Het tijdelijke landschap nodigt uit om 
anders te kijken naar het landschap en naar 
de stad. Ze krijgen meer een 
gebeurteniskarakter. Dat biedt een aantal 
kansen. Op grond van de verkenning naar 
de soorten tijdelijke landschappen, hun 
intenties en hun betekenis voor ontwerp en 
strategie, kunnen vier kansen voor 
stedelijke ontwikkeling worden benoemd.  
 

Kans 1) Efficiënt en economisch ruimtegebruik 
Stedelijke ontwikkeling produceert altijd tussentijd. Vooral bij vertragende dynamiek zoals krimp of 
bij economische stagnatie zullen gebieden-in-afwachting ontstaan. Tijdelijke landschappen en hun 
pauzeprogramma’s zijn een mogelijke invulling voor deze gebieden om waarde te behouden en te 
ontwikkelen.  
 

Opbouw van strandpaviljoens te Scheveningen 
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Kans 2) Verduurzaming van de stad  
Tijdelijk landschap biedt een kans voor het duurzamer maken van de stad. Met tijdelijke natuur kan 
bijvoorbeeld de biodiversiteit van steden worden verhoogd door braakliggende terreinen tot tijdelijke 
natuurlandschappen om te vormen. Ook waar het tijdelijke landschap voorziet in bijvoorbeeld 
stadslandbouw (dicht bij de consument), energieteelt, vezelteelt (hennep) of waterberging wordt 
bijgedragen aan het duurzamer maken van de stad. Tijdelijke landschappen in krimp- 
herstructureringsgebieden maken een koppeling mogelijk met het hergebruik van materiaalstromen, 
denk aan het concept Superuse (Hinte 2007).  
 

Kans 3) Experimentele ruimtelijke ontwikkeling 
Tijdelijke landschappen zijn bij uitstek ruimtelijke experimenten. Het tijdelijke landschap is 
experimenteerruimte voor een nieuwe vakpraktijk:  

• Tijdelijke landschappen zijn een testcase voor landelijkheid in de stad. Welke nieuwe stedelijkheid 
levert dit op? Het stelsel van tijdelijke landschappen opent een nieuw perspectief op de 
uitdagingen van de moderne netwerkstad: voedselvoorziening, energiewinning, biodiversiteit, 
klimaatverandering, recreatie etc.  

• Nieuwe verhouding publiek-privaat. De openbare ruimte wordt in Nederland vormgegeven en 
beheerd vanuit standaarden en handboeken. Onvoorspelbare burgers passen niet in dat plaatje. Het 
ontregelende karakter van tijdelijke landschappen test de mogelijkheden van openbaarheid. Kan 
openbare ruimte minder anoniem worden en kan private ruimte meer betekenis krijgen voor de 
stad?  

• Nieuwe wijze van Ruimtelijke Ordening: anders ontwikkelen. Nu er minder publieke middelen 
zijn, wordt gezocht naar andere manieren om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het 
tijdelijke landschap is een test van nieuwe maatschappelijke coalities, ruimere regelgeving, andere 
verdienmodellen, meer ruimte voor ondernemerschap en van-binnenuit- initiatieven. Het tijdelijke 
landschap als test voor slow development en een meer zoekende, organische manier van 
ontwikkelen. Bieden de wisselstad en de aanpasbare stad kansen? 

 
Kans 4) Leerzaam stadslandschap 
Het tijdelijke landschap biedt een eigen 
esthetiek, een andere ruimtelijke 
kwaliteit. Voorlopigheid en 
vergankelijkheid, plezierige flexibiliteit 
staan hierin centraal. ‘men kan op twee 

manieren kijken naar gebieden in 

transformatie. Enerzijds worden ze 

gezien als zorgwekkend rommelgebied, 

gapende wond, vergeten verlatenheid 

en/of moeilijk beheersbaar terrein, en 
anderzijds als een welkome verademing 

die ruimte, vrijheid en mogelijkheden 
schept in de dichtgeplande stad.’ 
(Lindemann 2010:19). Dit landschap in 
de stad kan ruimte bieden aan inwoners 
om hun stad zelf vorm te geven.  
 

Scheveningen haven als pauzelandschap 
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Proefondervindelijk 

Een tijdelijk landschap is altijd improvisorisch van aard. Het test de bruikbaarheid van een locatie en 
beïnvloedt zijn context, het stedelijke weefsel. Dit is een haast on-Nederlandse kijk op stad en 
landschap. Ondanks (of juist door) de veranderlijke delta is er weinig ruimte voor toeval en 
onzekerheid in de ruimtelijke ontwikkeling. In het vakblad Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 
(S&RO) trekt de Leuvense hoogleraar Bruno de Meulder in 2004 een scherpe vergelijking tussen de 
Vlaamse en Nederlandse praktijk van het stadsontwerp. Wat hem het meest stoort in de Nederlandse 
praktijk is de ‘instant consumptie van de stedelijke leegte’. De stad wordt volgens hem ‘in ijltempo 
volgepropt met opgefokte pacemakers… zonder de tijd te laten uitwijzen wat dit andere, deze fysische 

en mentale leegte voor de stad kan betekenen…In Vlaanderen blijft deze, door een combinatie van 

noodzaak en wil, zwakte en sterkte tot op zekere hoogte een terrain vague, een terrein dat steeds 

dubbelzinnigheid (meervoudigheid heet dat tegenwoordig) en een belofte blijft inhouden (Meulder 
2004). In 2011 wordt de Nederlandse praktijk van stadsontwikkeling door de crisis gedwongen om 
meer op Belgische wijze te werk te gaan. Binnen een context waarin op deze wijze wordt gewerkt aan 
de hedendaagse stad (met de beperkte middelen die voorhanden zijn op zoek naar een duurzame 
balans) is het tijdelijke landschap een vanzelfsprekende schakel. Wat misschien nog wel belangrijker 
is: het tijdelijke landschap is het spel van kleine veranderingen aanbrengen en daarmee iets teweeg 
brengen in de stedelijke werkelijkheid. Wanneer de planologie (stedenbouw en landschapsarchitectuur 
incluis) deze gedaante aanneemt, dan wordt het een vorm van proefondervindelijke wijsbegeerte. 
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Integrale planvorming en ontwerp voor de delta 
 

Ed Dammers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen 
1. De systeemtheorie is onontbeerlijk voor een integrale en innovatieve planvorming voor een 

verstedelijkt deltagebied. 
2. Een cyclische aanpak draagt bij aan een breder perspectief naar het verleden, de toekomst en het 

internationale schaalniveau. 
3. De driehoeksrelatie tussen governance, ontwerp en data bevordert dat een grote diversiteit aan 
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Integrale planvorming en ontwerp voor de delta 
 

1 Inleiding 

 
Het Nederlandse grondgebied bestaat voor een groot deel uit de delta van de rivieren Rijn, Maas en 
Schelde. Het gaat hierbij om het Zuidwestelijke deel van het land dat grofweg wordt gegrensd door de 
Noordzeekust, West Brabant, de Nieuwe Maas en de grens tussen Zeeuws Vlaanderen en België. Dit 
gebied vormt een complex systeem van steden, havens, landbouwgebieden, natuurgebieden, 
waterbekkens en dergelijke, die via netwerken van wegen, waterwegen en digitale infrastructuur en 
stromen van mensen, goederen en informatie met elkaar samenhangen. Het is ook een dynamisch 
systeem dat verandert onder invloed van de wereldeconomie, het mondiaal transport, de 
klimaatverandering en dergelijke (Meyer, 2009). 
 

  
Figuur 1: Zuidwestelijke deltagebied van Nederland. 

 
Net als andere verstedelijkte delta’s in de wereld wordt het Zuidwestelijke deel van ons land met een 
aantal uitdagingen geconfronteerd. Zo brengen de zeespiegelstijging en de grotere rivierwaterafvoer 
als gevolg van de klimaatverandering grotere risico’s voor de waterveiligheid met zich mee. De 
risico’s worden verder vergroot door de economische en demografische groei en de verstedelijking in 
het gebied. In combinatie met nieuwe waterkeringen en veranderende waterhuishoudingen hebben die 
op hun beurt grote impacts op de natuur. Het deltagebied vormt namelijk een schakel tussen de 
zoetwater ecosystemen van de rivieren en de zoutwater ecosystemen van de zee.  
 
Een belangrijke opgave voor het Zuidwestelijk deel van ons land is dan ook om een balans te vinden 
tussen economie, verstedelijking, landbouw, waterveiligheid en natuur. Het vinden van zo’n balans 
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wordt bemoeilijkt door de onzekerheid over het verloop van de ontwikkelingen die op termijn op het 
gebied afkomen en de effecten die zij op het gebied zullen hebben.  
 
Het beleid voor het deltagebied is, ondanks de intenties om integraal en innovatief te zijn, in de 
praktijk vooral sectoraal en op voortzetting van het huidige beleid gericht. Het Deltaprogramma, dat 
grotendeels op het deltagebied is gericht, is een voorbeeld hiervan. In dit nationale beleidsprogramma 
wil het rijk met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten 
samenwerken om Nederland op termijn veilig te houden tegen hoog water, over voldoende zoetwater 
te blijven beschikken en het land aantrekkelijk te houden om te wonen, te werken en te investeren 
(IenM & EL&I, 2012). Maar in de praktijk staan waterveiligheid en zoetwatervoorziening voorop en 
worden oplossingen vooral gezocht in het onderhoud en de aanpassing van de bestaande 
waterkeringen en de bestaande waterhuishouding. 
 
Het paper beschrijft de contouren van IPDD (Integrating Planning and Design for Delta areas). Dit is 
een theorie en een methode voor integrale planvorming en ontwerp die perspectief beidt op een 
duurzame ontwikkeling van een verstedelijkte delta voor de lange termijn en een concreet 
handelingsperspectief voor de korte termijn. IPDD plaatst het deltagebied hiertoe in een breder 
perspectief. Het bekijkt diverse ruimtelijke functies in hun samenhang, kijkt terug naar uitdagingen en 
oplossingen in het verleden, kijkt vooruit naar mogelijke uitdagingen en oplossingen in de (verre) 
toekomst en schakelt tussen verschillende schaalniveaus, van mondiaal tot lokaal niveau.  
 
IPDD wordt in eerste instantie voor de Zuidwestelijke delta van ons land ontwikkeld, maar zij wordt 
ook toegepast op de delta’s van de Elbe (Duitsland), de Mekong (Vietnam) en de Mississippi 
(Verenigde Staten). Hierdoor wordt zij eveneens relevant voor andere verstedelijkende delta’s in de 
wereld. IPDD wordt ontwikkeld door een consortium van: Deltares, DHV, EUR, Geo Novum, HKV, 
H+N+S, MUST, PBL, TUD, VU en WUR. Het project is in september 2011 gestart en loopt tot 
september 2013. De resultaten worden gepubliceerd in een Engelstalig boek, enkele werkdocumenten 
en een aantal artikelen in wetenschappelijke en vakbladen.  
 
Het paper is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 beschrijft de hoofdlijnen van de theorie: het 
systeemdenken toegepast op deltagebieden. De volgende twee paragrafen gaan in op de methode. In 
paragraaf 3 komt de cyclische aanpak van retrospectief, toekomstscenario’s, regionale concepten, 
uitwerkingen naar deelgebieden en handelingsperspectieven aan de orde en in paragraaf 4 de 
driehoeksrelatie tussen governance, ontwerp en data. In paragraaf 5 worden enkele slotopmerkingen 
gemaakt.  
 

2 Systeemdenken op delta toegepast 

 
Zoals gezegd, is de theorie van IPDD gebaseerd op het systeemdenken. Een systeem is een geheel 
waarvan de eigenschappen niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van de afzonderlijke delen (Van 
Bilsen, Bekebrede & Mayer, 2009). IPDD is gefocust op systemen die worden gevormd door een 
constellatie van ruimtelijke functies (verstedelijking, havens, industrie, waterhuishouding, transport, 
landbouw, natuur e.d.) in een deltagebied. De constellatie die onder andere verstedelijkt, industrieel en 
op het water gericht is, is niet af te leiden uit de afzonderlijke kenmerken van de verstedelijking, de 
havens, de waterhuishouding en dergelijke, maar juist uit het samenhangende geheel ervan.  
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Kenmerkend voor een complex systeem is dat het veel elementen en eigenschappen bevat, dat de 
relaties tussen de elementen en de eigenschappen non-lineair zijn en dat de toestand van de elementen, 
de eigenschappen en de relaties onzeker is. De vele ruimtelijke functies in het deltagebied (o.a. 
waterhuishouding, verstedelijking, bevolking, havens, industrie, transport, landbouw, natuur en 
recreatie), de eigenschappen daarvan (waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit, 
waterafvoer e.d.) en de relaties ertussen (bijv. water en havenactiviteiten, water en landbouw en water 
en natuur) maken dat de constellatie van de ruimtelijke functies veel elementen en variabelen bevat.  
 
Een complex systeem dat zich via menselijk handelen of op een andere manier aan zijn omgeving 
aanpast is een complex adaptief systeem (CAS). Uiteenlopende actoren voeren beleid om de 
constellatie van de ruimtelijke functies in het deltagebied doelgericht te beïnvloeden en aan de 
verwachte klimaatverandering, de verandering van de wereldeconomie, de bevolkingsontwikkeling en 
dergelijke aan te passen. Zoals gezegd, gaat het hierbij om overheden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen.  
 
Een CAS bevat een groot aantal samenstellende delen ofwel deelsystemen. Een deelsysteem bestaat 
uit een aantal samenhangende elementen met hun eigenschappen. De elementen bestaan uit de 
verschillende ruimtelijke functies in het deltagebied (verstedelijking, havenactiviteiten, transport e.d.), 
en de eigenschappen van die functies (bijv. het grootschalige, geautomatiseerde en deels in zee 
gelokaliseerde karakter van de havenactiviteiten).  
 
De deelsystemen zijn via allerlei relaties met elkaar verbonden. Zo wordt de verstedelijking in het 
deltagebied voor een belangrijk deel beïnvloed door de havenactiviteiten en het transport, bijvoorbeeld 
via de herstructurering van binnenstedelijke haventerreinen, de aanleg van nieuwe haventerreinen in 
zee (Tweede Maasvlakte) en de uitbreiding van de achterlandverbindingen (Betuwelijn).  
 
De deelsystemen kunnen in drie categorieën worden verdeeld. De ondergrond bestaat uit het 
samenhangende en levende geheel van water, bodem en het leven dat zich daarin bevindt (VROM e.a., 
2004). De netwerklaag bestaat uit de fysieke infrastructuur, zoals waterkeringen en autowegen, en 
onzichtbare netwerken, zoals relaties tussen bedrijven en vliegroutes. En de occupatielaag wordt 
gevormd door de ruimtegebruikspatronen die voortkomen uit het menselijk gebruik van de ondergrond 
en de netwerklaag. Denk aan verstedelijking en landbouw.  
 
Er zijn allerlei relaties tussen de lagen. Zo bepaalt de gesteldheid van bodem en water (zandgrond, 
loop van rivier) voor een belangrijk deel het karakter van de waterwerken (ligging en constructie van 
tunnels en bruggen). Omgekeerd worden bodem en water (loop van rivier) beïnvloed door de 
waterwerken (ligging en constructie van dijken en dammen). De transport- en energienetwerken 
(autowegen, stroomvoorziening) bepalen grotendeels het patroon van de verstedelijking; omgekeerd 
wordt de ligging van de transport- en energienetwerken voor een belangrijk deel door de ligging van 
steden bepaald. Figuur 2 geeft een overzicht. 
 
Zowel bij het systeem als geheel als bij de deelsystemen is het belangrijk om een onderscheid te 
maken tussen een sturend en een gestuurd deelsysteem. Een gestuurd deelsysteem wordt doelgericht 
beïnvloed. Denk aan de waterafvoer van een rivier die via dijken, kribben en stuwen wordt 
gereguleerd. Een sturend deelsysteem is het geheel aan actoren en hun onderlinge interacties die 
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proberen het functioneren van een deelsysteem of het hele systeem doelgericht te beïnvloeden. Denk 
aan Rijkswaterstaat, waterschappen, bouwbedrijven en dergelijke die waterwerken plannen, bouwen 
en beheren. Een strategie is min of meer logisch samenhangende poging tot doelgerichte beïnvloeding, 
bijvoorbeeld volgens het principe van ‘ruimte voor de rivier’.  
 

  
Figuur 2: Systeem, deelsystemen en lagen 

 
Het sturende deelsysteem wordt ook door het bestuurde deelsysteem beïnvloed. Zo kan feedback over 
de toestand van de waterwerken aanleiding zijn om deze te verhogen of te verleggen. De feedback kan 
onder andere via monitoring van de waterwerken worden verkregen. Is het bestuurde deelsysteem een 
sociaal systeem, dan kunnen actoren zich mobiliseren om het beleid te beïnvloeden. Denk aan het 
bedrijfsleven dat via de Kamer van Koophandel bij de betrokken overheden lobbyt.  
 
Binnen en tussen deelsystemen kan er sprake zijn van een grote fragmentatie. Dit wordt 
bewerkstelligd door de verschillende referentiekaders van actoren, de verschillende taken waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, de verschillende procedures die zij hanteren en dergelijke. Hierdoor is er vaak 
sprake van verschillende werelden, bijvoorbeeld de wereld van het waterbeheer en die van de 
ruimtelijke ordening.  
 
Tegelijkertijd zijn er ook actoren die proberen de deelsystemen met elkaar te verbinden en op elkaar af 
te stemmen en ofwel te synchroniseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door relaties met actoren uit 
verschillende deelsystemen op te bouwen, bestuurlijk en maatschappelijk te overleggen en 
gezamenlijke visies te ontwikkelen. Actoren die in verschillende deelsystemen opereren kunnen als 
bruggenbouwers optreden, doordat zij zich in de deelsystemen kunnen verplaatsen, samenhangen 
ontdekken en relaties leggen.  
 
Een CAS is een open systeem doordat het met zijn omgeving interacteert en aan externe invloeden 
onderhevig is (Grus, Crompvoets & Bregt, 2008). De interactie vindt plaats via stromen van stoffen 
(water) mensen (verkeer), goederen (transport), informatie (communicatie) en dergelijke. Zo wordt de 
waterhuishouding in het deltagebied beïnvloed door de waterafvoer vanuit de rivieren. De omgeving is 
zelf ook uit systemen opgebouwd. Zo maakt de waterhuishouding in de Zuidwestelijke delta deel uit 
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van de stroomgebieden van de rivieren Rijn, Maas en Schelde en de economie in de delta van het 
Noordwest Europese kerngebied.  
 
De systeemgrens ofwel de scheidslijn tussen systeem en omgeving, is niet altijd hard of eenduidig. De 
vraag is bijvoorbeeld of de haven van Antwerpen deel uitmaakt van de havenactiviteiten in het gebied 
of in de omgeving. Daarnaast kunnen systeemgrenzen na verloop van tijd veranderen. Zo kan de 
Antwerpse haven nu wellicht tot de omgeving worden gerekend, maar als de samenwerking met de 
Rotterdamse haven wordt geïntensiveerd kan zij deel van het systeem gaan uitmaken. Verder 
definiëren verschillende actoren de systeemgrenzen verschillend. Zo vat een transportbedrijf de grens 
van het havensysteem anders op dan een rederij.  
 
Een CAS is een dynamisch systeem. De deelsystemen en de interacties die daarbinnen en daartussen 
plaatsvinden zijn aan verandering onderhevig. Dit geldt ook voor de interacties tussen het systeem en 
zijn omgeving. De snelheid van verandering kan per deelsysteem verschillen. Zo wordt de ondergrond 
gekenmerkt door langzame processen (grondwaterstromen), de netwerklaag door minder langzame 
processen (aanleg van nieuwe waterwerken) en de occupatielaag juist door snelle processen (nieuwe 
bedrijventerreinen).  
 
Veranderingen in het systeem en de omgeving kunnen op verschillende manieren optreden. Bij co-

evolutie is er sprake van een samenstel van incrementele veranderingen waarbij het systeem via een 
aantal opeenvolgende kleine gebeurtenissen geleidelijk aan verandert, bijvoorbeeld een haventerrein 
dat door opeenvolgende bedrijfssluitingen vacant wordt. Hierbij is vaak sprake van 
padafhankelijkheid, waarbij de richting van een gebeurtenis grotendeels wordt bepaald door de 
voorgaande gebeurtenissen.  
 
De verandering kan ook de vorm aannemen een transitie ofwel een fundamentele systeemverandering. 
Een systeem verandert dan van het ene dynamische evenwicht, vaak via een langere transitieperiode, 
in een ander dynamisch evenwicht. Hierbij doet zich een kritisch omslagpunt voor, waarbij het 
bestaande dynamische evenwicht definitief van richting verandert, met als resultaat een nieuw 
dynamisch evenwicht. Via transitiemanagement kan worden geprobeerd om een transitie doelgericht 
te beïnvloeden.  
 
Een CAS past zich aan zijn omgeving aan (adapteert). Dit kan via het governance deelsysteem 
gebeuren, maar ook via een bestuurd deelsysteem. De actoren in het governance deelsysteem kunnen 
op huidige veranderingen in de omgeving, zoals een overstroming, reageren. Maar zij kunnen ook op 
toekomstige veranderingen, zoals de verwachte zeespiegelstijging, anticiperen. Toekomstverkenning 
speelt hierbij een voorname rol. Een voorbeeld van een aanpassing van een bestuurd deelsysteem zijn 
exotische diersoorten die zich door de opwarming van het zeewater in het deltagebied vestigen. 
 

3 Cyclische aanpak van methode 

 
De methode van IPDD bevat, zoals gezegd, vijf onderdelen: een retrospectief, toekomstscenario’s, 
regionale concepten, uitwerkingen voor deelgebieden en een handelingsperspectief. Door het 
deltagebied in een breder perspectief te plaatsen dragen de onderdelen er toe bij dat de planvorming en 
het ontwerpen op een integrale manier plaatsvindt.  
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Het retrospectief bestaat uit de analyse van de vroegere en de huidige situatie van het deltagebied. Het 
onderdeel geeft inzicht in het functioneren van het systeem en de deelsystemen, geeft een beter gevoel 
voor de dynamiek die in het systeem en de omgeving kunnen optreden en maakt het op basis hiervan 
mogelijk een realistisch handelingsperspectief te ontwikkelen. Het retrospectief bestaat uit de 
volgende stappen: 
 

• Beschrijving van de complexiteit en dynamiek van het systeem en de omgeving met aandacht voor 
de deelsystemen, de relaties ertussen, de synchronisatie en de aard van de dynamiek  

• Verbeelding van de complexiteit en de dynamiek van het systeem via een cartografische 
representatie 

• Analyse van de succes- en faalfactoren van de strategieën die in het verleden in het gebied zijn 
toegepast, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg en van de Deltawerken 

• Fictieve reconstructies van de situaties die waren opgetreden als er andere strategieën waren 
gepleegd; dit geeft meer inzicht in de mogelijkheden en samenhangen 

 
De toekomstscenario’s verkennen het mogelijke toekomstige verloop van economische, 
klimatologische en andere ontwikkelingen in de omgeving die een impact hebben op het systeem. Dit 
onderdeel geeft inzicht in de richtingen waarin de ontwikkelingen kunnen lopen, de omslagpunten die 
zich kunnen voordoen en de effecten (opgaven) op het systeem en de deelsystemen. Daarnaast bieden 
de scenario’s de mogelijkheid om de regionale concepten op hun realiseerbaarheid te toetsen. De 
scenario’s kunnen via de volgende stappen worden ontwikkeld: 
 

• Het toekomstige verloop van ontwikkelingen, hun wederzijdse relaties en hun effecten op het 
systeem en de deelsystemen verkennen met aandacht voor de aard van de dynamiek 

• Mogelijke omslagpunten, de voorwaarden waaronder zij kunnen optreden en hun effecten 
verkennen 

• Het voorgaande samenvatten in enkele scenarioverhalen die tot de verbeelding spreken en 
plausibel worden geacht 

 
Bij dit onderdeel bouwt IPDD voort op de Deltascenario’s, die binnen het Deltaprogramma worden 
gemaakt, reflecteert op de methodiek die daarbij wordt toegepast en vult haar waar nodig aan.  
 
Regionale concepten geven inzicht in uiteenlopende combinaties en balansen van functies en in de 
mogelijkheden en beperkingen om ze te realiseren. Elk regionaal concept verkent een specifieke 
combinatie en balans van ruimtelijke functies, zoals verstedelijking, natuur en waterveiligheid, en de 
strategie die nodig is om deze te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met het mogelijke 
toekomstige verloop van ontwikkelingen in de omgeving. Voorbeelden zijn een ‘duurzame delta’ of 
een ‘zelfvoorzieningsdelta’. Er zijn verschillende technieken om regionale concepten te ontwikkelen:  
 

• Stakeholderanalyse waarbij de verwachtingen en de ambities van diverse actoren via interviews en 
visualisaties expliciet worden gemaakt 

• Serious game waarin diverse actoren in een spelsituatie regionale concepten ontwikkelen met 
aandacht voor mogelijke transities van het systeem, synchronisatie tussen de deelsystemen en 
adaptatie aan de omgeving 
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• Ontwerpatelier waarbij ontwerpers en diverse actoren met behulp van ontwerptechnieken 
regionale concepten ontwikkelen en hierbij aandacht aan dezelfde punten besteden 

 
De belangrijkste opgaven en regionale concepten, die uit de vorige twee onderdelen volgen, worden 
voor enkele deelgebieden in de delta nader uitgewerkt. Hierbij staat de wisselwerking tussen 
verschillende sectoren, verschillende schaalniveaus en verschillende tijdshorizonten voorop. Op deze 
manier worden de opgaven en de concepten concreet en plausibel gemaakt en worden de implicaties 
ervan aanschouwelijk maken. De uitwerking van de opgaven en concepten kan via de volgende 
stappen gebeuren: 
 

• De relevante deelgebieden identificeren; dit zijn deelgebieden die relaties met verschillende 
deelsystemen hebben 

• Concrete opgaven voor de geselecteerde deelgebieden in beeld brengen; hierbij wordt aandacht 
besteed aan de noodzaak om op veranderingen in de omgeving te anticiperen 

• Alternatieve ontwerpen voor de deelgebieden maken, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de 
regionale concepten die in het vorige onderdeel zijn ontworpen  

• Het bedenken van investeringsprojecten om de ontwerpen in de deelgebieden te kunnen realiseren, 
gegeven het verloop van ontwikkelingen volgens de scenario’s 

 
Een handelingsperspectief bestaat uit een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor het beleid dat 
op de korte of middellange termijn voor de delta wordt gevoerd. Het perspectief worden afgeleid uit 
een vergelijking van de opgaven uit de toekomstscenario’s, de ambities van de regionale concepten, de 
concretiseringen voor de deelgebieden en de historie volgens het retrospectief. Hierdoor ontstaat onder 
andere inzicht in de lange termijnontwikkelingen waarmee op korte termijn al rekening moet worden 
gehouden en de mogelijkheden om lange termijnambities voor het gebied te realiseren. De volgende 
technieken kunnen hierbij worden gebruikt:  
 

• Adaptatiepaden: opeenvolging van strategieën, waarbij een strategie wordt vervangen door een 
andere op het moment dat hij niet meer houdbaar is 

• Divergeren en convergeren: genereren van mogelijke strategieën, selecteren van kansrijke 
strategieën en ontwikkelen van voorkeursstrategieën  

• Pay-off matrix: uit een systematische vergelijking tussen de eerder genoemde onderdelen van de 
methode worden bouwstenen voor een toekomstbestendige strategie afgeleid  

 
De vijf onderdelen die zojuist zijn besproken zijn op een cyclische manier met elkaar verbonden (zie 
figuur 3). Ten eerste is er sprake van een cyclus in de tijd. Het retrospectief is op het verleden en 
heden gericht, de toekomstscenario’s en de regionale concepten op de lange termijn, de uitwerkingen 
voor de deelgebieden op de middellange termijn en het handelingsperspectief op de korte termijn.  
 
Ten tweede is er een cyclus in de mate waarin de onderdelen zijn uitgewerkt. Het retrospectief is 
concreet, de toekomstscenario’s en de regionale concepten zijn abstract omdat er over de lange termijn 
minder bekend is, de deelgebieden zijn minder abstract omdat er over de middellange termijn meer 
bekend is en het handelingsperspectief is concreet omdat het voldoend aanknopingspunten voor het 
beleid moet bieden.  
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Figuur 3: Onderdelen van methode vormen een cyclus 

 

4 Driehoeksrelatie in methode 

 
Bij de ontwikkeling van de onderdelen wordt verschillende kennis ingezet, bijvoorbeeld economische 
kennis om de effecten van de wereldhandel op de bedrijvigheid in het gebied te onderzoeken, 
hydrologische kennis om de effecten van de rivierwaterafvoer op de waterhuishouding in het gebied te 
verkennen en planologische kennis om de wenselijk geachte veranderingen in de 
ruimtegebruiksfuncties in het gebied te exploreren. Drie soorten kennis spelen bij elk onderdeel een 
belangrijke rol, namelijk governance, ontwerp en data.  
 
Governance heeft betrekking op het beleid dat overheden, maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven met elkaar voeren om economische, sociale en fysieke ontwikkelingen doelgericht te 
beïnvloeden. Hierbij gaat het om beleidsmaatregelen die genomen worden, beleidsprocedures die 
gevolgd worden, de governance structuur en dergelijke. Bij IPDD worden onder andere het vroegere 
en huidige beleid onderzocht, het mogelijke toekomstige beleid verkend en bouwstenen voor het 
ontwikkelen van een toekomstbestendig beleid geleverd.  
 
Bij het retrospectief wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de actoren die de vroegere interventies 
in het gebied hebben gepleegd, de governance structuur die toen bestond en de pogingen tot 
synchronisatie die zijn ondernomen. In de toekomstscenario’s speelt onder andere het verkennen van 
mogelijke veranderingen in het EU-beleid en de effecten daarvan op het deltagebied een rol. Wat 
betreft de regionale concepten gaat het onder meer om het articuleren, combineren en verrijken van 
ambities die actoren voor het gebied hebben bijvoorbeeld tijdens een serious game. Bij de uitwerking 
voor de deelgebieden is het identificeren van actoren die investeringsprojecten zouden kunnen 
realiseren van belang. En bij het handelingsperspectief gaat het vooral om het identificeren van actoren 
die bijvoorbeeld een transitie zouden kunnen voortbrengen.  
 

Ontwerp heeft betrekking op het analyseren van een vroegere of huidige situatie of het uitbeelden van 
mogelijk of wenselijk geachte situaties. Bij een situatie gaat het in dit verband om een specifieke 
combinatie en balans van ruimtegebruiksfuncties in het systeem of een deelsysteem. Het ontwerpen 
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kent een pluriforme beeldtaal. Zo kan er een beroep worden gedaan op kaarten, situatietekeningen of 
fotomontages, maar ook op digitale tekenprogramma’s of geografische informatiesystemen.  
 

Bij het retrospectief wordt aandacht besteed aan de alternatieve ontwerpen die voor de vroegere 
interventies in de delta zijn gemaakt en aan en de ontwerpen die daadwerkelijk in praktijk zijn 
gebracht. In de toekomstscenario’s worden de veranderingen in het ruimtegebruik die in het 
deltagebied en de deelgebieden kunnen optreden door het mogelijke verloop van autonome 
ontwikkelingen gevisualiseerd. Bij de regionale concepten speelt het ontwerpen een cruciale rol. Zo 
worden actoren uit het gebied tijdens het serious game gestimuleerd om met ontwerpers de ambities 
voor het gebied uit te beelden. Voor de deelgebieden worden meer locale en concrete ontwerpen 
gemaakt, in aansluiting op de regionale concepten. Een deel van het handelingsperspectief bestaat uit 
het combineren van delen van de regionale concepten en de ontwerpen voor de deelgebieden tot 
bijvoorbeeld een voorkeursstrategie.  
 

Bij data gaat het in IPDD vooral om geografische informatie- en decision support systemen (GIDS). 
De ontwikkelingen binnen GIDS leiden er toe dat er steeds meer ruimtelijke informatie beschikbaar 
komt, dat de mogelijkheden om op basis van deze informatie integrerende analyses en berekeningen 
uit te voeren toeneemt en dat er steeds meer technieken beschikbaar komen om de resultaten daarvan 
op een levendige manier te communiceren, bijvoorbeeld via map tables en dynamische animaties.  
 

Bij het retrospectief ligt het accent op het verzamelen van historische informatie over het 
ruimtegebruik in de delta en de veranderingen daarin zijn opgetreden. Voor de toekomstscenario’s 
wordt via GIS-modellen, zoals de Ruimtescanner, de effecten van het mogelijke verloop van autonome 
ontwikkelingen op het ruimtegebruik in het gebied berekend. Bij de regionale concepten worden de 
deelnemers aan het serious game gestimuleerd om bijvoorbeeld via smart boards allerlei kennis te 
mobiliseren en uit te wisselen. Voor de deelgebieden worden analyses uitgevoerd om ruimtelijke, 
hydrologische en andere effecten van mogelijke investeringen te berekenen. En bij het 
handelingsperspectief kunnen analyses van bestaand ruimtegebruik aanknopingspunten bieden voor 
toekomstbestendige interventies.  
 

Belangrijker dan de bijdragen die governance, ontwerp en data op zich aan de onderdelen van IPDD 
kunnen leveren zijn de meerwaarden die een gecombineerde inzet kan opleveren. Er zijn allerlei 
relaties tussen de drie soorten kennis denkbaar (zie figuur 4). Tekeningen van het mogelijke 
toekomstige ruimtegebruik in het deltagebied, bedoeld om de essentie van een scenario uit te drukken, 
kunnen op de resultaten van modelberekeningen (GIS-kaarten) zijn gebaseerd. Ambities van actoren 
voor het gebied kunnen via gedigitaliseerde ontwerpen worden verbeeld. En via een serious game kan 
worden verkend welke strategie nodig is om ontwerpen te realiseren.  

 
Figuur 4: Driehoeksrelatie tussen governance, ontwerp en data 
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Door governance, ontwerp en data te combineren wordt er bij de ontwikkeling van de onderdelen een 
diversiteit aan kennis gemobiliseerd en geïntegreerd. Het gegeven dat de toekomst onzeker is en niet 
empirisch onderzocht kan worden maakt het belangrijk om verschillende bronnen van kennis te 
mobiliseren en te integreren. Zo kunnen over ontwikkelingen die zich niet via modellen laten 
berekenen, zoals culturele ontwikkelingen, toch kwalitatieve uitspraken worden gedaan en kan 
wetenschappelijke kennis tegen praktijkkennis worden gecheckt.  
 
Het integreren van de verschillende soorten kennis is niet eenvoudig. Verschillende wetenschappen 
hanteren immers verschillende begrippen, methoden en criteria om resultaten te beoordelen. 
Bovendien worden er verschillende talen gebruikt, waardoor wetenschappers vaak eerder langs elkaar 
heen praten dan met elkaar mee of in aanvulling op elkaar. De integratie van governance, ontwerp en 
data vereist daarom een proces van wederzijds leren. Dit proces vergt op zijn beurt dat er geregeld en 
intensief met elkaar wordt gecommuniceerd en gereflecteerd. En dit vraagt weer dat hier voldoende 
tijd voor wordt uitgetrokken.  
 

5 Tot slot 

In dit paper zijn de contouren van IPDD beschreven. Hierbij gaat het om het systeemdenken dat op 
deltagebieden wordt toegepast en om een methode waarbij een cyclus van een retrospectief, 
toekomstscenario’s, regionale concepten, uitwerkingen voor deelgebieden en een 
handelingsperspectief wordt doorlopen en een driehoeksrelatie tussen governance, ontwerp en data 
wordt aangegaan. IPDD staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Het komende jaar worden 
zowel de theorie als de methode verder uitgewerkt en onderbouwd.  
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'Meanwhile', over de rol van 'pauzelandschappen' in stedelijke 
(her)ontwikkeling 
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Stellingen: 
 

− Er is een conflict waar te nemen tussen de traditionele, systematische manier van ruimtelijke 
ontwikkeling en de nood aan een meer hedendaagse, flexibele en spontane manier, aan de hand 
waarvan sneller kan gereageerd worden op (maatschappelijke) veranderingen. 

 

− Door het inzetten van tijdelijk gebruik van vacante en/of residuele stedelijke plekken is het 
mogelijk stedelijke transformaties te sturen, te beïnvloeden of zelfs te initiëren. 

 

− Het zal belangrijk zijn dat onze steden steeds voldoende vrije ruimte blijven bieden voor 
experimenten. Wanneer een plek vrij komt (zelfs voor een beperkte tijd) zou de mogelijkheid ze 
ter beschikking te stellen voor tijdelijk gebruik bijgevolg een evidentie moeten worden. 
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'Meanwhile', over de rol van 'pauzelandschappen' in stedelijke 
(her)ontwikkeling 
 

Samenvatting: 

In het onderzoek ‘De rol van tijdelijk gebruik van ‘pauzelandschappen’ in de stedelijke 
(her)ontwikkeling’ onderzoeken we hoe tijdelijke projecten kunnen ingezet worden om stedelijke 
transformaties te initiëren en/of te sturen.  
Na een korte situering van het onderzoek beschrijft deze paper de case van het ‘Meanwhile’-project, 
dat door de Britse overheid gelanceerd werd in het kader van de ‘Looking after our town centres’ 
beleidsrichtlijnen. Over het ganse land wordt in het kader van het project praktische en financiële 
ondersteuning geboden bij het (in eerste instantie) tijdelijk herbestemmen van leegstaande 
(commerciële) ruimtes tot plekken met een gemeenschapsfunctie. Uit deze case kunnen lessen 
getrokken worden over hoe tijdelijk gebruik ingezet kan worden als een volwaardige strategie voor 
stedelijke vernieuwing, welke instrumenten hierbij gebruikt kunnen worden en welke rol de 
verschillende betrokken actoren (beleidsmakers en planners, eigenaars en tijdelijke gebruikers) kunnen 
spelen. 
 

Inleiding 

Ruimtelijke planners en ontwerpers worden in de hedendaagse, postindustriële samenleving 
regelmatig geconfronteerd met onvoorspelbare of onzekere situaties. Ruimtelijke ontwikkeling 
volgens het principe van de ‘blauwdrukplanning’ - waarbij men uitgaat van een ‘tabula rasa’ 
beginsituatie en een op voorhand vastgesteld eindbeeld tracht te realiseren - is in de praktijk 
onwerkbaar gebleken. Als reactie hierop werd de focus verlegd naar de ‘ontwikkelingsplanologie’. Het 
ontstaan van plannen wordt hierbij gezien als een consensusvorming tussen de verschillende 
maatschappelijke actoren. Mede hierdoor dient de ruimtelijke planning vandaag rekening te houden 
met een groot aantal invloeden en visies.  
Als gevolg hiervan wordt de realisatie van ruimtelijke projecten meestal voorafgegaan door een (soms 
langdurige) fase van consultatie, onderhandeling, conceptvorming en planopmaak, alvorens er gestart 
kan worden met de realisatie op het terrein. In tussentijd liggen de (her)ontwikkelingsgebieden in 
kwestie er schijnbaar nutteloos bij. In het bijzonder in stedelijke omgevingen - waar maatschappelijke 
veranderingen vaak meer dan elders geconfronteerd worden met de inertie van de bebouwde omgeving 
- zullen er dus steeds een aantal (groot- en/of kleinschalige) plekken ‘in transitie’ of ‘tijdelijk buiten 
gebruik’ zijn.  
Dergelijke vacante en/of residuele plekken hebben echter vaak een negatieve invloed op hun 
omgeving. Ze trekken sluikstorten, vandalisme en andere ongewenste activiteiten aan en stralen een 
vervallen indruk uit. Ze kunnen buurten een verwaarloosde aanblik geven en roepen negatieve 
gevoelens op bij de omwonenden. Bovendien is de aanwezigheid van zogenaamd nutteloze ruimtes 
haast onaanvaardbaar gezien de, in vele steden, grote vraag naar open en publieke ruimte, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, zichzelf uiten en deelnemen aan het stedelijke leven. 
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Figuur 11: Stedelijke plekken in transitie 

(bron: beeldcollage door de auteur) 

 
We kunnen hier in feite alweer een conflict waarnemen tussen de traditionele, systematische manier 
van ruimtelijke ontwikkeling en de nood aan een meer hedendaagse, flexibele en spontane manier van 
ontwikkelen, aan de hand waarvan sneller gereageerd kan worden op (maatschappelijke) 
veranderingen. 
 
In het onderzoek ‘The role of temporary use of voids in urban (re)development’1 willen we hierop 
inspelen door te onderzoeken hoe tijdelijk gebruik van vacante en/of residuele stedelijke plekken kan 
bijdragen tot de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling (met ‘tijdelijk gebruik’ wordt bedoeld: het al 
dan niet gestuurd of gepland gebruiken van een stedelijke ruimte, vooruit lopend op een definitief 
gebruik van die ruimte op middellange of lange termijn).  
We stellen dat het mogelijk is stedelijke transformaties te sturen, te beïnvloeden of zelfs te initiëren 
door het inzetten van tijdelijk gebruik van vacante en/of residuele stedelijke plekken. Daarom 
onderzoeken we wat de rol en betekenis is van vacante en/of residuele plekken in het stedelijk weefsel, 
wat kan worden verwacht van tijdelijk gebruik van deze plekken en welke instrumenten er hiervoor ter 
beschikking zijn of kunnen ontwikkeld worden. 
 

Pauzelandschappen 

Vanwege de stedenbouwkundige benadering in dit onderzoek richten we onze aandacht in het 
bijzonder op een bepaalde soort vacante en/of residuele ruimtes die een groot - momenteel 
on(der)benut - potentieel bieden om bij te dragen aan de stedelijke ontwikkeling. Het zijn de plekken 
die (verlaten door hun vorige gebruikers en onaangepast aan de hedendaagse wensen van de 
maatschappij) er in afwachting van herbestemming schijnbaar nutteloos bij liggen. Deze plekken 
ontsnappen (tijdelijk) aan de aandacht van de gangbare stedelijke actoren en belanden als het ware in 
een soort tussentijd, een soort ‘pauze’. In navolging van de Graaf en Bomas (2005) duiden we ze 
daarom aan als ‘pauzelandschappen’.  
Pauzelandschappen kunnen zowel publieke als private, grootschalige als kleinschalige en bebouwde 
als onbebouwde plekken zijn, maar ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze door het vorige 

                                                      
1  Doctoraatsonderzoek gefinancierd door het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (INNOVIRIS) binnen het 

Prospective Research for Brussels programma 2008 
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gebruik (of de vorige gebruikers) zijn verlaten en dat een toekomstige functie ervoor nog bepaald dient 
te worden, of om een of andere reden op zich laat wachten (bv. door de termijnen van lopende 
planningsprocessen, financiële complicaties,…). 
 

Doelstellingen en aanpak van het onderzoek 

Terwijl tijdelijk gebruik vaak geassocieerd wordt met vrije invulling en zelforganisatie, willen we 
doorheen dit onderzoek een benadering ontwikkelen waarbij een actieve overheid faciliterend en 
stimulerend kan optreden om de dynamiek en de herontwikkeling van de stad te voeden.  
We gebruiken in het onderzoek een combinatie van theoretische en empirische methoden. 
In het theoretische gedeelte wordt een literatuurstudie, rond de rol en betekenis van vacante/residuele 
ruimtes voor de stad en de stedenbouw, gecombineerd met de studie van een aantal alternatieve 
stedenbouwkundige praktijken, opkomend vanuit een (sociaal) geëngageerd activistisch veld. We 
bekijken hierbij bijvoorbeeld het werk van City Mine(d) in Brussel, aaa in Parijs, Op Trek in 
Nederland, Stalker in Italië en Supertanker in Kopenhagen. De bedoeling hiervan is een zicht te 
krijgen op hun ontstaansredenen, organisatievormen en teamsamenstellingen. Alsook om hun 
doelstellingen, werkwijzen en instrumenten te leren kennen.  
In het empirische gedeelte van het onderzoek concentreren we ons op concrete voorbeelden van 
tijdelijk gebruik. Aan de hand van case studies worden de verschillende types en processen van 
tijdelijk gebruik bestudeerd. In eerste instantie werden 10 cases van projecten van tijdelijk gebruik op 
pauzelandschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestudeerd en onderling vergeleken. De 
bepalende factoren ervan werden bloot gelegd, de betrokken actoren in kaart gebracht en de impact 
ervan op de omgeving bestudeerd. Dit leidde tot een overzicht van de huidige situatie en de bestaande 
potenties met betrekking tot tijdelijk gebruik in het Gewest. Als aanvulling hierop werden in tweede 
instantie een aantal ‘voorbeeldige cases’ bestudeerd, waarbij tijdelijk gebruik op een doelbewuste 
manier ingezet werd en waarbij er een samenwerking ontstond tussen overheid en burgers. Uit deze 
cases kunnen lessen getrokken worden over hoe tijdelijk gebruik ingezet kan worden als een 
volwaardige strategie voor stedelijke vernieuwing, welke instrumenten hierbij gebruikt kunnen 
worden en welke rol de verschillende betrokken actoren (eigenaars, tijdelijke gebruikers, ontwerpers 
en planners en beleidsmakers) kunnen spelen. In het vervolg van deze bijdrage zullen we één van deze 
voorbeeldige cases bespreken, namelijk het ‘Meanwhile’ project. 
 

Case Studie: ‘Meanwhile’ project, Verenigd Koninkrijk 

CONTEXT EN ONTSTAANSREDENEN 
Levendige en aantrekkelijke stads- en dorpscentra - vlot bereikbaar, goed onderhouden en met een 
ruim aanbod aan voorzieningen, handel en cultuur - vertolken het imago van een plek en trekken door 
hun uitstraling bezoekers en investeringen aan. Het zijn stuwkrachten voor economische groei doordat 
ze een platform bieden voor zakelijke en sociale interacties. De handelsstraat (‘high street’) met al 
haar dagdagelijkse activiteiten en ontmoetingen vormt vaak het kloppende hart van een gemeenschap, 
zoals ook blijkt uit het volgende citaat uit ‘The Death and Life of Great American Cities’ (Jacobs, 
1961): 
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“The trust of a city street is formed over time from many, many little public sidewalk contacts. It 

grows out of people stopping by at the bar for a beer, getting advice from the grocer and giving advice 
to the newsstand man, comparing opinions with other customers at the bakery and nodding hello to 

the two boys drinking pop on the stoop, hearing about a job from the hardware man and borrowing a 
dollar from the druggist. 

Most of it is ostensibly utterly trivial, but the sum is not trivial at all. The sum of such casual, public 
contact at the local level – most of it fortuitous, most of it associated with errands – is a feeling for the 

public identity of people, a web of public respect and trust, and a resource in time of personal or 

neighbourhood need…” 

(Jane Jacobs, 1961) 

 

 
Figuur 12: Leegstaand winkelpand 

(bron: guardian.co.uk, 10 February 2010) 

 
In 2009 moet de Britse overheid echter vaststellen dat het niet zo goed gaat met haar stads- en 
dorpscentra en hun ‘high streets’. De bezoekersaantallen dalen en er wordt ook een significante daling 
vastgesteld in het aantal centrumwinkels. Dit resulteerde in een leegstand van één op zes 
winkelpanden. Bovendien blijken er geen nieuwe zelfstandige handelszaken bij te komen, ter 
compensatie van de sluitingen. Doordat de nieuwe zaken die worden geopend voornamelijk afdelingen 
van grote ketens zijn ontstaat een fenomeen dat men in Engeland ‘Clone Town Britain’ noemt. Iedere 
winkelstraat begint er hetzelfde uit te zien, waardoor de specifieke eigenheid van dorpen en steden 
verloren gaat. 
 
Uit verschillende analyses (onder ander de Portas Review uit 2011) blijkt dat de recessie als een 
belangrijke, maar evenwel niet als enige oorzaak voor de neergang van de winkelstraten in stads- en 
dorpscentra aangewezen kan worden. Naast de dalende koopkracht ten gevolge van de recessie is er 
ook de grote concurrentie van een nieuwe generatie grootschalige (buiten de stadscentra gelegen) 
winkelgalerijen. Deze hebben zich ontwikkeld als vlot bereikbare centra van beleving en vertier met 
een kunstmatig stedelijk karakter. In de afgelopen 10 jaar is in het Verenigd Koninkrijk de totale 
oppervlakte van buiten de stad gelegen handelsruimte met 30% gestegen, terwijl de totale oppervlakte 
van de handelsruimte in de stad met 14% gedaald is (Portas, 2011). De verwachtingen van de 
consument met betrekking tot stads- en dorpscentra zijn onder invloed van deze nieuwsoortige 
belevingsmogelijkheid drastisch gewijzigd. Ten tweede hebben supermarkten grotendeels de taak 
overgenomen van kleinschalige kruidenierszaken: 97% van de dagelijkse boodschappen in het 
Verenigd Koninkrijk worden in één van de 8000 supermarkten gedaan (Portas, 2011). Bovendien 
spitsen de grote supermarkten zich niet enkel meer toe op voedingswaren, maar hebben ze hun gamma 
uitgebreid met een groot aantal andere goederen die de consument normaal in de centrumwinkels 
kocht (bijvoorbeeld parfum, boeken en bloemen). Daarnaast is door het toegenomen internet gebruik, 
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ook de ‘e-commerce’  toegenomen. Hoewel deze stijging, als men de naakte cijfers bekijkt, vooralsnog 
niet echt spectaculair lijkt toch vertegenwoordigt ze bijna de helft van de groei in verkoop in het 
Verenigd Koninkrijk tussen 2003 en 2010 (Portas, 2011).  
Zoals eerder aangehaald kunnen de reeds door de crisis getroffen centrumwinkels intussen ook steeds 
minder voldoen aan de verwachtingen van de gesofisticeerde consument, die in de weinige tijd die hij 
heeft een maximum aan beleving en voldoening verwacht. Hierdoor is er in de stad- en dorpscentra 
een neerwaartse spiraal van verval ontstaan, waarbij de sluiting van handelszaken de 
bezoekersaantallen doet dalen, waardoor de winkelstraten nog meer verzwakt worden en er nieuwe 
sluitingen volgen. Dit is een vicieuze cirkel. 
 

 
Figuur 13: De neerwaartse spiraal in stads- en dorpscentra 

(bron: The Portas Review, Mary Portas, 2011) 

 
Als gevolg van deze veranderingen bevinden vele Britse winkelstraten zich momenteel in een precaire 
toestand; de sluiting van één belangrijke handelszaak kan de teloorgang van een volledig centrum 
inzetten. Leegstaande handelszaken veroorzaken immers vaak een domino-effect. Ze trekken 
sluikstorten en illegaal aanplakken aan en worden niet meer onderhouden en/of gevandaliseerd, 
waardoor ze al gauw een verwaarloosde en troosteloze aanblik krijgen. Dit straalt onvermijdelijk af op 
de omgeving: een volledige straat of buurt kan hierdoor een negatief imago krijgen. 
 
De Britse minister van Wonen en Lokaal Bestuur (Housing and Local Government), Grant Shapps 
stelt in deze context vast dat de winkelstraten en stadscentra vandaag niet enkel meer kunnen 
overleven op basis van hun handelsfunctie. Ze moeten volgens hem iets vernieuwend en aparts gaan 
bieden, dat noch door de winkelgalerijen, noch door het internet geëvenaard kan worden (Department 
for Communities and Local Government, 2012). Dan Thompson van het ‘Empty Shops Network’ sluit 
hierbij aan als hij stelt: 
 
“Town centres are becoming spaces for leisure and play. For convenience, out of town or a shopping 

mall is easier; for price and choice, the internet wins. The places that are doing well combine 
interesting, niche retail (where customer service is king) with good quality arts and culture, decent 

public realm, lots of local distinctiveness and a vibrant, varied cafe culture.” 

(Dan Thompson, 2011)  
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Doorheen de organisatie en ondersteuning van projecten in het kader van het ‘Empty Shops Network’, 
pleiten Dan Thompson en de vereniging ‘Revolutionary Arts’ 2 er voor om leegstaande winkelpanden 
(doorgaans beschouwd als een zichtbaar teken van crisis en teloorgang) te zien als dè plekken bij 
uitstek om te werken aan, en te experimenteren rond, de toekomst van de hedendaagse stads- en 
dorpscentra. 
 
Als antwoord op de bezorgdheden in verband met de negatieve ontwikkelingen in de stads- en 
dorpscentra en hun ‘high streets’ en onder meer geïnspireerd door de projecten en de visie van het 
‘Empty Shops Network’, stelt de Britse overheid in 2009 de ‘Looking after our town centres’ 
richtlijnen op. Doelstelling daarvan is: 

− aan te tonen hoe sterke samenwerkingsverbanden en een goed beheer ertoe kunnen bijdragen dat 
stads- en dorpscentra aantrekkelijke en levendige plaatsen blijven 

− de mogelijkheden, leidraden en instrumenten te belichten die hierbij kunnen helpen en aan de hand 
van een aantal voorbeelden toelichten hoe op een creatieve manier kan omgegaan worden met de 
gevolgen van de recessie 

− de stappen toe te lichten die de centrale overheid wil nemen om de lokale overheden en hun 
partners te helpen om actie te ondernemen in hun eigen stads- en dorpscentra, met de nadruk op het 
faciliteren van tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden. 

 
Het document stelt onder meer dat: “It is vital that we do all we can to enable vacant properties to be 

used for temporary purposes until demand for retail premises starts to improve. Not only will this help 
to ensure that our towns and high streets are attractive places where people want to go, it can also 

stimulate a wide range of other uses such as community hubs, arts and cultural venues, and informal 

learning centres, which can unlock people’s talent and creativity.” Het aanmoedigen van tijdelijk (of 
eerder tussentijds) gebruik werd dus via de publicatie van deze richtlijnen, vanaf 2009 opgenomen als 
een officieel onderdeel van het Britse overheidsbeleid. In de publicatie verklaart de centrale overheid 
dat ze deze aanpak zal faciliteren door: 

− de lokale besturen te helpen om sneller en flexibeler te kunnen reageren op aanvragen tot 
functiewijziging, 

− samen te werken met vastgoedeigenaars om tijdelijke (of tussentijdse) huurovereenkomsten 
gemakkelijker, sneller en goedkoper te maken, 

− het mogelijk te maken voor gemeentes om als tussenpersoon op te treden als de eigenaars het zelf 
niet zien zitten om een rechtstreekse overeenkomst af te sluiten met de tijdelijke gebruikers in het 
kader van gemeenschapsfuncties, 

− subsidies te voorzien voor het organiseren van tijdelijk gebruik van leegstaande panden. 
 
HET ‘MEANWHILE’  PROJECT: FILOSOFIE, OPZET, VERLOOP EN FOCUS 
De ‘Looking after our town centres’ richtlijnen werden opgesteld door het ‘Department for 
Communities and Local Government’ (CLG) van de Britse Overheid. Ze werden gepubliceerd in april 
2009. In navolging van de in het document geformuleerde ambities, werd in juni 2009 het 
‘Meanwhile’ project opgericht. 

                                                      
2  ‘Revolutionary Arts’ is een vereniging die tot doel heeft om mensen hedendaagse kunst te laten ervaren in hun dagelijkse 

leefomgeving. Hiertoe ondersteunt ze sinds 2000 beginnende en semiprofessionele creatieveling bij het ontwikkelen van 
hun talenten, hun carrière en hun leven. 
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‘Meanwhile’ wordt geleid door de ‘Development Trusts Association’ (DTA) 3 en ‘Meanwhile Space’ 4 
en gesubsidieerd door het CLG. De projectleider is Jess Steele van DTA.  
 

 
Figuur 14: Logo’s van het project en van de leidende organisaties 

(bron: Development Trusts Association & Meanwhile Space CIC, 2009) 

 
De filosofie achter het project is dat elk leegstaand pand een gemiste kans is op economisch en sociaal 
vlak en dat er een potentieel zit in tijd zowel als in ruimte. Het project wil daarom vastgoedeigenaars, 
lokale besturen en de beheerders van stadscentra stimuleren om samen te werken met tijdelijke 
gebruikers (voornamelijk gemeenschapsverenigingen en sociale ondernemingen) met als doel 
innovatieve en creatieve tussentijdse invullingen voor leegstaande panden en gronden te ontwikkelen.  
 
“‘Meanwhile use’ is the temporary use of vacant buildings or land for a socially beneficial purpose 

until such a time that they can be brought back into commercial use again. It makes practical use of 
the ‘pauses’ in property processes, giving the space over to uses that can contribute to quality of life 

and better places whilst the search for a commercial use is ongoing. […] The Project has the ultimate 
aim of making meanwhile use a mainstream part of the way we do business.” 

(SQWconsulting, 2010) 
 
‘Meanwhile use’ biedt een snelle en flexibele manier om bedreigingen (leegstaande panden) om te 
zetten in opportuniteiten (gemeenschapsprojecten). Het project kan op twee manieren ondersteuning 
bieden bij de ontwikkeling van concrete projecten op lokaal niveau. Enerzijds is rechtstreekse 
financiële steun mogelijk, anderzijds technische en legale bijstand.  
 
Vanuit het project kwamen o.m. volgende instrumenten en/of hulpbronnen voor tussentijds gebruik tot 
stand: 

− een aantal modelovereenkomsten: zoals de ‘Meanwhile Lease’ (3 types, voor tijdelijke huur), de 
‘Meanwhile licence for temporary land use’ (2 types, voor recreatie en voor gemeenschappelijk 
tuinieren - minder tijdelijk dan de ‘lease’) en de ‘Meanwhile Tenancy Agreement’ (voor bewoning) 

−  een aantal handleidingen: zoals het ‘Empty Shops Handbook’ en zijn opvolger de ‘Empty Shops 
Toolkit’ en het ‘Meanwhile Intermediairy Handbook’ 

− een aangepaste en eenvoudige verzekeringspolis (enkel te verkrijgen als ‘Meanwhile Space’ 
optreedt als tussenpersoon bij het project) 

                                                      
3  De ‘Development Trusts Association’ (DTA) werd in 1993 opgericht met als doel groepen te helpen bij het oprichten van 

gemeenschapsondernemingen (community enterprises) en gemeenschapseigendom (community ownership) van gronden 
en panden te promoten. In april 2011 smolt DTA samen met bassac (The British Association of Settlements and Social 
Action Centres). De organisatie, die nog steeds als overkoepelend doel heeft de ontwikkeling van gemeenschappen te 
ondersteunen, opereert nu onder de naam ‘Locality’.  

4  ‘Meanwhile Space’ is het uitvoerend orgaan van het ‘Meanwhile’ project. Het is een ‘non-profit Community Interest 
Company’ (CIC), wat een soort intermediaire organisatie is die werd opgericht in 2009 en gedurende 2009 en 2010 werd 
gefinancierd door de overheid om organisatorische ondersteuning te bieden aan de verschillende actoren die betrokken 
waren bij het project. De organisatie werkt nog steeds verder, maar wel met beperktere middelen dan in de eerste twee 
jaar. 
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− een aantal informatiecentra: de ‘Meanwhile Centres’, waar men terecht kan voor hulp en advies 
(onder meer i.v.m. ruimtelijke planningszaken en bedrijfsbelastingen) 

− opleidings- en leermogelijkheden: de ‘Meanwhile Tour’ (1 week durend trainingsevent dat 
eenmalig georganiseerd werd), de ‘Go & See-grants’ (beurzen om andere projecten te bezoeken en 
ervaringen te delen) en de ‘business cases’ (evaluaties van eerdere projecten) en ‘show cases’ 
(voorbeeldprojecten) 

− netwerkbevordering: door oprichten van ‘Meanwhile Ning’ (een sociale netwerk website: 
http://meanwhilespace.ning.com/) en de ‘Meanwhile Coalition’ (een coalitie van organisaties die 
tussentijds gebruik ondersteunen) en de ‘Meanwhile Connect service’ (een online zoekmodule met 
een database van beschikbare locaties - toegankelijk na registratie) 

 
Het projectverloop kende eerst een actieve fase van: opstarten, aanzwengelen en consolideren (2009-
2010) en is daarna in een eerder passieve fase gekomen van: onderhoud, reflectie en doorontwikkeling 
(2011-tot op heden).  
In de loop van 2009 en 2010 werden er, in twee fases, allerhande tijdelijke projecten ontwikkeld en/of 
ondersteund. De eerste fase - ‘Explore, Develop & Test’ - werd ondersteund door de ‘Asset Transfer 

Unit’ (ATU) 5 van DTA. De tweede fase - ‘Consolidate & Showcase’ - werd rechtstreeks gefinancierd 
door CLG. In deze periode werd het project voornamelijk gebruikt als testcase (fase 1) en promotie-
instrument (fase 2) voor tussentijds gebruik. Tegelijkertijd werd er gewerkt aan kennisopbouw, door 
het stimuleren van netwerkvorming en kennisuitwisseling. Dit resulteerde in de opmaak van een aantal 
modeldocumenten en handleidingen die het opzetten van tussentijdse projecten vlotter en eenvoudiger 
kunnen laten verlopen in de toekomst. Op deze wijze wordt het project geconsolideerd. 
Vanaf midden 2010 en gedurende 2011 werden verschillende studies gemaakt die het project en de 
bredere context evalueerden, zoals ‘Meanwhile Use, Business Case and Learning Points’ door 
SQWconsulting (2010) en ‘The Portas Review’ door Mary Portas (2011).  
In 2011 en 2012 werd het project geheroriënteerd: de actieve ondersteuning en projectontwikkeling 
zijn nu minder prioritair (en het budget hiervoor is dan ook sterk gedaald). ‘Meanwhile Space’ zorgt 
momenteel voornamelijk voor het ter beschikking stellen van de ontwikkelde expertise en het 
onderhouden van de opgezette structuren als de ‘Meanwhile Ning’ en de ‘Meanwhile Connect service’. 
Tegelijk wordt de huidige beleidsaanpak met betrekking tot de stads- en dorpscentra en hun ‘high 

streets’ geëvalueerd en waar nodig geherformuleerd aan de hand van de opgedane ervaringen, onder 
meer via de publicatie van het document ‘High Streets at the Heart of our Communities: the 

Government's Response to the Mary Portas Review’ (Department for Communities and Local 
Government, 2012). 
 
Opvallend is de duidelijke focus op het opzetten van samenwerkingsverbanden op lokaal niveau 
(namelijk tussen dienstverleners (zoals de gemeente), vastgoedeigenaars, bedrijven en bewoners en 
lokale verenigingen) en op initiatieven vanuit de gemeenschap en de sociale sector. Dit gebeurt vanuit 
de vaststelling dat de centrale overheid vandaag niet meer in staat is om op haar eentje de vele 
uitdagingen aan te gaan. En dat ze moet trachten de energie te mobiliseren die aanwezig is bij lokale 
besturen, burgers en gemeenschappen (Communities and Local Government, 2008). 
 

                                                      
5  De ‘Asset Transfer Unit’ (ATU) werd in april 2009 opgericht als onderdeel van het ‘Advancing Assets for Communities’ 

programma van DTA. Het is een onafhankelijke dienst die wordt gefinancierd door CLG en geleid door het DTA. ATU 
biedt ondersteuning en advies aan al wie betrokken is bij de overdracht van bezittingen (asset transfer) aan 
gemeenschappen. 
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“The more that local people have a say in decisions that affect their town centre – whether that be on 

future planning proposals or options for using vacant shops – the more likely it is that they will feel 
connected to it, and will want to support it. They can help local authorities think creatively, and often 

have innovative ideas for improving the delivery of local services.” 
(Communities and Local Government, 2008) 

 
CONCLUSIES 
Het ‘Meanwhile’ project werd opgezet om dingen in gang zetten en een raamwerk op te maken dat 
daarna zichzelf (met veel beperktere middelen) zou kunnen blijven onderhouden. 
Zoals blijkt uit diverse berichten in de media, de mededelingen op de projectwebsite en de ‘posts’ op 
de sociale netwerk site ‘Meanwhile Ning’, worden er op vandaag nog steeds over het ganse land 
projecten opgestart. De ‘Meanwhile Ning’ lijkt bovendien wel degelijk te functioneren als een 
levendig en efficiënt (kennis)uitwisselingsplatform en netwerk-instrument (momenteel wordt zelfs een 
oproep gelanceerd voor het opzetten van een nieuwe site omdat de bestaande uit zijn voegen begint te 
barsten). De doorheen het project ontwikkelde documenten zijn voor iedereen vrij beschikbaar via de 
projectwebsite (http://www.meanwhile.org.uk/) Via de ‘Meanwhile Connect service’ wordt er een 
interessante koppeling gerealiseerd tussen de vraag- en aanbodzijde, die elkaar anders maar moeilijk 
kunnen vinden. De opzet van het project lijkt dus geslaagd. 
Het project had bovendien ook tot doel om leemtes en inconsequenties in de huidige overheidsaanpak 
aan het licht brengen met het oog op het wegwerken en aanpassen ervan, om zo de lokale besturen te 
helpen om sneller en flexibeler te kunnen reageren. In de publicatie: ‘High Streets at the Heart of our 

Communities: the Government's Response to the Mary Portas Review’ (Department for Communities 
and Local Government, 2012) worden een aantal belangrijke stappen die in deze context genomen 
worden toegelicht.  
 

Lessen 

Eerst en vooral kan een bedenking gemaakt worden rond het gebruik van de term ‘meanwhile use’. In 
het Nederlands kan dit vertaald worden als ‘tussentijds gebruik’, wat een andere nuance heeft als 
‘tijdelijk gebruik’6. Dit is een bewuste keuze, in het project wordt aangegeven dat: “Meanwhile use is 

not the same as temporary lease or license because it explicitly recognises that the search for a 
commercial use will be ongoing. It is a ‘stop gap’ use which recognises that a low cost use is better 

than no use at all.” (SQW, 2010). Hieruit blijkt duidelijk dat de overheid ervoor kiest voorrang te 
geven aan een commerciële invulling van de leegstaande panden. Dit lijkt dubbelzinnig omdat men 
tegelijk erkent dat: “The use of such spaces at low or no cost by community organisations can in turn 

be very helpful for them and can often benefit the wider area and community.” Men ziet dus 
tegelijkertijd ook wel het belang in van lange termijn integratie van alternatieve functies en gebruikers. 
We kunnen concluderen dat het in feite de bedoeling is dat de (zwakkere en alternatieve) gebruikers 
zich doorheen de tijdelijke projecten zouden leren ontplooien en organiseren (en dus sterker zouden 
worden). Waardoor ze daarna zelf een grotere rol zouden kunnen gaan spelen in de heroriëntering en 
herontwikkeling van de stads- en dorpscentra en hun ‘high streets’. (Men kan zich wel nog afvragen 
wat er dient te gebeuren met zwakke actoren die er niet in slagen te groeien.) 

                                                      
6  ‘Tussentijds gebruik’ impliceert dat er reeds ideeën/plannen (in de maak) zijn voor een daaropvolgend ander gebruik, het 

tijdsperspectief lijkt dus beperkt. Bij ‘tijdelijk gebruik’ is het tijdsperspectief als het ware ongedefinieerd, waardoor het 
minder beperkt lijkt. 
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Vanuit de (centrale) overheid blijk doorheen het opzetten van dit project een duidelijke ambitie voor 
de Britse stads- en dorpscentra. Deze is echter grotendeels te realiseren en in te vullen op het lokale 
niveau, door de lokale besturen. Deze krijgen hierdoor meer vrijheid, maar daarmee gepaard dus ook 
meer verantwoordelijkheid. De centrale overheid biedt hierbij wel de nodige hulp: de toegepaste 
strategie van ‘in gang zetten en dan op zijn beloop laten’ lijkt een goede aanpak: het project heeft op 
vandaag nog steeds gevolg. De intensive fase van uitgebreide ondersteuning in combinatie met 
kennisopbouw en netwerkontwikkeling lijkt wel cruciaal voor het slagen van deze strategie. Op deze 
manier worden ook effectief kansen geboden aan minder voor de hand liggende en minder dominante 
actoren om hun projecten te realiseren. Hierdoor wordt het mogelijk om tot meer levendige en beter 
geïntegreerde invullingen te komen. Levendiger omdat ook alternatieve gebruikers en activiteiten 
kansen krijgen. En beter geïntegreerd omdat het draagvlak voor projecten groter is als de 
buurtbewoners kunnen bijdragen aan en meegroeien met transformatieprocessen. 
Door het evalueren van de huidige beleidsaanpak en het aanpassen waar nodig neemt de centrale 
overheid bovendien ook haar eigen verantwoordelijkheid op. 
 
We kunnen dus besluiten dat de overheid in dit project dus vooral een proactieve en faciliterende 
houding aanneemt. Dit lijkt de juiste keuze: omdat bij tijdelijk (en tussentijds) gebruik de vereiste 
aanpak doorgaans verschilt geval per geval, is het wellicht niet wenselijk een dergelijk flexibel en 
efemeer verschijnsel te proberen institutionaliseren. Dankzij de in het project opgebouwde expertise 
kan men intussen teruggevallen op een brede en zeer toegankelijke basis van ervaringen. 
 
Een belangrijke verdienste van het project is dat het het fenomeen van ‘Meanwhile use’ op een 
positieve manier onder de aandacht heeft gebracht bij de verschillende stakeholders. Hierdoor leerden 
zowel beleidsmakers, vastgoedeigenaars als gebruikers de waarde van ‘pauzelandschappen’ voor de 
stad kennen en zagen ze in dat tijdelijke projecten talloze mogelijkheden kunnen bieden om een 
waardevolle bijdrage te leveren aan toekomstige ontwikkelingen.  
 
De hoofdidee achter het project is dat ‘Meanwhile use’ kansen biedt om op een snelle en flexibele 
manier een bedreiging (leegstand) om te zetten in een opportuniteit. Vacante ruimtes worden gezien 
als de plekken bij uitstek om te werken aan, en te experimenteren rond, de toekomst van de 
hedendaagse stads- en dorpscentra. In dit opzicht zal het dus belangrijk zijn dat onze steden steeds 
voldoende ruimte blijven bieden voor dit soort experimenten. Wanneer er een plek vrij komt (zelfs 
voor een beperkte tijd) zou de mogelijkheid ze ter beschikking te stellen voor tijdelijk gebruik 
bijgevolg een evidentie moeten zijn. 
 
“[…] proactive site-management could better take soft location factors, atmospheric potential and 

current needs into consideration. Promoting temporary uses ought to become an important component 
of the remit of strategic urban development planning at all levels of public administration.” 

(Klaus Overmeyer, 2007) 
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Meer toekomst met minder plannen? 
 

Annette Kuhk, Jan Schreurs en Michiel Dehaene 
 

Stellingen met betrekking tot verschillende onderwerpen 
 
Onderwerp 
 

Stelling 

Het 'planningssysteem' Het cyclisch karakter van ruimtelijke planning kan op verschillende 
manieren geïnterpreteerd, ingezet en ingevuld worden. Wij pleiten voor 
meerdere, in elkaar grijpende cycli waarin planningsbenadering, visies, 
projecten en debatten vervlochten zijn. 
 

De inhoud en het object 
van ruimtelijke planning 

Door de relationele autonomie van ruimtelijke systemen te benadrukken 
pleiten we ervoor om ruimtelijke planning niet te verzelfstandigen en 
dus niet los te zien van maatschappelijke veranderingen en – dus – 
discussies. 
 

Collectieve verbeelding Meer toekomst met minder plannen zoeken we in de geïntegreerde inzet 
van zowel ruimtelijk als sociaal kapitaal, door middel van 
toekomstcreatie die vertrekt van collectieve voorstellingswerelden. 
 

Ruimtelijk-sociale 
visievorming 

Planning omvat de creatie van toekomstbeelden, wat meer is dan louter 
een verkenning. Een regionaal ruimtelijk plan legt hierbij principes vast, 
geen eindresultaten. 
 

Engagementen Kennis leert, visie mobiliseert. 
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Meer toekomst met minder plannen?  
 

Samenvatting 

“Meer met minder" klinkt verschillend naargelang de toehoorder: bedreigend, opportunistisch, 
uitdagend. Afhankelijk van belangen, doelstellingen en posities van actoren, maar ook van de context 
(vraagstukken, middelen of randvoorwaarden) is het een andere uitspraak. Wij horen er voor 
ruimtelijke planning een uitdaging in, evenwel zonder bedreigingen en opportuniteiten uit de weg te 
gaan. De context hier is de opdracht die het Steunpunt Ruimte ontwikkelt voor de Vlaamse minister 
van ruimtelijke ordening om “toekomstverkenningen in te bedden in een cyclisch plansysteem”. De 
paper gaat in op de uitdaging om planning meer cyclisch te maken in een context met minder 
middelen en een slinkend draagvlak, bij toegenomen onzekerheden en acuter wordende kwesties.  
 

Waar het om gaat 

Toekomstverkenningen zijn essentieel voor elke vorm van planning. De achterliggende uitdaging 
hierbij is om een wenselijke toekomst te realiseren, rekening houdend met bestaande en toekomstige 
ruimtelijke, sociale en institutionele configuraties, maar ook met onzekerheden die kunnen optreden 
bij de actieve transformatie van het historisch passief. Hiervoor zijn enerzijds inzichten nodig over de 
huidige configuraties en aan de gang zijnde veranderingen, over de processen, menselijke en niet-
menselijke actanten die ertoe geleid hebben, maar anderzijds ook kennis over de aanpakken om tot 
transformaties te komen. Onderzoekers van het recent opgestarte Steunpunt Ruimte1 bieden het 
Vlaamse beleid inzake Ruimtelijke Ordening bij deze uitdaging ondersteuning.  
In het Steunpunt Ruimte zijn er twee onderzoekslijnen gedefinieerd die de inherente eigenschappen 
van de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen bestuderen, in het bijzondere de mogelijkheden en 
beperkingen van poly-centrische ontwikkeling en het vraagstuk van veerkracht ('resilience') bij 
ruimtelijke ontwikkeling. Terwijl deze twee onderzoekslijnen gericht zijn op de studie van de 
bestaande ruimtelijke configuraties, gaat een derde onderzoekslijn de uitdaging aan om deze inzichten 
te vertalen naar gepaste strategieën voor transformatie. De ontwikkeling en de concrete toepassing van 
methodes voor toekomst-verkenningen zijn hier een essentieel onderdeel van. Vernieuwende 
mogelijkheden van verkenning en representatie worden ontwikkeld als intrinsiek onderdeel van een 
cyclische planningswijze.  
Deze paper stelt de ontwikkeling van toekomstverkenningen en de inbedding ervan in een cyclisch 
plansysteem voor ruimtelijk beleid in Vlaanderen ter discussie. Om hiervoor concepten, modellen en 
praktisch adequate methoden te ontwikkelen vertrekken we vanuit een reflectie over het huidige 
institutionele kader en over specifieke vraagstukken in ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Allereerst 
stellen we verschillende mogelijke invullingen van het concept 'cyclische planning' ter discussie, 
vervolgens richten we ons op het object, de betrokkenen en de processen van ruimtelijke planning. 
Deze reflectie over inherente kwaliteiten van het beleidsdomein zelf biedt een aanzet voor de 
methoden inzake toekomstverkenningen. Elk van de onderdelen omvat een meer algemene reflectie 
over ruimtelijke planning en een meer specifieke insteek inzake toekomstverkenningen voor dit 
domein. Deze aanzet vertrekt dus vanuit de vraagkant (het beleid), en niet vanuit het aanbod 

                                                      
1  Dit bouwt deels voort op eerder onderzoek in het 'Steunpunt Ruimte en Wonen' (looptijd 2007-2011). 
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(methoden voor toekomstverkenningen). Voor dit laatste verwijzen we graag naar talrijke typologieën 
die dit opzet reeds dienden. De begrippen 'scenario-analyse' en 'toekomst-verkenning' hebben immers 
betrekking op uitgebreide catalogi van methoden, die zijn onderzocht en getest in verschillende regio's 
en in verschillende beleidsdomeinen (cf. Van Notten e.a. 2003; Börjeson e.a. 2006; Hopkins, Zappata 
2007; Kuhk, Moulaert, Schreurs, 2010). De aanzet vanuit de vraagkant lokt een model uit voor een 
participatie-gedreven cyclus die het bestaande plansysteem kan innoveren. 
 

Wat betekent cyclische planning? 

(en wat betekent dit voor de ontwikkeling van toekomstverkenningen?) 
 
Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 1996 alsook het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stellen 
expliciet: "Structuurplanning is een continu en cyclisch proces en maakt daardoor een dynamische 
ruimtelijke ordening mogelijk" (RSV, 1997: 11). Maar wat betekent continu en cyclisch? Het cyclisch 
karakter van ruimtelijke planning kan op verschillende manieren geïnterpreteerd, ingezet en ingevuld 
worden. Zo kan het begrip 'cyclisch' verwijzen naar een herhaling van een reeks van stappen, waarbij 
de laatste stap terug het begin van een nieuwe cyclus is. Voor planning zou dit betekenen dat er een 
nieuwe 'planhorizon' wordt gedefinieerd telkens een vorige 'planhorizon' is bereikt. De notie 'cyclisch' 
kan evenzeer verwijzen naar een proces van 'iteratie', dus een eerder spiraalvormige dynamiek, waarbij 
zeer belangrijk is dat er bijgestuurd wordt telkens een cyclus doorlopen is, inspelend op de monitoring 
en evaluatie van de voorgaande lus. 'Cyclisch' kan eveneens verwijzen naar het 'periodieke' van een 
proces, dus bvb. Samenvallend met bestuursmandaten of beleidstermijnen, om de bijsturingen 
ook/sterk te laten inspireren door ‘maatschappelijke’ dynamiek. Uiteraard kunnen deze modi worden 
gecombineerd. In het decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 werd gespecificeerd dat het RSV 
om de vijf jaar dient te worden geëvalueerd en, indien nodig, herzien. Dit heeft tot twee herzieningen 
geleid, een eerste in 2003, en een tweede in 2010. Inmiddels zijn eerste stappen gezet voor een nieuw 
Beleidsplan Ruimte.  
 
De representatie van beleid als een 'cyclisch' proces kent een lange traditie binnen beleids-
wetenschappen, waarnaar doorgaans gerefereerd wordt als 'stages heuristics' (cf. Simon 1947, 
Lasswell 1956, Jenkins 1978 of Hogwood en Gunn, 1984). Niettegenstaande de kritieken op deze 
benadering2, delen we met de voorstanders ervan de opvatting dat de representatie van beleid als een 
'cyclisch proces' net door zijn eenvoud een sterk beeld is. Het laat toe om verschillende componenten 
in een planningsproces te onderscheiden en ter discussie te stellen (en in een volgende fase van 
onderzoek voor het steunpunt ook voor te leggen aan verschillende politieke actoren3). Zodoende is 

                                                      
2  Kritieken op stages heuristics (cf. Parsons, 1995:77-81): Niettegenstaande de stages-benadering zijn waarde heeft 

bewezen als heuristische methode om de ontwikkeling van beleid te bestuderen, dient eveneens gezegd dat het beeld van 
cyclische beleidsvorming een aantal belangrijke tekortkomingen kent. Zo komt de afbakening van fases met onder meer 
de probleemdefinitie, de evaluatie van alternatieven, de beslissing, de fase van implementatie en evaluatie eerder 
artificieel over in vergelijking tot de beleidspraktijk (waarbij de fases in andere volgordes, parallel of simultaan kunnen 
optreden). Verder dient opgemerkt dat de 'stages'-modellen doorgaans geen causale verklaringen geven voor de overgang 
van één naar een volgende fase. 

3  De term 'politieke actoren' wordt hier gebruikt in de betekenis die Howlett en Ramesh eraan verleenden, namelijk alle 
actoren die trachten een invloed uit te oefenen op beleid, wat uiteraard veel ruimer is dan beleidsmakers en politieke 
mandatarissen (Howlett, Ramesh, 1995:51). 
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een aanzet gegeven om de vraagkant ter discussie te stellen, om vervolgens een voorstel inzake 
methoden van toekomstverkenningen te kunnen doen die hierbij aansluit.  
 
In de volgende paragrafen gaan we in op verschillende componenten, die ons inziens essentieel zijn 
om ruimtelijke planning in een context van toegenomen onzekerheden te kunnen ontwikkelen. We 
verwijzen naar verschillende elementen van een planningscyclus met de termen 'maatschappelijk 
debat', 'collectieve verbeelding', 'visievorming' en 'engagement'. Dergelijke cycli kunnen op 
verschillende schalen ontwikkelen. Bovendien leiden planningscycli tot verschillende soorten 
bijstellingen: zowel de inhoudelijke keuzes, de methodes in planning als het planningssysteem zelf 
(cfr. Sandercock, 1998) kunnen hierbij object voor verandering zijn. Ook de methoden voor 
toekomstverkenningen en de inhoud ervan zouden in deze logica op regelmatige basis herzien worden. 
Wijzigingen gebeuren steeds in de wetenschap dat er nog volgende wijzigingen zullen nodig en/of 
mogelijk zijn. We interpreteren het cyclisch karakter van beleid als een iteratief proces met korte 
termijn interventies die passen in lange termijn doelstellingen.  
 

De verschillende onderdelen van de hier beschreven 
planningscyclus worden vervolgend toegelicht. In een eerste 
sectie wordt het object van maatschappelijk debat inzake 
ruimtelijke planning kort voorgesteld. Bij de analyse van 
vormen van collectieve verbeelding gaat de aandacht naar 
wie betrokken is bij dit proces. Vervolgens wordt ingegaan 
op visievorming in ruimtelijke planning. Tot slot hebben we 
het over de engagementen die nodig zijn voor de realisatie 
van doelstellingen. Telkens wordt de discussie van enkele 
aspecten die de vraagkant beschrijven gevolgd door een 
voorstel inzake ontwikkeling van de aanpak voor 
toekomstverkenningen in het Steunpunt Ruimte. In dit deel 
daarom eerst een korte toelichting van de interpretatie van 
het 'cyclische' in de onderzoeksopdracht die aanleiding geeft 
tot deze reflecties. 

 

Iteraties in combinatie van scenario-analyse en ontwerpend onderzoek 

In het onderzoek naar toekomstverkenningen voor ruimtelijke planning in Vlaanderen is het de 

bedoeling om methodes te ontwikkelen die wetenschappelijk gefundeerd zijn en een duidelijke 

toepasbaarheid hebben voor hedendaags beleid, vooral ook in relatie tot de actuele ontwikkeling van 

het Beleidsplan Ruimte. Het is tevens de bedoeling om deze verkennende modus te integreren met een 
analyserende en evaluerende modus, in de vorm van methodieken voor monitoring en beleidsevaluatie 

(de vierde onderzoekslijn van het Steunpunt Ruimte).  
Bij het onderzoek naar toekomstverkenningen wordt met name ingezet op de complementariteit van 

scenario-analyse en ontwerpend onderzoek (cf. Schreurs, Kuhk, 2011), met enerzijds de concept-

gedreven en narratieve dimensie van scenario-achtige verkenningen, en anderzijds de transformatie-
gedreven en ruimtelijke dimensie van ontwerpend onderzoek naar structuren en processen op 

verschillende schalen. Het feit dat de praktijk van scenario-analyse in het ruimtelijke beleid in 
Vlaanderen vrij jong is, kan een voordeel zijn in de dialectiek van de vooruitgang: met relatief weinig 

ervaring in scenario-analyse wordt het ruimtelijke beleid in Vlaanderen uitgedaagd om zijn eigen weg 
te vinden tussen, aan de ene kant, beproefde en geteste methoden in diverse andere beleidsdomeinen, 

Schema 1: Cyclische representatie van 

planningsproces (eigen conceptualisering) 
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en, aan de andere kant, het zoeken naar innovatieve benaderingen die voldoende specifiek zijn. Het 

testen van de verschillende benaderingen inzake toekomstverkenningen is opgevat als een try-out voor 
een iteratieve en interactieve aanpak van besluitvorming. Inzake werkwijze en inhoud wordt inspiratie 

voor het ontwerp van dergelijke tests gezocht in het nog relatief jonge domein van 'evolutionaire 
planning', wat mogelijks tot kruisbestuiving leidt met het domein van 'evolutionaire economie' (o.a. 

concepten als padafhankelijkheid, reproductie, contingentie, innovatie hebben hierbij een zekere 
relevantie), en met vraagstukken inzake duurzaamheid ( zie o.a. Bertolini 2007).  
 

Wat is het object van ruimtelijke planning?  

(en bij uitbreiding het object van toekomstverkenningen voor dit beleidsdomein?) 
 
In het zog van de structuurplanning luidt een schijnbaar voor de hand liggend antwoord dat ruimtelijke 
planning zich bekommert om ruimtelijke structuren. Ruimtelijke structuur kan gedefinieerd worden als 
het geheel van kenmerkende ruimtelijke relaties. Ze geeft – net als culturele, sociale of historische 
factoren – essentiële karakteristieken weer van de ruimte. In deze zeer compacte definitie dreigt echter 
abstractie te worden gemaakt van de vele actoren die de ontwikkeling van ruimtelijke (wan-)orde mee 
vorm geven. De loochening van deze actanten leiden tot werkhypothesen die de autonomie van de 
ruimte lijken voorop te stellen. “I am suggesting, as a working hypothesis, the importance of spatial 
capital as an autonomous, central and independent category for social, economic and institutional 
organization” (Secchi, 2010).  
Ruimtelijke structuren kennen weliswaar een zekere autonomie; onder andere omdat ze reeds lang 
meegaan en nog lang zullen (moeten) blijven voortbestaan; onder andere omdat ze in grote mate 
bestaan uit reusachtige geologische massa’s en hydraulische systemen die taai zijn en weerstand 
bieden aan verandering4. Anderzijds zijn ruimtelijke structuren in belangrijke mate 'man-made'; soms 
hebben eeuwenlange, relatief kleine wijzigingen en quasi-onmerkbare verschuivingen geleid tot 
betekenisvolle transformaties zoals bijvoorbeeld de ontbossingen in het 18de eeuws Europa; soms 
hebben grootschalige interventies bepaalde ecosystemen drastisch gemuteerd zoals de ontbossingen 
van het Amazonewoud, het graven van Panama- of Suezkanaal, of -dichter bij huis-, het inpolderen 
door de waterschappen. Op hun beurt hebben ruimtelijke structuren een belangrijke – soms bepalende 
– invloed op maatschappelijke structuren (cfr. de rol van natuurlijke grenzen, de aanwezigheid van 
voedingsstoffen, ertsen, enz. op, onder of boven de grond). De exclusieve focus op het ruimtelijke zou 
minstens de kans vergroten dat de opportuniteit om sociale, economische en/of omgevingskenmerken 
te verbeteren, ongebruikt blijft. Ook wordt hierbij de onderlinge complementariteit niet mee genomen 
in het denken over ruimte (cfr. de onderlinge versterking van de '3E’s of sustainability: environment, 
economy, equity'). Indien ruimtelijke dynamiek als zijnde losgekoppeld van maatschappelijke 
dynamiek zou worden beschouwd, verliest o.i. ruimtelijke planning haar relevantie. 
Om een te sterke focus op ‘het ruimtelijke’ te vermijden, wordt soms gewag gemaakt van een 
‘ relatieve autonomie’: “The Structure Plan is a spatial plan. This implies that spaces is considered a 
substance having “relative autonomy”, its own features, its own logic and qualitative goals which can 
be used as a resource and opportunity to meet human needs.” (Van den Broeck, 2009:235). Een stap 
verder nog stellen we voor om te spreken in termen van relationele ruimte (cf. notie van absolute en 
relationele ruimte, Löw e.a., 2008), waarbij én interacties en inter-relationaliteit op de voorgrond 

                                                      
4  cfr. de longue durée van Braudel, volgens wie hetzelfde geldt voor maatschappelijke structuren; cfr. ook Luuk Boelens, 

die het over het DNA van regio’s heeft, waarin menselijke en ruimtelijke structuren en dynamiek samen worden gelezen. 
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worden geplaatst in een logica die ruimtelijke, sociale en economische structuren in hun onderlinge 
verbanden bestudeerd. Deze visie op ruimte en in sé op ruimtelijke planning toont affiniteit met 
volgende stelling: “In my view, autonomy relies (in part) on the disposition to hold oneself answerable 
to external critical perspectives on one’s action-guiding commitments. Autonomy thus requires an 
irreducibly dialogical form of reflectiveness” (Westlund, 2003:2-3). Een waardering van ruimte in 
haar relationele verbanden nodigt o.i. uit tot maatschappelijk debat. Vanuit dit beeld van een 
‘relationele autonomie’ bekommert ruimtelijke planning zich om ruimtelijke transformaties, doch 
steeds in relatie tot ruimte-structurerende processen. 
 
Incrementele transformaties tot duurzame regio 

De methodologische verkenningen binnen het Steunpunt Ruimte zijn gericht op een duidelijk 

gedefinieerd onderwerp. Het onderzoek is gericht op bijdrages voor de discussie over de voorwaarden 

van de verandering van ruimtelijke ontwikkeling (Frey 1999, Oswald & Baccini 2003). De oproep 

voor een nieuw 'Steunpunt Ruimte' benadrukt de thema's polycentraliteit en veerkracht, en schetst 
hierbij de brede contouren van een benadering die gericht is op de geleidelijke, incrementele 

transformatie van Vlaanderen als verstedelijkt netwerk tot een meer duurzame en robuuste regio. 
Verkenningen van mogelijke en wenselijke toekomsten zijn essentieel om de toekomstige context voor 

ecologische, sociale en economische duurzaamheid te kunnen begrijpen, en om te kunnen inschatten 
welke rol de ruimtelijke ontwikkeling hierbij heeft (o.a. door het al dan niet stimuleren van 

verwevenheid, bundeling, 'ont-linting', defragmentatie of betere toegankelijkheid). De specifieke 

constellatie van het Vlaamse grondgebied plaatst dit (samen met een aantal andere Europese regio's) 

te midden van een zich ontvouwend debat over de verdiensten inzake duurzame stedelijke 

ontwikkeling, met concentratie aan de ene kant en dispersie aan de andere kant. Het onderzoek is niet 

geïnteresseerd in de latente polemiek tussen deze verschillende stromingen, maar wil eerder de 
complementariteit tussen beide benaderingen verkennen voor toekomstverkenningen over ruimtelijke 

ontwikkeling. Recente ontwerpmatige oefeningen bieden interessante aanknopingspunten in dit 
verband (Viganò 2010, Zandbelt & Vandenberg 2011). Uitgangspunt in deze discussie is niet één 

bepaald model van duurzame stedenbouw, maar de verkenning van de modaliteiten van verandering 
die binnen de bestaande patronen in de Vlaamse ruimtelijke structuur kunnen worden ontdekt, en die 

kunnen leiden tot een meer duurzame ontwikkeling. 
 

Wie wordt betrokken bij ruimtelijke planning? 

(en tevens bij toekomstverkenningen voor dit beleidsdomein?) 
 
In maatschappelijke debatten voeren experts vaak het hoge woord. De meningen van deskundigen zijn 
nuttig en nodig, al bestaat het risico dat ze het debat overheersen. Indien er van uitgegaan wordt dat 
ruimtelijke planning de ruimte in relatie tot andere ruimte-structurerende processen behandelt, is het 
aan te nemen dat het debat dienaangaande gevoerd wordt met experts uit verschillende vakdomeinen. 
De aanbeveling om planning op een continue en cyclische manier te ontwikkelen kan dan ook niet 
worden los gekoppeld van twee andere aspecten die structuurplanning als methode omschrijven, 
namelijk het actiegerichte en de ambitie om het RSV als een samenhangend afwegingskader voor 
ruimte-aanspraken van de diverse maatschappelijke activiteiten te implementeren (RSV, 1997: 11). 
Vanuit die optiek wordt meteen duidelijk waarom de studie voor het RSV tot andere resultaten leidt 
dan bijvoorbeeld de analyse voor afzonderlijke sectoren (zie bvb. Strategisch Plan Ruimtelijke 
Economische Behoeftenraming, Cabus P., Vanhaverbeke W., 2006). Dit komt eveneens tot 



 279

uitdrukking in volgende uitspraak: "Hierbij zal er met en niet voor de economische sector moeten 
gewerkt worden, net zoals ik pleit voor het samenwerken met andere actoren." (Albrechts L., in 
interview door Oosterlynck S. en Debruyne P., 2008).  
Indien ruimtelijke planning de ruimte in haar relationele verbanden wenst te waarderen, is hiermee 
onlosmakelijk verbonden dat zij zich engageert in een breed maatschappelijk debat. Een inherente 
moeilijkheid aan dit soort onderneming is dat verschillende maatschappelijke geledingen diverse 
'voorstellingswerelden' hanteren, met verschillende uitgangspunten alsook in de communicatie 
uiteenlopende concepten. Om te komen tot collectief gedragen voorstellingswerelden, dient niet alleen 
te worden geïnvesteerd in gedeelde waarden (bvb. inzake de waardering van stedelijke centra en 
versnipperde ruimtes, inzake waardering van historische contingenties en ontwerp van 
ontwikkelingspaden), maar eveneens in het ontwerp van een gezamenlijke taal, concepten en 
methodes om beelden van mogelijke toekomsten van de Vlaamse ruimte te kunnen voorstellen.  
 
Deelnemers aan het actuele laboratorium 
In hun discussie over innovatieve vormen van ruimtelijke ordening benadrukken Hajer en Sijmons 

(2006) de noodzaak om territoriale afspraken te formuleren waardoor de werking van verschillende 
partijen kan worden afgestemd (coördinatie), maar ook de noodzaak om strategieën en projecten te 

formuleren die rekening houden met de specifieke ruimtelijke context van de regio (articulatie). De 
ontwikkeling van toekomstverkenningen voor ruimtelijke planning in het kader van de opdracht van 

het Steunpunt Ruimte is begrepen als een try-out voor een iteratieve en interactieve aanpak van 

besluitvorming. Deze richt zich in eerste instantie tot bestuurders en actoren in het veld, tot 

onderzoekers van de andere onderzoekslijnen binnen het Steunpunt, al is ook samenwerking met 

departementen en professionele dienstverleners buiten ruimtelijke planning mogelijk, en veelal 

wenselijk. Dit sluit aan bij de aanpak die momenteel wordt onderzocht voor de ontwikkeling van het 
Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen5. Het Steunpunt Ruimte houdt hiermee rekening bij de 

ontwikkeling en 'test' van toekomstverkenningen, waarbij het actuele beleid deels het kader voor dit 
'laboratorium' definieert. Het creëert de ruimte om verschillende methodes uit te werken inzake 

toekomstverkenningen. 'Testen' is dus opgevat als de studie van de praktische geschiktheid van 
scenario-benaderingen voor ruimtelijk beleid in Vlaanderen (cf. Fobé, Kuhk, 2010), t.t.z. het soort 

benaderingen dat in scenario-analyse kan worden toegepast, bijvoorbeeld voor analyse of voor het 
genereren van opties, welk potentieel de verschillende benaderingen hebben inzake communicatie, 

steeds in relatie met wat als wenselijk wordt aanzien in het hedendaagse beleid (vgl. Salewski, 

2010:412-413). 

Zoals Secchi terecht opmerkt met betrekking tot toekomstbeelden zijn de bijdragen van verschillende 

experts vaak interessant of innoverend binnen hun eigen vakgebied, maar kunnen ze achterhaald zijn 

wat de (her)organisatie van de leefomgeving betreft. “Omdat ze nogal eens berusten op algemene 
ideeën en vooroordelen uit het verleden – vaak op basis van ingeburgerde metaforen” (Secchi, 

2012:70). Zijn bekommernis omtrent gevestigde metaforen bij experts kan onverkort worden 
uitgebreid naar alle maatschappelijke actoren en sectoren. Lakoff & Johnson stellen dat onze taal is 

doordrongen van metaforen, die op hun beurt onze gedachten en acties (aan)sturen (Lakoff & 

Johnson, 1980). Dit is alvast als aanbeveling op te vatten voor degenen die maatschappelijke debatten 
over ruimtelijke ontwikkeling organiseren en/of er de resultaten van dienen te evalueren en 

interpreteren. De voorstellingswerelden (en vooringenomenheden) rond de tafel worden liefst 

                                                      
5  Illustratie hiervan is de multidisciplinaire samenstelling van het kernteam voor dit plan, zoals kon worden ervaren bij de 

deelname aan een workshop op 25 augustus 2011. 
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geïdentificeerd en geëxpliciteerd, wat door Secchi beschreven werd als essentie van het 

participatieproces. Secchi’s hypothese indachtig – “Er is een sterk verband tussen twee 
onderzoeksgebieden: dat van de ‘scenario’s’ en dat van de ‘collectieve voorstellingswerelden.' –doet 

ons de werkhypothese formuleren dat die voorstellingswerelden kunnen worden opgespoord enerzijds 
door naar metaforen te luisteren, en anderzijds door scenario’s te bedenken om deze metaforen tot 

leven te wekken (zie ook volgende sectie). Grafische verbeelding en ontwerpend onderzoek kunnen 
daarbij een belangrijke rol spelen. 

 

Wat is het uiteindelijke doel? 

(en welke rol komen toekomstverkenningen toe in het bepalen ervan?) 
 
Stel dat ruimtelijk beleid zich engageert in het opzetten van een breed debat, waarbij op iteratieve 
wijze verschillende maatschappelijke geledingen aan bod komen en waarbij rekening gehouden wordt 
met bestaande configuraties alsook met de manifeste en latente potentiëlen (bvb. ruimtelijke, 
economische, sociale, politieke, bestuurlijke), wat is dan het uiteindelijke doel van deze inspanning?  
In eerste instantie maakt dergelijk proces het mogelijk om de bestaande verwarring te verminderen, de 
toren van Babel wordt op een meer bescheiden maat teruggedrongen. Dit veronderstelt evenwel een 
evolutief, open systeem dat gekenmerkt is door diversiteit, en waarbij ruimte is voor processen die 
gedeeltelijk zelforganiserend zijn (in die zin bijvoorbeeld 'minder plannen'). De beleidsvoering voor 
ruimtelijke planning houdt er rekening met dynamische en interdependente elementen, die adaptief 
zijn t.o.v. elkaar en hun (nieuwe) contexten. Dat zou de achtergrond kunnen vormen voor processen 
die sociaal innovatief zijn (cf. MacCallum, Moulaert e.a., 2009). Gaandeweg wordt zo, via een 
gedeelde taal en (nieuwe) metaforen een motor tot collectieve verbeelding in gang gezet, waarbij 
verschillende sectoren/actoren op elkaar kunnen worden betrokken. Dit proces kan tevens corrigerend 
werken ten aanzien van ingeburgerde metaforen van afzonderlijke sectoren of groepen van actoren. 
Het introduceren van nieuwe metaforen kan aanleiding geven tot anders spreken, denken en doen (of: 
begrijpen, aanvoelen en handelen) (Lakoff e.a., 1980; Secchi, 2012). 
De verkenning van verschillende voorstellingswerelden is slechts een tussenstap in de productie van 
kennis en ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Ruimtelijke planning omvat ook de creatie van 
toekomstbeelden, wat meer is dan het verkennen van de toekomst. Het uiteindelijke doel van 
dergelijke inspanning is om een gedeelde visie op ruimtelijke ontwikkeling te creëren die niet alleen 
instrueert, maar eveneens enthousiasmeert, meer zelfs, die aanzet tot actie (zie hiervoor volgende 
vraagstuk). Het begrip (syn-)ecologie is mogelijks een voorbeeld van één van de op dit moment meest 
productieve hypotheses om verschillende actoren en sectoren over de grenzen van hun eigen domein te 
laten deelnemen aan een breed maatschappelijk debat.  
 
Instrumenten voor meerstemmigheid 

Ruimtelijke planning daagt uit om te leren omgaan met meervouden. Zo zijn er meerdere 
interpretaties van bestaande ruimtelijke constellaties; verschillende relationele samenhangen van 

ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen waarmee rekening gehouden kan worden; een 

veelvoud van actoren/sectoren en respectieve talen of voorstellingswerelden; verscheidene mogelijke 

ontwikkelingen voor de toekomst in het licht van onzekerheden, alsook meerdere 

handelingsstrategieën waarop een overheid kan inzetten. De uitdaging voor het Steunpunt Ruimte 
bestaat erin om het beleid te ondersteunen bij het lezen, interpreteren en verder ontwikkelen van deze 

polyfone werelden. De combinatie van scenario-analyse en ontwerpend onderzoek maakt het mogelijk 
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om verschillende soorten van 'what if' benaderingen te ontwikkelen. Zo zijn er bvb. variaties van 

wereldbeelden, van types ruimtes, van handelingsstrategieën en van eindbeelden (Kuhk, 2010:10). De 
combinatie van scenario's en ontwerp bedient zich daarenboven van verschillende registers met 

enerzijds narratieven (woord) en anderzijds het ontwerpen (beeld), waarbij beiden gebruik kunnen 
maken van metaforen (verbeelding) om argumenten meer overtuigingskracht te schenken. De 

evolutieve ontwikkeling van deze hybride instrumenten draagt bij tot inzichten in beleids- en 
procesinnovaties, die nauw samenhangen met inzichten in ruimtelijke transformaties. 

 

Hoe kunnen de doelstellingen worden gerealiseerd? 

(en hoe dragen toekomstverkenningen hiertoe bij?) 
 
Structuurplanning is actiegericht. De sceptische lezer heeft mogelijks op dit punt in het artikel de 
indruk dat er bij de tot nu toe beschreven stappen 'maatschappelijk debat', 'verkennen van collectieve 
voorstellingswerelden' en de 'vorming van een gedeelde visie' nog niet veel actie aan te pas gekomen 
is. De kritische lezer begrijpt dat het voorstel voor deze grondige aanpak geen pleidooi voor meer 
traagheid is, wel in tegendeel: de ijver die aan de dag gelegd wordt om perspectieven van 
verschillende actoren te leren kennen en om vervolgens productieve hypotheses (en metaforen) over 
de toekomst van de Vlaamse ruimte via een quasi 'virale' manier te verspreiden, wordt o.i. beloond in 
het mobiliserend effect bij de realisatie ervan.  
De veronderstelling hierbij is dat een breed gedragen, in co-productie ontwikkelde visie voorwaarde is 
voor engagement, wat leidt tot participatie in de realisatie van doelstellingen. De verwachting is dat 
actoren die zelf hebben meegewerkt aan de formulering van objectieven, door hun betrokkenheid ook 
de stimulans ervaren om verantwoordelijkheid op te nemen bij de realisatie. De objectieven dragen 
immers elementen van hun eigen voorstellings-werelden mee, en de actoren hebben door het 
gezamenlijk leer- en overlegproces (cf. Albrechts, 2005: 20) ook inzichten verworven in diverse 'what 
if'-constellaties, in het besef dat ruimtelijke en sociale structuren samenhangen. Het is hierbij van 
belang om nieuwe hypotheses en metaforen oordeelkundig te kiezen, en te verspreiden zodat deze in 
taal en beeldspraak ook ingeburgerd of geïnternaliseerd worden. Bijvoorbeeld kan de ecologie-
metafoor worden ingezet om te benadrukken dat er een verbondenheid van ruimten, actoren en van 
veranderingen is, of om aan te duiden dat er een samenspel is tussen een ecosysteem en elementen die 
ten opzichte van het ecosysteem gangbaar als 'context' worden beschreven. 
 
Bestendigheidstest van toekomstverkenningen 

Ook tijdens de realisatie van concrete beleidsdoelstellingen is de voortgezette reflectie in 

toekomstverkenningen relevant, dit om verschillende redenen. Ten eerste geven what-if scenario’s een 

bandbreedte aan voor de ontwikkeling van verschillende factoren, dit kunnen zowel ruimte-

structurerende processen als ruimtelijke transformaties zelf zijn. Eerder ontwikkelde scenario's 

fungeren dus als een referentiekader, maar dienen zelf tijdens de verdere beleidsontwikkeling 
regelmatig te worden onderworpen aan bestendigheidstests (m.a.w. zijn de eerder gemaakte 

veronderstellingen nog de juiste?)6. Ten tweede zijn toekomstverkenningen die als instrumenten voor 

een meerstemmige planning werden ingezet, een kaart van betrokkenheid die ook voor verdere 

realisaties ter hand genomen kan worden om posities en engagementen te kennen.  

                                                      
6  Een voorbeeld hiervan zijn de bestendigheidstest die werden ontwikkeld voor de WLO-scenario's (Hilbers, Snellen, 

2010) 
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Toekomsten voor polyfone planning? 

Een (voorlopige) conclusie... 
 
Een groots plan, tien welomlijnde interventies in een strak schema, één ontwerper, geen inspraak, en 
de nieuwe schepping toont zich al na zeven dagen als een meesterwerk (cf. Genesis 1-4, Enschede, 
1778)... het is niet bepaald de meest gangbare of actuele definitie voor een planningsproces. De 
uitdaging vandaag bestaat er veeleer in om in een polyfone wereld toekomstbeelden te creëren die 
collectief gedragen worden en aanzetten tot engagement.  
Het recentelijk opgestarte Steunpunt Ruimte ontwikkelt in opdracht van de Vlaamse minister van 
Ruimtelijke Ordening methoden voor toekomstverkenningen. In het ondertussen afgeronde Steunpunt 
Ruimte en Wonen was reeds een eerste poging ondernomen om scenario-analyse te introduceren in 
ruimtelijke planning7. Uitbreiding en kritische verdieping zijn noodzakelijk om het instrument verder 
te ontwikkelen, de processen te verbeteren en de toepassingsmogelijkheden voor de Vlaamse 
planningscontext te onderzoeken. Deze paper geeft hiertoe een aanzet, richt hierbij de aandacht op de 
vraagkant en formuleert een aantal stellingen. 
 
(1) Een eerste vaststelling is dat het cyclisch karakter van ruimtelijke planning op verschillende 
manieren (en op verschillende schalen) kan worden geïnterpreteerd. Zo kan de hier beschreven cyclus 
van het voeren van debat, het onderzoeken van collectieve voorstellingswerelden, het ontwikkelen van 
een visie, en het opnemen van verantwoordelijkheden zowel op schaal van afzonderlijke projecten (cf. 
stadsprojecten, vertaald naar identificatie van doelstellingen, ontwerp, realisatie en monitoring), op 
schaal van een beleidsperiode, of volgens de planhorizon voor regionale planprocessen worden 
ontwikkeld. Daarnaast is er ook het langer, iteratief proces van transformatie van het plansysteem zelf. 
De opdracht van het Steunpunt Ruimte om toekomstverkenningen in te bedden in een cyclisch 
plansysteem heeft aandacht voor deze, in elkaar grijpende cycli waarin planningsbenadering, visies, 
projecten en debatten vervlochten zijn.  
(2) Door de relationele autonomie van ruimtelijke systemen te benadrukken pleiten we ervoor om 
ruimtelijke planning niet te verzelfstandigen en dus niet los te zien van maatschappelijke 
veranderingen en – dus – discussies. Verkenningen van de mogelijke en wenselijke ruimtelijke 
ontwikkeling zijn daarom onlosmakelijk verbonden met de exploratie van de toekomstige context voor 
ecologische, sociale en economische duurzaamheid. 
(3) Meer toekomst met minder plannen zoeken we in de geïntegreerde inzet van zowel ruimtelijk als 
sociaal kapitaal, door middel van toekomstcreatie die vertrekt van collectieve voorstellingswerelden. 
De nadruk ligt op de afstemming tussen verschillende betrokken partijen alsook op een evenwicht 
tussen bestaande en toekomstige configuraties.  
(4) Planning omvat de creatie van toekomstbeelden, wat meer is dan louter een verkenning. Een 
regionaal ruimtelijk plan legt hierbij principes vast, geen eindresultaten. Het uiteindelijke doel in deze 
fase is een gedeelde visie en de formulering van constructieve hypotheses over de toekomst van de 
Vlaamse ruimte. De toekomstverkenningen zijn gericht het variëren in de verbeelding hiervan. 
Variatie betekent zowel ‘meerdere toekomsten’ alsook ‘meerdere wijzen van voorstelling’. Het 
Steunpunt Ruimte onderzoekt de mogelijkheden van de hybride combinatie van scenario-analyse en 
ontwerpmatig onderzoek. 
(5) Tot slot stellen we dat kennis leert, maar het de visie is die mobiliseert. Een breed gedragen, in co-
productie ontwikkelde visie is voorwaarde voor engagement bij de realisatie van doelstellingen.  
                                                      
7  Oktober 2009 tot december 2011. 
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Het model van polyfone planning dat hier summier beschreven wordt, schetst een beeld van 
veelzijdigheid in het omgaan met de toekomst door naar meerdere wenselijke en mogelijke 
ontwikkelingen te kijken, alsook een beeld van veelzijdigheid in de omgang met ruimte in een 
relationele benadering, en in de omgang met actanten, met de nadruk op diversiteit. Polyfone planning 
erkent m.a.w. de aanwezigheid van meerdere stemmen en hierbij ook van bepaalde dissonanties8, en 
reikt middelen aan om deze duidelijk te omschrijven. 
 
De hier besproken uitgangspunten inzake ruimtelijke planning en de doelstellingen voor 
toekomstverkenningen die hierop voort bouwen, wordt summier samengevat in schema 2. 
 
 Uitgangspunten Ruimtelijke 

Planning 
Doelstellingen  
Toekomstverkenningen (Steunpunt Ruimte) 

cycli  Structuurplanning als cyclisch 
proces: dynamiek door iteratie 
van doelstellingen, plannen, 
realisaties en planherzieningen  

Testen van iteratieve aanpak van besluitvorming in 
toekomstverkenningen, waarbij scenario-analyse en 
ontwerpend onderzoek worden gecombineerd, en 
gekaderd in het perspectief van 'Evolutionaire planning' 

object Ruimtelijke structuren in logica 
van 'relationele ruimte': 
verbanden tussen ruimtelijke, 
sociale en economische structuren 

Onderzoek naar voorwaarden voor verandering van 
ruimtelijke ontwikkeling: geleidelijke, incrementele 
transformatie van Vlaanderen als verstedelijkt netwerk 
tot een meer duurzame regio. Aandacht voor thema's 

Polycentraliteit en Veerkracht ('resilience'). 

actoren Samenhangend afwegingskader 
voor ruimte-aanspraken van 

diverse maatschappelijke 
activiteiten, actiegericht 

Laboratorium-constellatie waarbij verschillende 
methoden worden getest die gericht zijn op de analyse 

en het ontwerp van (collectieve) voorstellings-werelden, 
en die ingebed zijn in de actuele beleidsontwikkeling 

doel Collectieve voorstellingswerelden  
zijn voorwaarde om een gedeelde 
visie te formuleren 

De combinatie van scenario-analyse en ontwerpend 
onderzoek trachten een antwoord te bieden voor het 
dynamische, polyfone karakter van planning. De 
evolutieve ontwikkeling van instrumenten vernieuwt 
beleid, proces en inhoud.  

engage
-ment 

Een gedeelde visie is de stimulans 
voor het opnemen van 
verantwoordelijkheid bij de 
realisatie van productieve 
hypotheses 

Toekomstverkenningen voor een meerstemmige 
planningspraktijk zijn een tweevoudig referentiekader, 
enerzijds omdat er een bandbreedte van mogelijke 
ontwikkelingen wordt weergegeven, anderzijds omdat 
het kaarten zijn van posities en engagementen van 
verschillende actoren 

 
Schema 2: Hoe verschillende uitgangspunten inzake ruimtelijke planning een kader zijn voor het ontwerp van 

toekomstverkenningen, als opdracht van het Steunpunt Ruimte  

 

                                                      
8  De term 'dissonant' wordt hierbij niet bedoeld in de beperkte definitie van het Van Dale woordenboek, als zijnde 

'wanklank' of in de meer populaire invulling als zijnde 'valse tonen'. Dissonantie wordt begrepen in de musicologische 
betekenis als combinaties van klanken die een bepaalde spanning creëren en vervolgens in een volgende harmonie 
worden opgelost (wat bijvoorbeeld uitputtend is toegepast door J.S. Bach in religieuze cantates). Interessant hierbij is dat 
in de loop der eeuwen bepaalde, als dissonant ervaren combinaties, inmiddels als (onvolmaakte) consonant worden 
geïnterpreteerd. Naar analogie is een debat met een veelheid van actoren niet zozeer gericht op unanimiteit 
(éénstemmigheid en consensus), maar op het identificeren van verschillende stemmen en het duidelijker omschrijven van 
mogelijke spanningen, met mogelijks op termijn een vorm van emancipatie en het naast elkaar bestaan van verschillende 
zienswijzen.  
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Dit is slechts een voorlopige conclusie, een aanzet voor discussie, neergeschreven om er op latere 
momenten op terug te komen.  
 
Cyclisch dus. 
 
 
Annette Kuhk 
Jan Schreurs 
Michiel Dehaene 
 
 
De intellectuele eerlijkheid gebiedt om dank uit te spreken ten aanzien van al degenen die mee 

geholpen hebben bij de formulering van het onderzoeksvoorstel voor het nieuwe Steunpunt Ruimte, en 
vooral ten aanzien van Pieter Uyttenhove van de Vakgroep Stedenbouw en Architectuur aan de 

Universiteit Gent. 
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Op zoek naar een nieuwe bast voor boom 
 

Clenn Kustermans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beweringen:  

Het determinerende blauwdrukplan heeft plaatsgemaakt voor een flexibel kader met verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Door het openhouden van mogelijkheden wordt automatisch gefocust op de ruimtelijke context, de 
ambitie, de beoogde kwaliteit en de daartoe noodzakelijke ingrepen in plaats van op minder relevante 
zaken zoals dichttimmerende bepalingen omtrent bestemmingsoppervlakte en maximale hoogte.  
 
Als gevolg van nieuwig- en onzekerheden die daaruit voortvloeien blijft er ruimte voor planaanpassing 
op basis van de beoogde kwaliteit en een wederzijdse verstandhouding tussen publieke en private 
partijen.  
 
In de tussentijd maken wij Boom met een guerillastrategie aantrekkelijk voor jonge individuen en 
gezinnen in de zuidrand van Antwerpen. Boom is stedelijk, levendig en… sexy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kustermans, Clenn 

ruimtelijk planner bij OMGEVING cvba, uitbreidingstraat 390, 2600 berchem-antwerpen 
bereikbaar via 034482272 en clenn.kustermans@omgeving.be 
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Op zoek naar een nieuwe bast voor boom 
 

Ten geleide 

De voormalige industriestad Boom zoekt, met zijn beperkte budget, naar ingrepen om zich terug op de 
kaart te zetten tussen Antwerpen en Brussel. Na het mislukken van een grootschalig 
detailhandelsproject aan de A12 wordt gewerkt aan een ontwikkelingskader - in plaats van een 
blauwdrukplan - en kleinschalige projecten die als hefboom fungeren.  
 
Terug op de kaart? Tijdens zijn baksteendagen was Boom een belangrijk industrie-, diensten- en 
winkelcentrum. Sinds het verdwijnen van de kleiontginning en de baksteenfabrieken in de late 
twintigste eeuw heeft Boom een snelle gedaantewisseling ondergaan. Hoewel de meeste fabrieken zijn 
afgebroken en de kleine stad de negatieve spiraal doorbreekt, zijn er vandaag nog erfenissen van het 
nijvere verleden. Het slechte woningbestand trekt vooral behoevende mensen aan. Deze 
demografische (of sociaal-economische) trend, tezamen met ongebruikte kleiputten en 
bodemvervuiling, leiden ertoe dat het voormalige industriële landschap voor sociale en ruimtelijke 
uitdagingen staat.  
 
Voorliggend artikel is overigens een vertolking van een geest binnen studiebureau OMGEVING en 
hoeft (nog) niet gedragen te worden door het stadsbestuur van Boom.  
 

Boom binnen zijn context 

Boom ligt op het kruispunt van twee belangrijke bovenlokale assen: de A12 en de Rupel. Men kan de 
A12 tussen Antwerpen en Boom beschouwen als het superlatief van de Belgische steenweg, vol 
bricolage en banaliteit. De A12 of Boomsesteenweg, eind achttiende eeuw rechtgetrokken door de 
Oostenrijkers als grote weg tussen 's lands grootste steden Antwerpen en Brussel, is in verschillende 
fasen uitgebouwd tot enerzijds autosnelweg en anderzijds een aaneenrijging van economische 
activiteiten (garages, baancafés, restaurants, hoerenkoten, decorstukkenverhuurbedrijven, drive-in 
winkels, bouwmarkten, gokkastfabrikanten, koffiebonenmalers, tuincentra, tankstations enzovoort).  
 
Het christelijk-kapitalistisch en op korte successen gericht beleid dat aan de grondslag ligt van het 
chaotische vertoon van Vlaanderen (en bij uitbreiding België) heeft ook aan de A12 zijn sporen 
nagelaten. Dit Amerikaans stukje België van grootschalige baanwinkels trekt evenwel elk weekend 
duizenden koopzuchtige recreanten aan. Aan een zaterdagmiddag of een feestdag wordt al gauw 
invulling gegeven door naar een Zweedse meubelgigant te rijden. Industriële bedrijven en kantoren 
achter de façade zorgen voor een constante drukte door de week. Ook de rivier Rupel met zijn groene 
boorden trekt veel recreanten aan, maar in tegenstelling tot de A12-bezoekers zijn zij vooral met de 
fiets en genieten zij van de natuur. De cultuurhistorie van de noordzijde van de Rupel (de nijverige 
Rupelstreek) voegt hieraan een extra recreatieve dimensie toe.  
 
In deze context zet Boom in op een grotere aantrekkingskracht. Wat betekent dit ruimtelijk? In een 
kleiput vlakbij het centrum en aan de A12 heeft de stad geprobeerd een megaproject te realiseren. Na 
het opkopen van gronden in de ontgonnen kleiput ‘De Klamp’ wenste de gemeente de realisatie van 
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veertigduizend vierkante meters winkels. De vierkante meters werden verdeeld over ongeveer tien 
grote winkels, zodat er geen concurrentie maar complementariteit zou ontstaan met het bestaande 
handelscentrum. Met de private investeringen die daarvoor nodig waren zou ook een rondweg rond het 
centrum van Boom worden aangelegd, verschillende gemeenschapsvoorzieningen worden verplaatst 
en een link worden gelegd tussen het centrum en de noordelijke woonwijken en voorzieningen. Op het 
dak van het winkelcentrum werd een park voor de Bomenaars aangelegd. Met het opgebrachte geld 
zou Boom vervolgens kunnen investeren in zijn verloederde woningpatrimonium en op die manier de 
negatieve spiraal doorbreken. Echter, door bezwaren vanuit de middenstand (teveel concurrentie) en 
omliggende dorpen (teveel auto’s in de straat) is het project uiteindelijk niet doorgegaan. Hierdoor is 
de kleiput van de Klamp vandaag een overwoekerd voetbalveld met een vervallen kantine.  
 
De afhankelijkheid van één project was een vertrouwde sterkte, maar werd een nieuwe zwakte. Met 
het veranderde investeringsklimaat lijkt het beter om af te stappen van één project en, in plaats 
daarvan, in te zetten op een combinatie van kleinere investeringen. Mede door de beperkte financiële 
slagkracht van de gemeente is dit standpunt uitgewerkt in een flexibel ontwikkelingskader dat kan 
inspelen op de markt en de wensen vanuit de gemeente. Dit kader bestaat uit drie elementen: het 
mogelijke programma, de ruimtelijke randvoorwaarden waarbinnen het programma moet plaatsvinden 
en de realisatieaanpak (of ontwikkelingsmodel).  
 

Het mogelijke programma 

Naar programma zijn er twee beteugelende factoren. Ten eerste speelt het aanbod ten opzichte van het 
winkelcentrum van Boom een rol. Het huidige winkelcentrum wordt gekenmerkt door kleinschalige 
winkels (veel traditionele familiebedrijven, weinig ketens). Een bijkomende concurrentie in dezelfde 
branches zou het toch al (zeer) fragiele centrum nog verder verzwakken. Een tweede factor is de 
verkeersaantrekking van de activiteiten in de gordel rond Boom. Als Boom op de kaart wordt gezet 
tussen Antwerpen en Brussel, en daarmee meer verkeer aantrekt, komt de verkeersleefbaarheid van de 
dorpen rondom Boom (veelal gelegen aan de oude verbindingswegen) verder onder druk. Een goede 
ontsluiting dringt zich op. 
 
Binnen dat gegeven zou het kunnen gaan om een volledig pakket aan activiteiten, zodat er 
verschillende redenen zijn om daar te zijn. Zoals in succesvolle binnensteden in feite. Met een mix van 
winkels, diensten, kantoren, woningen, sportvoorzieningen en ontspanningsmogelijkheden kan de 
gordel rond Boom functioneren op een regionaal niveau. Bovendien kan het aanbod voor de stad 
Boom worden verbeterd. Door de verschillende functies, die op elk moment van de dag worden 
gebruikt, komt er levendigheid en stedelijkheid waar mensen ook zonder duidelijk doel naartoe gaan. 
Het strategisch ontwikkelingsgebied van Boom wordt ruimer gezien dan de projectlocatie in de 
Klamp. Ook de bestaande functies in de directe omgeving (Jozef van Cleemputplein) worden 
betrokken in het geheel.  
 
Naar programma gaat het ons, in de context van Boom, vooral om de uitbreiding van de recreatie- en 
leisurefuncties die er nu zijn. In het aangehaalde recreatiedomein De Schorre, direct ten oosten van 
Boom, worden allerlei evenementen (festivals, congressen, bedrijfsuitjes) georganiseerd. In het 
ontginningslandschap verderop in de richting van Rumst zijn bijzondere natuurwaarden ontstaan 
waaraan laagdynamische recreatie wordt gekoppeld. Aan de overzijde van de Rupel is de waardevolle 
natuur van de samenkomst van drie rivieren gecombineerd met grootschalige faciliteiten om te roeien, 
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zeilen, golfen en fietsen. Juist als schakel tussen de recreatieve assen Rupel en A12 en recreatiedomein 
De Schorre kan de stedelijke gordel rond Boom plaats bieden aan stedelijke vormen van recreatie. 
Deze stedelijke recreatie, of leisure, kan bestaan uit verschillende elementen. Voor wat betreft 
hoofdfuncties denken wij onder andere aan een gezondheidscluster (wellness, sauna), een sportcluster 
(skipiste, multifunctioneel stadion) en andere vormen van moderne ontspanning (winkels, bowling, 
karting, megabioscoop). Op deze manier is het programma aanvullend aan het bestaande 
winkelcentrum en de A12. Qua nevenfuncties kunnen kantoren, gemeenschapsvoorzieningen en 
woningen bijdragen tot de beoogde levendigheid en stedelijkheid. Een deel van de stedelijke gordel 
wordt nu al ingevuld door gemeenschapsvoorzieningen (middelbare scholen, een voormalig 
ziekenhuis dat wordt omgebouwd tot zetel van het OCMW, het vredegerecht, een rust- en 
verzorgingstehuis). Ook andere overheidsdiensten kunnen hun plaats krijgen in de stedelijke gordel. 
Hierbij moeten wij wel in ogenschouw nemen dat gemeenschapsvoorzieningen in het centrum nu juist 
voor de beperkte levendigheid zorgen. Een volledige verplaatsing is daarom niet aangewezen.  
 
Toevoeging van eender welk programma stuit op de verkeersleefbaarheid op omliggende wegen. Met 
name de woonstraten in de maas van A12 en E19 zullen extra verkeer te verwerken krijgen. Om tot 
ontwikkeling over te gaan is de doortrekking van de expresweg tussen de E19 en de A12 een must. 
Ook binnen Boom is het wenselijk om het aangetrokken verkeer niet slechts over bestaande wegen te 
laten gaan. De vervollediging van de rondweg, reeds aangezet door de aanleg van de Schommelei, kan 
gelden als ontsluitingsweg en ruimtelijke drager voor de verschillende activiteiten. Bijkomende 
mitigerende maatregelen in de bestaande wegenstructuur is ook aangewezen. Afgezien van ingrepen 
ten behoeve van de automobiliteit en verkeersleefbaarheid, willen wij ook nadrukkelijk sturen op een 
duurzame ontsluiting van de stedelijke gordel en Boom in zijn geheel. Het brengen van een lightrail- 
of sneltramverbinding met zowel Antwerpen als Brussel leidt tot een modal shift ten voordele van 
duurzaam vervoer. Het tracé van de lightrail dan wel sneltram naar Antwerpen gaat bij voorkeur langs 
de activiteiten langs de A12 met haltes bij (clusters van) de belangrijkste attractiepolen, zodat ook daar 
een dergelijke modal shift ontstaat.  
 

Ruimtelijke aandachtspunten 

Ruimtelijk gezien zijn er een paar belangrijke aandachtspunten. Vandaag heeft Boom een 
gefragmenteerd karakter, hetgeen een resultaat is van eeuwen ad hoc economisch denken 
(kleiontginning, baksteenindustrie, hergebruik terreinen na ontginning met woningbouw enzovoort). 
Via de stedelijke gordel kunnen het centrum, de perifere woonwijken, de verspreide voorzieningen 
(gemeentepark, grote zorg- en onderwijsinstellingen), het recreatiedomein De Schorre, de A12 en de 
Rupel met elkaar worden verbonden. Een duidelijke en samenhangende identiteit in de gordel rond het 
centrum zorgt voor een logische ruimte tussen de entiteiten. Verbindingen voor langzaam verkeer 
maken daar onderdeel van uit. Op termijn kan de link naar de stationsomgeving aan de overzijde van 
de A12 worden gelegd. De A12 in Boom is vandaag verdiept en zonder dak aangelegd en mag worden 
gezien als een functionele verkeersbak zonder enige ruimtelijke kwaliteit. Door deze barrière is het 
station van Boom ten westen van de A12 een stuk niemandsland.  
 
Om tegemoet te komen aan de economische realiteit is het nadrukkelijk onze bedoeling om ruimte te 
bieden aan ontwikkeling. De Klamp is een strategisch ontwikkelingsgebied voor programma op 
bovenlokaal niveau. In dit kader werken wij aan de duiding van ontwikkelkamers. Om daartoe te 
komen hanteren wij een campusmodel in de stedelijke gordel rond Boom. Met campus bedoelen wij 
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verspreide, geclusterde bebouwing in een groene omgeving. In plaats van een groot plat volume van 
een winkelcentrum, zoals voorheen beoogd in de Klamp, gaan wij uit van gebouwen met een beperkter 
oppervlak. De vloeroppervlakte wordt verhoogd door het stimuleren van hoogbouw.  
Deze nieuwe stedelijkheid vormt een stedebouwkundig contrast met het bestaande dichtbebouwde 
weefsel van Boom. Het 19e-eeuwse weefsel rond het centrum bestaat uit kleine arbeiderswoningen in 
smalle volgeparkeerde straten, veel beton en baksteen, geen groen, weinig of geen tuin. De campus 
zorgt voor een verlichting van dit weefsel. Concreet houdt dit in dat er in de bestaande straten meer 
ruimte komt voor groen en uitbreiding van tuinen door de verplaatsing van parkeerplaatsen bij de 
woningen naar de campus. Daarnaast functioneert de stedelijke gordel als een gemeenschappelijke 
tuin. De groene ruimte van het ontginningsgebied loopt door tot aan de A12. Anderzijds vormt het 
campusidee een voortzetting van bestaande gebouwen rond het Jozef van Cleemputplein. Deze 
gebouwen zijn relatief hoog (tot acht bouwlagen) en maken onderdeel uit van het publieke domein 
eromheen.  
 

Realisatieaanpak / ontwikkelingskader 

Vanwege de bekende economische onzekerheden (het is crisis mensen!) en de beperkte gemeentelijke 
middelen gaan wij uit van een langzame groeiplan. Zo'n plan houdt in dat de stedelijke gordel met 
kleinschalige projecten, op langere termijn en op verschillende manieren kan uitgroeien tot een 
volledige campus. Ook kunnen er in de gordel grotere projecten worden gerealiseerd mits zij tot 
uitdrukking komen in het campusconcept van gebouwen met een beperkte footprint in het groen en 
een grotere hoogte. Een campus wordt vaak vereenzelvigd met een grote en eventueel gefaseerde 
investering vanuit één partij (denk aan universiteitscampussen van overheidswege of aan 
bedrijvenparken van ontwikkelaarswege). De campus in Boom breekt met dit gestandaardiseerd beeld.  
 
Het langzame groeiplan doelt niet op een blauwdrukconcept dat eventueel gefaseerd wordt uitgevoerd, 
maar op een flexibel kader waarbinnen initiatieven worden afgewogen. Een flexibel kaderplan bevat 
een kwalitatief wensbeeld en afwegingscriteria naar programmatische en ruimtelijke inrichting. Om in 
te spelen op eventuele ontwikkelingen nemen wij een kader met noodzakelijke en gewenste ingrepen 
op. Een flexibel plan biedt ruimte aan initiatieven en planaanpassingen binnen een bepaalde ambitie en 
kader en mag geenszins worden gezien als een speelbal voor een banale of platte kapitalistische 
inrichting. Ruimtelijke kwaliteit en programmatisch draagvlak zijn kernbegrippen. 
 
Het wensbeeld is de geleidelijke totstandkoming van een levendige, stedelijke ruimte die Boom op de 
kaart zet tussen Antwerpen en Brussel. De inrichting zorgt voor een samenhangende ruimte tussen de 
verschillende fragmenten van Boom, complementariteit in functies en de inbedding van het 
campusconcept. Het voorgestelde programma past binnen het concept van recreatie op de A12, de 
Rupel en de Schorre en is een neerslag van diverse mogelijkheden. De groene ruimte van de campus is 
een onderlegger voor ontwikkeling. Met het oog op de beperkte financiële middelen van de gemeente 
behoort het beoogde groen in de campus niet tot de categorie "Engelse landschapsstijl" of "gelikt 
park". Qua karakter sluit het eerder aan bij het streekeigen, ruige ontginningslandschap. Er worden van 
gemeentewege geen grote investeringen in aanleg en beheer gevraagd. De kwalitatieve inrichting van 
de open ruimte is een publieke randvoorwaarde die gekoppeld wordt aan de private ontwikkeling van 
een bouwveld.  
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Het kader bevat noodzakelijke ingrepen waaraan een ontwikkeling moet voldoen. Dit zijn er niet 
zoveel. Om de gordel tot campus te maken moet er in alle instanties kwaliteit gegarandeerd worden. 
Het garanderen van kwaliteit klinkt vrij hol, noem het cliché. Maar er kunnen een paar concrete 
inrichtingselementen aan worden gekoppeld: het groen wordt beschouwd als onderlegger, gebouwen 
hebben een beperkte footprint en worden geclusterd en verspreid en bebouwing communiceert met de 
ruimte eromheen. Voor wat betreft programma gaat het om stedelijkheid en levendigheid die zich 
uitdrukken in een mix aan activiteiten. Er wordt onderscheid gemaakt in hoofdfuncties die voor 
aantrekkingskracht zorgen op regionaal niveau en nevenfuncties die als aanvullend aan het bestaande 
aanbod in Boom worden gezien. Voorbeelden van hoofdfuncties zijn stedelijke vormen van 
recreatie/leisure en winkels. Bij nevenfuncties kan het gaan om kantoren, wonen, 
gemeenschapsvoorzieningen en parkeren.  
 
De te bebouwen oppervlakte ten opzichte van het onbebouwde bedraagt circa 25/75. Binnen deze 
korrel is de verhouding tussen de hierboven aangehaalde hoofd- en nevenfuncties 70/30. Er wordt een 
maximum gesteld aan de footprint van een object. De campus manifesteert zich zo in verspreide, 
geclusterde bebouwing in een groene omgeving. Om de vloeroppervlakte te verhogen sturen wij 
zoveel mogelijk op hoogte-elementen binnen de campus. Naar inplanting fungeren gebouwen niet als 
op zichzelf staande objecten, maar zij maken onderdeel uit van het publieke domein. Het publieke 
domein wordt op eenzelfde wijze ingericht zodat er een samenhangende ruimte ontstaat tussen de 
gebouwen. Hekwerken, blinde muren, heggen en andere storende elementen worden vermeden. 
Parkeren gebeurt onder en op gebouwen en als mogelijk collectief.  
 
Vanuit het gemeentebestuur van Boom en omliggende gemeenten bestaat er de vraag naar een 
adequate ontsluiting van de activiteiten. Het kaderplan biedt een opstap naar zowel marktbevraging als 
samenwerking binnen verschillende overheden. Qua ontsluiting gaat het om de doortrekking van de 
expresweg tussen Kontich en Boom en de vervollediging van de rondweg rond Boom door de site van 
de Klamp.  
 

In de tussentijd hebben we lol 

Binnen dit kader wordt gezocht naar een commerciële invulling van het merendeel van de stedelijke 
gordel. Maar we gaan niet slechts met een kaderplan de markt op. In de tussentijd hebben we lol. 
 
Uitgaande van een geleidelijke ontwikkeling en een langzame groei, ondernemen wij actie om het 
startschot voor ontwikkeling alvast te geven. Wij stimuleren een tijdelijk gebruik van leegstaande 
gebouwen en open ruimten door middel van een guerillastrategie. Missie: levendigheid brengen in 
Boom om de stad interessant te maken als woonplaats voor jonge individuen en gezinnen die in een 
stedelijke omgeving willen wonen waar van alles te beleven valt. Aanpak: ondernemen van een 
tijdelijke activiteit. Primaire doelen: de leegstaande kantine bij het overwoekerde voetbalveld in de put 
van de Klamp en het overwoekerde voetbalveld zelf. Mogelijke acties: het openen van een pop-up 
wassalon met horecagelegenheid in de vervallen kantine. Het voetbalveld wordt heropend en wordt 
een speelplaats voor kinderen terwijl hun ouders de was doen. Noodzakelijke ingrepen: het checken 
van de wateraan- en afvoer en elektriciteit, het charteren van enkele wasmachines, het binnenrijden 
van barmeubilair en het (onnauwkeurig) maaien van het veld. We stimuleren mensen met een 
wasmachine om het apparaat tegen vergoeding te delen met buurtbewoners. De gemeentelijke 
groendienst pikt de machines op en brengt ze naar de kantine. De brouwer ziet zijn kans schoon en 
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opent een barretje. De bedrijfsleider van de nabijgelegen Colruyt-supermarkt ziet een gat in de markt 
en plaatst bij de Klampkantine een paar barbecues en gooit een aantal menu’s in de aanbieding. En we 
zijn vertrokken. Vermoeide weekavonden en deprimerende zaterdagen worden omgevormd tot iets 
waar mensen naar gaan uitzien. Op elk moment kunnen mensen er terecht. Ouders kunnen er na de 
was een tas koffie of een pint drinken terwijl het kroost hun gang gaat op het veld en de wildernis 
eromheen. Kosten: minimaal. Aanvang: deze zomer. En als de bladeren vallen en het idee is 
uitgebloeid verzinnen we iets anders.  
 
Als dit (of een ander) idee van de grond komt kan er een aantrekkelijke ruimte in Boom ontstaan die 
door de caleidoscopische maatschappij wordt gebruikt. Het is slechts het startschot op een terrein waar 
een blauwdrukplan is vastgelopen en al jaren geen beweging meer is waargenomen. Het gaat er ons 
om om een commercieel aantrekkelijk kaderplan te hebben waarmee wij naar de markt kunnen 
stappen en tegelijkertijd de betreffende ruimte ter beschikking te stellen aan velerlei initiatieven. En 
we weten waar we naartoe willen.  
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"Augmented virtuality" op een 3D-GIS/3D-game-engine platform als nieuw 
stedenbouwkundig en plannings-instrumentarium: een participatief, 
creatief en innovatief instrument ter optimalisatie van ruimtelijke kwaliteit 
 

Mario Matthys 
 
 
 
 
 

Augmented Virtuality als nieuw ruimtelijk ontwerp- en planningsinstrumentarium: 
• Een virtuele stad op een “3D-GIS”-platform is nieuw en té weinig ontgonnen instrumentarium 

voor de stedenbouwkundige en de ruimtelijk planner. Heel veel 2D-data moet worden voorzien 
van een z-waarde. 

• Laat elke aktor creatief nadenken over de omgeving. De interactie met de burger is fascinerend en 
doeltreffend naarmate je mensen leert visualiseren met gratis te downloaden 3D-software.  

• Laat een digitale 3D-maquette méér zijn dan een visualisatietool. Parameters voor ruimtelijke 
kwaliteit zijn intrinsiek aanwezig in de artificiële intelligentie van gescande werelden. 

• Als dirigent van de ruimte moeten ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen het digitale 3D-
medium optimaal inzetten als nieuwe interface, digitaal 3D-analfabetisme is daarbij vanaf nu 
nefast.  

• Een 3D-game-engine met visuele topkwaliteit en animatie-tools, in combinatie met attribuut-
gegevens uit geo-databanken met 3D-GIS functionaliteiten, zijn nieuwe interfaces voor de 
ruimtelijk ontwerper. 

• Genereer een nieuwe hybride leefwereld door integratie van de werkelijke 3D-wereld in de 
digitale omgeving en omgekeerd, deels reëel gebouwd, deels virtueel in parallelle dimensie. 

• Ruimtelijke creativiteit en ontwerp is niet des mensen alleen, inspiratie uit de micro- en 
macrowereld kwam nooit zo dicht door integratie van 3D-videobeelden in digitale 3D-maquettes. 
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"Augmented virtuality" op een 3D-GIS/3D-game-engine platform als nieuw 
stedenbouwkundig en plannings-instrumentarium: een participatief, 
creatief en innovatief instrument ter optimalisatie van ruimtelijke kwaliteit 
 

1. "Gent in 3D" EFRO-project 

De Stad Gent experimenteerde al eind de jaren 80 met 3D-technologie. Ook inzake 3D-GIS waren er 
al meer dan 10 jaar geleden eerste initiatieven. Omwille van die voortrekkersrol werd een EFRO-
project goedgekeurd. 

 
Tussen 1 april 2009 en 31 maart 2011 subsidieerde het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) 40% (317.840 euro) van 794.600 euro voor het Gentse 3D-project. Sinds april 2011 wordt de 
subsidiëring van het project met nog eens 2 jaar verder gezet onder de noemer "Gent 3D, in 4de 
dimensie" wegens de succesvolle en vernieuwende resultaten 3D-technologie. De subsidie voor het 
lopende project tussen 2011 en 2013 bedraagt 261.100 euro op een totaal werkingsbudget van 652.750 
euro. Daarnaast is er een tegemoetkoming van het Vlaams Stedenfonds en het Federaal 
Grootstedenbeleid. Het AGIV (Agentschap Geo Informatie Vlaanderen) is co-promotor van het 
project. 
 
Het "Gent in 3D"-project is niet alleen het maken van een copy-conforme 3D-maquette van de Stad 
Gent, maar onderzoekt op holistische wijze elke onontgonnen spin off mogelijkheid ifv optimalisatie 
van ruimtelijk ontwerp en ruimtelijk beleid. Steeds op de grens van "tech and art" innovatief zoekend 
naar "augmented virtuality". Een instrument dat actoren in ruimtelijk ontwerp en ruimtelijk beleid 
participatief, creatief en innovatief dichter bij mekaar brengt, dezelfde taal doet spreken. 
 

2. Data-inwinning, "objectief en meetbaar" versus "subjectief en onmeetbaar" in 
functie van ruimtelijke analyse en ontwerp  

De "Gent in 3D"-maquette komt ondermeer tot stand door de combinatie van 3-scantechnieken (lidar-
airborne, mobiel en terrestrisch). De Stad Gent was de eerste gemeente in de Benelux die een eigen 
terrestrische 3D-laserscanner aankocht (2010) en dewelke ook continu wordt ingezet. De (geo-) 
morfologische al of niet gevectoriseerde basisdata wordt aangevuld met objectief vaststelbare en 
gekarteerde attribuutdata inzake functies, (bouw)fysisch voorkomen, eigendomsstructuren enz. Veel 
bestaande 2D-data moet nog van een z-waarde worden voorzien en geïntegreerd. 



 297

Figuur 1 : De stad ingescand in al zijn dimensies Figuur 2 : stedenbouwkundige survey  

 
Het toevoegen van (nog-)niet-fysiek-bestaande creaties, weggesaneerde gebouwen of stadsdelen, 
subjectieve getuigenissen over de stad, perceptie van ruimtelijke kwaliteit of beleving....vormen een 
verrijking van het 3D-model. De subjectieve waardebepaling van de ruimte waarin we leven is van 
cruciaal belang bij "ruimtelijke analyse". Een beoordeling over ruimtelijke kwaliteit kan tot nader 
order niet objectief worden vastgesteld maar hoe meer subjectief waarneembare data wordt ingepast, 
hoe vollediger het ruimtelijk digitaal systeem. 
 
Zowel de objectieve als de subjectieve data over de ruimte die we virtueel nabouwen is van 
primordiaal belang. Wanneer de virtuele 3D-maquette niet alleen "morfologisch" maar ook 
"inhoudelijk" en vooral met "waardebepalingen" kan worden opgeladen, ontstaat digitaal holistische 
informatie over de ruimte die we willen ontwerpen en beleven. De integratie van CAD-technologieën, 
GIS-functionaliteiten en 3D-Game-engine biedt ongekende mogelijkheden. Het op elkaar afstemmen 
van heel veel databanken is een uitdaging. 
 

3. Data input-processing-output bij 3D-GIS-modellen: "ruimtelijk expert-
systeem" zoekt "ruimtelijk expert" 

Steeds meer steden maken een copy-conforme digitale 3D-maquette. Landmeters, kartografen, 
geografen, informatici, tekenaars, ... ze hebben er hun handen mee vol. Maar de echte ruimtelijk 
digitaal experten met planners- en ontwerperscapaciteiten, zijn dun bezaaid. Masteropleidingen 
stedenbouw en ruimtelijk planning waar studenten geconfronteerd worden met functionaliteiten van 
3D-GIS bestaan amper, hoewel de technologie al meer dan 10 jaar operationeel beschikbaar is. 
De meeste 3D-toepassingen in ruimtelijke planning en stedenbouw situeren zich dan ook in het 
aanbieden van visuele informatie, digitaal en in 3D over stad en land. Er is echter meer: 

• het communiceren digitaal en in 3D over reeds besliste nieuwe ruimtelijke projecten zou veel 
frequenter moeten gebeuren tijdens het ontwerpproces, het is nog téveel een finaliteit. De kers op 
de taart...  

• Het evalueren van ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projectvoorstellen moet structureel ingebed 
worden.  

• Veel te weinig wordt een 3D-city-model als ruimtelijk analyse-tool gebruikt. Naarmate méér 3D-
modellen ontstaan en de actualiteitswaarde toeneemt, is er geen weg terug. 

• Een 3D-ontwerp-omgeving moet dringend gebruik maken van nieuwe interfaces (tracking 
motion, 3D-joystick, ...) waarbij de stap tussen denken en ontwerpen in 3D en de vertaalslag naar 



 298

een 2D-plan moet verdwijnen. Denken, ontwerpen, tekenen, communiceren moet allemaal in één 
beweging in 3D gebeuren. 

Veel architecten en nog veel meer ruimtelijk planners of stedenbouwkundigen beheersen de 
competenties niet, om digitaal in 3D te tekenen, te plannen, te ontwerpen, te beheren. Meestal neemt 
een tekenaar of stagiair die taak wel voor zijn rekening. Door deze gebrekkige kennis, ontbreekt ook 
de inspiratie om spin off mogelijkheden te ontginnen met 3D-technologie. In een iteratief proces van 
ruimtelijke analyse, ruimtelijk ontwerp, ruimtelijke evaluatie, ruimtelijk communiceren is 3D-
technologie een fantastisch instrument. 
 
Na data-inwinning en data-verwerking wordt het eindresultaat daarenboven dikwijls ook slechts via 
één interface aangeboden in output. Er is echter meer. 3D-citymodeling is een continu iteratief proces 
van data-inwinning, verwerking en output. Hoe meer toepassingen er kunnen worden gegenereerd, hoe 
meer mogelijkheden om het systeem met nieuwe en/of geactualiseerde data op te laden. 

 

  

4. Actoren in samenspraak en participatie : de expertenparadox 

De architect gebruikt al meer dan 25 jaar de 2D-muis om digitaal te ontwerpen. 
De stedenbouwkundige en ruimtelijk planner gebruikt een GIS-systeem om naar 2D-data te kijken. 
Digitaal geïnspireerde ruimtelijke ontwerpers ontdekken technieken van digitale ruimtelijke analyse in 
3D, of durven al eens een andere output-interface te gebruiken om hun product te verkopen, maar het 
is meer uitzondering dan regel. Welke ruimtelijk ontwerper waagt zich trouwens al aan een digitaal 3D 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ? 
 
Ondertussen gebruikt de burger, het beleid en de niet ruimtelijk-geschoolde ambtenaar de geoloketten, 
de routing programma's, de Google Earths en de Streetviews om zich te verrijken met nieuwe 
ruimtelijke informatie over hun omgeving. Als de gemiddelde burger al niet zelf tot de ontdekking 
komt dat gratis 3D-software makkelijk te gebruiken is, dan leert hij het wel op een paar uren in een 
workshop. De jeugd die goochelt met internet-tools en nieuwe WII-interfaces staat soms dichterbij 
3D-technologie dan de geschoolde ruimtelijk ontwerper, die de tijd of de zin niet vindt, om zich deze 
technologie eigen te maken. 
De kracht van 3D-technologie in processen van ruimtelijke ontwikkeling mag niet worden onderschat, 
en er moet meer aandacht zijn voor de inzetbaarheid van dit nieuw instrumentarium in al zijn vormen. 
 

Figuur 4: rapid prototyping als hulpmiddel bij 

ruimtelijk plannen en stedenbouwkundig 

ontwerpen 

 

Figuur 3: Stad Gent gebruikt een 3D-C.A.V.E. 

(Computer Aided Virtual Environment) als interface  
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5. "Augmented reality" versus "augmented virtuality" 

"Augmented reality" is het toevoegen van virtuele visuele informatie aan de werkelijke wereld. Via 
diverse interfaces kan in werkelijkheid onbestaande informatie toch in de echte geo-wereld worden 
getoond met behulp van visuele technieken, zoals brillen, kijkvensters, enz. Google test op dit moment 
publiek operationeel een augmented reality bril uit. 
 
"Augmented virtuality" is het omgekeerde, namelijk het toevoegen van echte informatie uit de 
bestaande fysieke wereld aan de virtuele 3D-maquette. Het interactief inpassen en tonen van echte, 
liefst realtime, videobeelden in een 3D-maquette is een vorm van "augmented virtuality". Het 
inscannen van een bestaand fysiek object en deze 3d-scan inpassen in de 3D-wereld kan zo'n 
voorbeeld zijn. Wanneer mensen eigen objecten gaan ontwerpen en deze ontwerp van bijvoorbeeld 
een zitbank, via 3D-technologie ook in het stadspark plaatsen, is een vorm van "augmented virtuality". 
Het copiëren van andere fysieke werelden in een virtuele maquette van een andere stad kan daar ook 
toe horen.  
 
De meerwaarde voor ruimtelijk ontwerpers, en andere actoren in het ruimtelijk proces is dat men de 
werkelijkheid in de virtuele wereld brengt en men zich dus niet op terrein moet verplaatsen om te 
oordelen, te ontwerpen, te plannen.... "Augmented virtuality" is bij uitstek een instrument om "op 
afstand" in te zetten...  
 

6. Algoritme voor optimalisatie ruimtelijke kwaliteit 

Scannen met onze ogen of scannen met een 3D-scanner vertoont gelijkenis. De puntsgewijze 
registratie van de xyz-data wanneer we de ruimte scannen en de combinatie van de resultaten met de 
objectendatabank die in ons geheugen zit opgeslagen, doet onze hersenen een gevoel van ruimtelijk 
kwaliteit ervaren. Of het mogelijk is de perceptie van ruimtelijke kwaliteit te vatten in een algoritme 
wordt onderzocht door appreciatie van ruimtelijke composities van diverse actoren te relateren aan de 
wiskundige opbouw van puntenwolken die via scanners ontstaan door het ontwerp te screenen in xyz. 
Variaties in de compositie leidt tot variaties in ruimtelijke kwaliteitsbeoordeling. 

 

    
De 3D-scanner van de Stad Gent wordt ingezet voor deze proef. 
Ruimtelijke ontwerpen voor de herinrichting van een plein door professionele ontwerpers wordt 
vergeleken met de ingescande versie van de bestaande toestand én met inrichtingsplannen die door 
andere actoren (in casu de burger) zijn ontworpen in een workshop. Door analyse van xyz-coördinaten 
van ontwerpen wordt onderzocht of ruimtelijk kwaliteit te vatten is in meetkundige opbouw. Heel veel 
externe parameters zijn in elk geval natuurlijk van invloed op de kwaliteitskeuze, zoals geslacht, 
leeftijd, socio-economische context, gemoedstoestand, weersomstandigheden enz.  

Figuur 7: ingescande stadshall 

tijdens realisatie 

Figuur 6: kan een 3D-scanner 

perceptie van ruimtelijke kwaliteit 

voorspellen ? 

Figuur 5: perceptie van 

ruimtelijke kwaliteit door 

stereowerking 
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7. Cases  

7.1. Case 1 : Digitale 3D-bouwaanvraagtekeningen 
De integratie van 3D-bouwtekeningen van geplande infrastructuur en gebouwen in een virtuele 3D-
maquette lijkt evident maar het duurde tot eind 2011 eer in België Gent als eerste gemeente 
hieromtrent een richtlijn goedkeurde. In Nederland zou volgens recente info nog nergens het geval 
zijn. 

 

 

 

  
 

Een nieuw ruimtelijk ontwerp is altijd contextgebonden. Hoe ziet het nieuwe project er uit in de site 
waarop gebouwd wordt? Nu het mogelijk wordt het 3D-stadmodel te gebruiken als basis voor 3D-
bouwtekeningen zal dat de architect tijd en werk besparen en een beter beeld geven van het 
bouwproject. Deze richtlijn is opgesteld in samenspraak en met akkoord van de Orde van Architecten. 
Een architectenbureau werkt in een C.A.D.-omgeving (Computer Aided Design software), terwijl de 
meeste overheidsdiensten in een G.I.S.-omgeving werken (Geografisch Informatie Systeem. Daarom 
is de uitwisseling van grafische of 3D-grafische data tussen architect en overheid niet eenvoudig. De 
Stad Gent zorgt nu voor een softwareonafhankelijke vertaalslag door de twee te integreren. De 
architect blijft intellectueel eigenaar van de 3D-tekening en de Stad Gent van het 3D-stadsmodel. 
 

Conclusie : Door de integratie van 3D-CAD ontwerpen van architect en ontwerper openbaar domein, 
wordt een digitaal stadsmodel continu geactualiseerd. Zowel uitgevoerde ruimtelijke projecten als vele 
ideeën en niet-uit-gevoerde bouwaanvragen zijn een bijzondere bron voor ruimtelijke analyse en 
toetsing aan ruimtelijke context. 

Figuur 11: integratie van CAD en GIS in 

citymodeling 

Figuur 10: de integratie van digitale 3d-

bouwtekeningen in de virtuele maquette 

Figuur 8: scandata, basis voor integratie bouwtekening Figuur 9: integratie bouwtekeningen  
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7.2. Case 2 : Nieuwe gevels voor het Gravensteen 
Niet alleen professionele ontwerpen worden ingepast. Eind 2011 kon 
elke burger nieuwe gevels voor het 1000 jaar oude Gravensteen 
bedenken. De jongste ontwerper was 4, de oudste 80, in totaal 54 
ontwerpen, sommigen analoog anderen digitaal. Allemaal hadden ze 
vanuit hun eigen leefwereld een vertaling gemaakt, verder gebouwd 
op de geometrie van de bestaande gevel, een evocatie van een zelf 
bedacht sprookje, een kleurenspel, ... de variatie was 
indrukwekkend. Het was geen louter architectonische ingreep want 
de resultaten waren in verre stedenbouwkundige perspectieven 
zichtbaar. 

Figuur 12: Het Gravensteen, Gent, België 

 
De resultaten werden getoond tijdens het lichtfestival van 26-29 januari 2012. 
Met technieken van CAD en videoprojectie (Pictureall Octo media-server) werden de ontworpen 
gevels op de échte gevels geprojecteerd. 3 Barco-projectoren van elk 20.000 lumen werden daarvoor 
ingezet. Meer dan 500.000 bezoekers bezochten de installatie. 
 

 
Figuur 13: Creatieve ontwerpen voor nieuwe gevels op het 1000 jaar oude Gravensteen, Gent België 

  
Na realisatie op de echte gevels van het Gravensteen, worden ook al deze gevels digitaal ingepast in de 
digitale stadsmaquette. Hierdoor ontstaat ook een stuk (gewezen) realiteit in de virtuele 3D-wereld, 
een vorm van augmented reality. Door de inpassing in het 3D-GIS-verhaal worden ook extra attributen 
toegevoegd. De naam en leeftijd van de ontwerpers maken daar deel van uit. De (geo-) morfologie van 
de bestaande gevels krijgen hier niet alleen een transformatie mee qua textuur, maar in de virtuele 
wereld kan er op verder gebouwd worden, en kan ook de gevel-morfologie zich gaan aanpassen. 
Een tijdelijk event werd zo continu beschikbaar in de virtuele 3D-wereld. 
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Met dit concept was de burger aan het woord, om op creatieve wijze nieuwe uitzichten en 
perspectieven toe te voegen aan de Stad.  

  

 
 
Dit project toont hoe we de echte wereld kunnen "verbeteren" door de droomwereld van de burger er 
in te integreren. De opname van deze gevels in het 3D-model zorgt voor een 4D-beleving. Wie in de 
maquette naar deze nieuwe ontwerpen kijkt, herinnert zich ondermeer de wedstrijd, en de werkelijke 
projectie.  
Charles Landry, de creativiteitsspecialist die steden over de wereld onderwerpt aan een 
creativiteitsindex noemde dit project van het lichtfestival het meest geslaagde wat betreft creativiteit 
en interactie tussen burger en overheid. 
 

Conclusie : "Augmented virtuality" ontstaat door niet alleen objectief waarneembare (geo-) 
morfologische informatie in te passen, maar ook hetgeen leeft bij de burger, of hoe die droomt over 
zijn stad. 

 
7.3. Case 3 : Mijn huis, mijn droom 
In het 3D-deelproject "mijn huis, mijn droom" ontwerpen kinderen huis van hun dromen. Uit de meer 
dan 100 deelnemers werden 10 projecten genomineerd. Elk kind won hiermee de deelname aan een 
projectweek. Elk kind werd in tandem gekoppeld aan een student architectuur, die het droomhuis van 
dat kind in 3D hertekende terwijl de kinderen deelnamen aan workshops over stedenbouw, 
architectuur, interieurarchitectuur. 
 

  

    

Figuur 18: het ijshoorntje 

als woondroom  

Figuur 17: de datawarehouse van 

Google Earth als toolbox 
Figuur 16: Creatief ontwerp, wonen 

in een virtuele stad 

Figuur 14: Projectie nieuwe gevels Figuur 15: 500.000 bezoekers  
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Nadat elk kind zijn 

stedenbouwkundige locatie had 
gekozen en in overleg met de 
student-architectuur de 
architectuur van het droomhuis 
had gedefinieerd, was het tijd voor 
het interieur. In een workshop 
maakten ze een analoog fragment 
van de inrichting. Dit werd 
digitaal ingepast in de virtuele 
maquette. 

Figuur 24: integratie van de analoge 

"zandberg" in het virtueel model  
 

Figuur 23: Analoge maquette in zand, door kinderen 

gemaakt, als hoogtemodel voor de digitale maquette 

Figuur 22: geïntegreerd digitale Lego Figuur 21: De stad of woningen gebouwd met Lego 
 

Figuur 20: De realiteit ingepast in virtuele wereld  Figuur 19: een paddestoelwoning, 

vliegende voetbalvelden en twee ufo"s 

Figuur 25: Workshop interieurinrichting  
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Conclusie : De burger laten meedromen over de inrichting van de ruimte door analoge objecten in te 
passen in de virtuele maquette, verhoogt de betrokkenheid en de zin in creativiteit en ruimtelijke 
kwaliteit. 

 
7.4. Case 4 : Scan eens je eigen kunstwerk en integreer het in de digitale stad 
Wiskunde-kunstenaars of wiskunstenaars zijn ontwerpers van kunst gebaseerd op wiskundige 
theorieën. In een projectcase werd een wiskundig kunstobject ingescand en in 3D ingepast in de 3D-
maquette. Interactieve kunst laat toe om via realtime videocapturing bij realisatie van een kunstwerk, 
steeds de 3D-context in beeld te brengen. Hierdoor ontstaat interactie tussen object en omgeving, 
onder de vorm van "augmented virtuality". 

  

  
Conclusie : Er zijn weinig beperkingen aan de integratie van kunst en creatieve ontwerpen die kunnen 
ingepast worden in de virtuele maquette: Het printen van een gerealiseerd digitaal model via rapid 
prototyping in één richting, het inpassen van een gescand of gefilmd 3D-object in de virtuele maquette 
anderzijds. 

 

Figuur 29: integratie van ingescand 

kunstwerk in de virtuele maquette 
Figuur28 : analoge kunst gedigitaliseerd 

Figuur 27: de analoge stoel+wand, virtueel ingepast in de digitale 

wereld 
 

Figuur 26: Inpassing analoog in 

virtueel 
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7.5. Case 5: webcam Portus Ganda - 4D-tijd 
Bovenop een administratief torengebouw werd medio 2011 een webcam opgehangen die dagelijks 3 
opnames maakt van de werken aan de nieuwe Portus sluis. Het samenbrengen van die beelden in een 
tijdsruimte perspectief resulteert in een filmpje waarbij je versneld de bouw van de sluis kan 
visualiseren. Het integreren van deze film in een virtuele stadsmaquette is nieuw. Het laat zien post-
factum in een virtuele wereld hoe een nieuwe stadsinrichting tot stand kwam.  

 

  

 

  

 

  

Figuur 35:bewegende beelden van de "reële" 

werfevolutie, worden als videofragment geïntegreerd 

in de "virtuele" digitale maquette 

Figuur 34: Digitale maquette van de 

werfomgeving met ingetekende nieuwe 

infrastructuur 

Figuur 33: één maand later, sleuf gegraven en 

sluiswachtershuisje in aanbouw 

Figuur32 : momentopname van een 

werfdag vóór de bouw van de sluis 

Figuur 31: een webcam boven op het administratief 

gebouw neemt dagelijks 3 foto's van de sluis-werf 

Figuur 30: 

stadsontwikkelingsproject 

"nieuwe sluis" Portus 
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De factor "tijd" speelt een belangrijke rol in de 
virtuele 3D-wereld. De 4de dimensie is 
belangrijk bij de opbouw van een 
gebouwenregister en infrastructuurregister. 
 
Figuur 36: 3D-GIS met tijdsbalk, groei van de stad in 

beeld 

 
 

 

 
Conclusie : De integratie van live-beelden of van verzamelde historische videobeelden in een virtuele 
maquette vergroot het gevoel van augmented reality. De factor tijd is een belangrijke extra dimensie 
bij gebruik van 3D-technologie in ruimtelijke planning en stadsontwikkeling. 

 

7.6. Case 6 : 3D-game-engine als tool voor ruimtelijk ontwerp 

  

 
 
Een 3D-game-engine bevat per definitie krachtige visualisatie en animatie tools. Gebaseerd op 
repetitie van data maar ook van comprimeren en optimaliseren ifv snelle interactie biedt een 3D-game-
engine knappe resultaten bij voorstelling van interactieve 3D-presentaties.  
Een deel van de stad Gent is ingepast in een 3D-game-engine als testbed. Niet alleen bij evocatie van 
historische sites maar ook bij nieuwe projecten zal de interface worden gebruikt.  
 

Conclusie : De inzet van een 3D-game-engine in ruimtelijke planning en stedenbouw verhoogt niet 
alleen de educatieve functionaliteiten maar levert ook een aantal kant en klare tools ifv snelle 
geanimeerde visualisatie. 

Figuur 42: integratie real-time 

beeldmateriaal 

Figuur 41: beweging en animatie 

uit de gaming-wereld als interface 

Figuur 40: 3D-game-engine als 

stedenbouwkundige instrument 

Figuur 39: de tijdsevolutie 

geëvoceerd, Koornmarkt 1900 

Figuur 38: Professor Barabas 

achterna, teletijdsmachine 

Figuur 37: de Koornmarkt anno 

2012 
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7.7. Case 7 : "3D-mobiel" als interface 
De inrichting van een oude autobus tot hybride 3D-interface is bedoeld voor evocatie van historische 
of toekomstige sites op de plaats waar werken gepland zijn of voor minder mobiele burgers. Een 
webcam zal integratie van lokale data integreren in het virtuele stadsmodel dat wordt getoond. 

 

  
 

Conclusie : Een 3d-mobiel is een geschikt medium om mensen die ofwel zélf fysiek minder mobiel 
zijn, of gebrekkige internet/interface kennis hebben, toch de augmented virtuality te laten proeven. 

 

7.8. Case 8 : Workshop : teken en ontwerp mee 
Het Gentse stadsbestuur wil graag dat inwoners mee bouwen aan de toekomst van de stad. 
Samenspraak is daarom heel belangrijk en dat vertaalt zich in diverse initiatieven. De burger kan 
vertellen en neerschrijven hoe hij graag zijn stad ziet ontwikkelen, maar waarom zouden we niet het 
niet tekenen ? In de kleuterklas en lagere school leerden we schrijven én tekenen. Tijd dus om nog 
eens de tekenpen van onder het stof te halen. 
Op 14 april 2012 ging de eerste sessie door van een workshop na een oproep van het stadsbestuur : 
"Teken en ontwerp digitaal in 3D mee aan de stad": 

• Zou je graag eens zelf je straat herinrichten ?  

• Wil je je woning eens totaal herbouwen ?  

• Droomde je een kunstwerk op het plein om de hoek ?  

• Zie je het Gent in 2050 op je netvlies en wil je het graag zelf eens optekenen ?  

• Of misschien wil je wel een verdwenen gebouw terug tot leven roepen ?  

• Je kan fantasievol tekenen want in de virtuele wereld zijn geen grenzen of beperkingen.  

 

  
 

Figuur 46: interactieve digtiale 3D-workshop 

met inwoners, van 9 tot 99 jaar 

Figuur 45: een computerleslokaal van de Dienst 

Selectie en Recrutering als doe-ruimte 

Figuur 44: een hybried interieur bruikbaar als 

interactief 3D-ruimte 

Figuur 43: de 3D-mobiel als 

mobiele 3D-interface 
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Mensen leerden op anderhalf uur tijd de basistechnieken van het gratis te downloaden 3D-programma 
Sketchup. Zonder voorkennis gingen 20 burgers van 8 tot 75 jaar aan de slag en ontwierpen hun eigen 
leuke nieuwe vormen die kunnen worden ingepast in de digitale maquette...  
Tijdens de workshop die in totaal 3 uur duurde leerde men niet alleen zélf tekenen in 3D, maar kreeg 
men tevens interactieve info over het "Gent in 3D" project en kon men zijn eigen ontwerp binnen het 
uur digitaal inpassen in de virtuele Gentse wereld en bekijken op ware grootte in de 3D-CAVE. 
 

Conclusie : Creativiteit in overvloed bij de burger. Betrek mensen met behulp van moderne 
technologie en filter nieuwe ideeën en integreer ze als een levend archief in het 3D-stadmodel.  

 
7.9. Case 9 : Geluidsfragmenten als subjectieve en objectieve getuigenis in de virtuele wereld 
Naast de integratie van veel visuele data (foto's, webcam, video, scans) in een 3D-GIS omgeving, leent 
het medium zich ook perfect om geluidsfragmenten als attribuut-data te koppelen aan digitale 
ruimtelijke objecten. 
Objectieve getuigenis kan een interview zijn met een ruimtelijk planner, een architect, een 
beleidsvoerder die verslag geeft over geplande werken, of intenties tot stads- en of 
projectontwikkeling of (her)aanleg openbaar domein. Het realtime capteren van geluid en integratie in 
een 3D-model biedt mogelijkheden van "sfeerbeleving" van specifieke plekken in de stad bvb een 
markt, de natuur, stationsomgeving, enz... 
 

Conclusie : bij integratie van multimodale data in een 3D-omgeving mag geluid niet worden vergeten. 
Realtime capteren van geluid leidt tot augmented virtuality. 

 
7.10. Case 10 : Micro-meso-macro structuren en morfologieën 
Inspiratie om de micro-meso-macro werelden te verschalen en copy's van de feitelijke wereld te 
integreren in stadsmodellen is ontstaan na een lezingen-triologie in Hogeschool Wetenschap en Kunst, 
Departement Architectuur, afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Microbiologe dr.Virginie 
Storms en astrofysicus Prof.dr.Sven De Rijcke probeerden elk vanuit hun "schaal" de wetmatigheden 
van morfologie, structuur en netwerking, groei, te duiden. Filosoof en informaticus Pieter Robberechts 
kaderde het geheel en confronteerde masterstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning met de 
resultaten. Door te goochelen met schaalfactoren en een vertaling naar de 3D-C.A.V.E. kon men de 
bacteriën als woningen zien en sterrenstructuren zich zien verhouden zoals stadsdelen en steden. En 
het planmatig raster van onze hersenen, neigt naar netwerken in geografische context. 

Figuur 48: ontwerp van een architect na 3 maanden studie of 

van een kind van 8 jaar na anderhalf uur software-introductie 

Figuur 47: diverse leeftijden vinden 

hun weg in de digitale 3D-wereld. 



 309

Figuur 49: Zoek de microwereld, de hersenscan, de stad, het heelal...  

 
Tijd en ruimte zijn onafscheidelijk. Steeds meer groeit het besef dat morfologieën en structuren in 
micro, meso en macro over dezelfde wetmatigheden beschikken. Videobeelden van micro-organismen, 
onze hersenen, de kosmos vertonen gelijkenis met nederzettingspatronen. 
 

Conclusie : "Augmented virtuality" opent nieuwe perspectieven inzake voorspelbare groei. Inspiratie 
uit micro-organismen of macro-structuren inzake morfologisch voorkomen en structurerende 
netwerken, kan bevruchtend werken om ruimtelijke kwaliteit en planning te optimaliseren op basis van 
een aantal natuurlijke wetmatigheden  

 

8. Conclusie 

De superpositie van de virtuele wereld in de werkelijke wereld of omgekeerd, biedt nieuwe 
perspectieven. Een 3D-city-model dat zowel gebruik maakt van CAD, GIS als Game technologie is 
een interface met ongekende functionaliteiten.  
 
 
Foto's: Stad Gent, 3D-team 

Bronnen: 

www.gent.be/gent3D 

www.facebook.com (de oude "group" wordt opgevolgd door een geactualiseerde "page")  
www.google.com 

www.google.com/earth 
www.sketchup.com 
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THEMA : ONTWERP EN ONTWERPEND 

ONDERZOEK  
 

Inspirator 

Tania Vandenbroucke, burgerlijk ingenieur-architecte en stedenbouwkundige 
Kobe Boussauw, Universiteit Gent 

Schets thema 

Ontwerp en ontwerpend onderzoek omvatten heel wat zaken. Deze sessie verwelkomt dus een breed 
scala aan papers die een van de ontwerpende aspecten bediscussiëren, maar wil daarnaast een warme 
oproep doen om papers in te zenden die wat dieper inzoomen op 'de economie van het projectgericht 
ontwerpen'. 
  
Ontwerp en ontwerpend onderzoek staan immers wel geboekstaafd als beeldvormende activiteiten met 
een hoog creatief gehalte, die rekening houden met allerlei sociale en ruimtelijke kenmerken om de 
leef- en omgevingskwaliteit van een bepaalde plek te verhogen. Maar wie het hoofd boven water wil 
houden moet naast deze creatieve uitlaatklep rekening houden met een zekere marktlogica. Zonder 
centen immers geen ontwerp. En daar wringt vaak het schoentje. In de huidige logica van bestekken, 
aanbestedingen en wedstrijdontwerpen dient heel wat tijd en middelen aan voorbereidende ontwerp- 
en andere activiteiten besteed te worden zonder garantie op een vergoeding. Wanneer die vergoeding 
binnengehaald wordt, het bestek gegund, de wedstrijd gewonnen, dan worden die voorbereidingen 
enigszins terugverdiend. Althans vanuit het perspectief van de ontwerper en zijn bureau. Vanuit het 
perspectief van de opdrachtgever begint het daar immers nog maar. Verwachtingen met betrekking tot 
werk en inspanningen die nog geleverd zullen worden na een gunning of winst lijken nog al eens te 
verschillen tussen opdrachtgever en –houder. De opdrachtgever wil een kwalitatief ontwerp, een 
stevige en sprekende visie die het verder verloop van zijn proces in de positieve zin beïnvloeden, en de 
ontwerper wil een dergelijke visie leveren maar ziet zich ook geconfronteerd met budgettaire en 
tijdsbeperkingen van de opdracht. 
  
Deze sessie wil daarom graag ondermeer de dunne grens verkennen tussen kostenefficiëntie en 
kwalitatief ontwerp. Wordt u ook geconfronteerd met een dergelijk spanningsveld? Wat zijn de 
gevolgen ervan? Hoe wordt er mee omgegaan en betekent kostenefficiëntie noodzakelijkerwijs ook 
minder kwaliteit? Wat doe je als ontwerper of opdrachtgever als je ereloon al bijna op is nog voor de 
werfopvolging begint? Wat zijn de verwachtingen naar ontwerp toe vanuit opdrachtgevers, is het 
überhaupt mogelijk deze voldoende helder te formuleren in het begin van een projectproces? En zijn 
realistische ramingen in wedstrijdfase wel mogelijk? 
Of nog: kost kwaliteit meer? waar liggen de marges voor ruimtelijke kwaliteit, wat is een 
kostenefficiënt en kwalitatief ontwerp, tot in welke fase van het proces kan en moet je sleutelen aan 
een ontwerp, waar ligt de grens tussen kwalitatief noodzakelijke aanpassingen en budgettaire 
mogelijkheden, en hoe gaan ontwerpers, ontwerpbureaus, overheden en andere opdrachtgevers en -
houders met dit gegeven om? 
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Luiken binnen thema 

Op de PlanDag 2012 zijn de papers binnen dit thema ingedeeld in drie luiken (sessies): 

• Meervoudig ruimtegebruik en hergebruik van ruimte 

• Ruimte en wonen 

• Ontwerp en visievorming vanuit mobiliteit 
Voor een specifieke introductie op dit luik, zie p.315 

 
U vindt de papers in dit thema hierna in alfabetische volgorde gerangschikt. 
 

Meervoudig ruimtegebruik en hergebruik van ruimte 
Papers: Combineer meer met minder – Jurgen van der Heijden 

 
Stapelen van ruimte: onderzoek naar een efficiënter ruimtegebruik – Nick Mels 
 
Slim Ruimtegebruik, hoe kunnen we meer doen met minder ruimte? – Els Terryn,  
Ann Pisman, Thomas Verbeek, Sara Geens, Georges Allaert 
 

 

Ruimte en wonen 
Papers: Zijn we samen goedkoper? – Lynn Dillen 

 
Slimme transformatie van de ruimte – Isabelle Loris 
 
Space sharing: een nieuwe strategie of eendagsvlieg – Shana Poppe 
 

 

Ontwerp en visievorming vanuit mobiliteit 
Papers: Meer met minder voor een beter ontwerp – Marleen Hovens en Miranda Thüsh 

 
Tussen Stad en Pijlers – Jan Zaman en Kobe Boussauw 
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INTRODUCTIE OP LUIK ‘Ontwerp en visievorming vanuit mobiliteit’ 

Kobe Boussauw 
 

Inspirator: Kobe Boussauw, Universiteit Gent - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning 
en Vakgroep Geografie 
 
Minder onbegrensde mogelijkheden en meer verantwoordelijkheidszin? 
Drie visies op infrastructuur en stedenbouw 
 
Een zekere nostalgie naar een ideëel tijdperk van onbegrensde mogelijkheden is geen 
stedenbouwkundige vreemd. De lineaire steden van de Russische constructivisten, de megalomane 
landschapssteden van Le Corbusier, de nieuwe hoofdsteden volgens Niemeyer en Doxiadis: de 
fascinatie voor de macht van het ontwerp werd ons op de school- of universiteitsbanken ingelepeld. 
 

  
Fig. 1. Plan Obus, Le Corbusier Fig. 2. Brasilia, Oscar Niemeyer 
 

Groot is de ontnuchtering als de student-planner afstudeert en het beroepsleven binnenwandelt. In 
België alvast kunnen de laatste megalomane projecten langzaam maar zeker naar de 
geschiedenisboeken verwezen worden. Bovendien gaat het meestal niet over creaties die de 
verbeelding van de ontwerper op hol doen slaan. De lijnstad van Schillemans en Braem is in het echt 
een breed kanaal tussen Antwerpen en Luik geworden, een kralensnoer van grijze bedrijventerreinen 
en betonnen sluizencomplexen. De monotonie van het snelwegennet met haar bruggen uit telkens 
dezelfde matrijzen frist zichzelf slechts zeer recent weer wat op dankzij de toverstaf van de 
bouwmeester, en ook het TGV-net met zijn grauwe Peerdsbostunnels heeft maar hier en daar een 
kanten station met een eigen stedelijkheidsstempel opgeleverd. Sinds de scheepslift van Strépy-Thieu 
moeten we voornamelijk richting zeehavens kijken als we nog bij een superproject betrokken willen 
zijn. Maar ook daar heeft ontwikkeling weinig met esthetiek en verbeeldingskracht te maken. 
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Fig. 3. Peerdsbostunnel, Infrabel Fig. 4. Scheepslift te Strépy-Thieu 
 

Het lijkt er sterk op dat centraal geleide ontwikkelingsprojecten zich de laatste halve eeuw enkel nog 
binnen de mobiliteitssector manifesteren. Nieuwe steden zijn er na Louvain-la-Neuve niet meer 
gebouwd, maar snelwegen, spoorwegen en dokken des te meer. 
Maar ook daar zijn de grenzen aan de groei in zicht. Eender welk infrastructuurproject dat vandaag 
gelanceerd wordt botst op een storm van principieel protest. Het land is vol, het fijn stof piekt, fossiel 
aangedreven voertuigen vormen een bedreiging voor de planeet en de handelsbalans, de versnippering 
is totaal en het laatste stiltegebied is op de valreep afgebakend. Het hoeft niet te verbazen dat het 
maatschappelijk draagvlak niet zomaar meer aanwezig is: een Lange Wapper, een wind-
hoogspanningslijn of een nieuwe gasleiding hebben met elkaar gemeen dat hun komst bij de 
omwonenden de hel doet losbarsten. 
En daar loopt de ambitieuze jonge planner tegen zijn muur. Na een schoolloopbaan vol creatie en 
conceptie blijkt dat er in de echte wereld vooral eer te halen valt van áfbraak. Getuige de 
spookbruggen te Jabbeke die begin dit jaar met de grond gelijk werden gemaakt, of het recente Gentse 
ballonnetje om het Zuid-viaduct aldaar tot park om te vormen. 
 

  
Fig. 5. Spookbrug te Varsenare (Jabbeke), 
afgebroken in 2012 

Fig. 6. Zuid-viaduct te Gent, gedoemd om 
gesloopt te worden? 

 

Nochtans blijft infrastructuur dé superstructuur bij uitstek die sterk sturend is voor het functioneren 
van steden, agglomeraties en regio’s. De diversiteit van potentiële vervoerswijzen, de intensiteit van 
de verkeersstromen, de leefbaarheid van de historische woonwijken en de transportkost die deelname 
aan de samenleving met zich meebrengt gaan steeds door de filter van de beschikbare infrastructuur. 
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Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het oorspronkelijke opzet van de sessie “Ontwerp en 
visievorming vanuit mobiliteit” van de PlanDag 2012 twee visionaire ontwerpen bevatte, die dan nog 
eens beide op de Brusselse agglomeratie zijn gericht. Wanneer we ons blikveld nog even tot België 
beperken, dan is Brussel dé plek waar spanningen tussen bevolkingsgroei, stedelijke ontwikkeling, 
infrastructuur en leefkwaliteit culmineren met een intensiteit die in de rest van het land onbekend is. 
De verbreding van de ring rond Brussel, die dezer dagen op de Vlaamse politieke agenda staat, is 
anderzijds een plan dat haaks staat op de wens van de Brusselse regering om het autoverkeer te 
reduceren, de luchtkwaliteit op te voeren en van de hele agglomeratie in de eerste plaats een thuis voor 
haar bewoners te maken. Het lijkt inderdaad weer eens tijd voor een visionair ontwerp dat deze 
verschillende belangen probeert te rijmen. Ik verwijs uw nieuwsgierigheid door naar de betreffende 
paper van Zaman en Boussauw, alsook naar het ontwerp dat het bureau 51N4E dit voorjaar in de 
Brusselse Bozar presenteerde, twee benaderingen die elk op hun manier een bijzonder alternatief 
voorstellen1. 
Een derde, Nederlandse, paper bepleit de ontwikkeling van een verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
stedenbouwkundige voor het mobiliteitsgebeuren. Een terechte, en noodzakelijk te herhalen 
opmerking. Waar verkeerskunde door ontwerpers als een saaie en technische materie wordt gezien, 
zijn verkeerskundigen zelf boven alles geïnteresseerd in het faciliteren van de vraag naar vervoer 
waarbij omgevingskwaliteit als wollig en weinig ter zake wordt gezien. Bestaat dit cliché nog, en blijft 
het een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het openbaar domein? U leest het in de bijdrage van 
Hovens en Thüsh. 
 
1  51N4E is er wegens grote tijdsdruk helaas niet meer in geslaagd hun ontwerp als paper voor de PlanDag in te 

sturen. 
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Zijn we samen goedkoper? 

Studie binnen de dagbladpers over de 10 jaar evolutie van ‘gemeenschappelijk 
wonen’ in Vlaanderen 

 

Het verwerven van een woning wordt steeds duurder in Vlaanderen. Een mogelijke oplossing 
betreft het concept ‘gemeenschappelijk wonen’. Dit koppelt privacy en individualiteit aan meer 
gedeelde ruimte en collectiviteit. Het heeft repercussie op het herstel van het sociaal weefsel, de 
bevordering van een intergenerationele samenleving, het vormen van een sociaal vangnet voor 
bejaarden (serviceflats) en kinderen (kinderoppas en speelruimte), alsook antwoorden op 
huisvestingsproblemen en op de herwaardering van industriële, verwaarloosde sites. 
 
Via een studie binnen de dagbladpers wordt nagegaan of er een stijging waarneembaar is van de 
belangstelling voor collectief wonen in de publieke opinie in Vlaanderen over de laatste 10 jaar 
en hoe dit zich vertaalt in de realiteit. 
 

Introductie 

Het verwerven van een eigen woning wordt steeds duurder in Vlaanderen. Zelfs met het verlengen van 
de woonleningen tot 40 jaar, is het stilaan voor een modaal twee-inkomensgezin hoe langer hoe 
moeilijker om een eigen woning te verwerven. Een mogelijke oplossing hiervoor betreft het concept 
‘gemeenschappelijk wonen’. Gemeenschappelijk of collectief wonen koppelt privacy en individualiteit 
aan meer gedeelde ruimte en collectiviteit. Het begrip ‘collectief wonen’ kan echter betrekking hebben 
op veel verschillende vormen van samenwonen. Dit kan gaan van bescheiden projecten in de vorm van 
centraal wonen en cohousing. In dit laatste type van collectief wonen behouden de bewoners een privé 
woonst en delen ze gemeenschappelijke ruimtes. Wanneer er sprake is van slecht 2 units wordt het 
begrip ‘centraal wonen’, een synoniem voor kangoeroewonen, gehanteerd. Een verder doorgedreven 
vorm van gemeenschappelijk wonen zijn de woongroepen (indien tijdelijk: gemeenschapshuis) tot de 
leefgemeenschappen. De private ruimte bestaat nu enkel uit kamers, verschillende huishoudens 
verblijven in een grote woonst. Gemeenschappelijk wonen is geen appartementsgebouw, het is ook 
geen villa verkaveling, het valt daar ergens tussenin.  
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende vormen van groepswonen volgens een 
indeling van de vzw Samenhuizen, een vereniging die tot doel heeft deze vormen van 
gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen. 
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Tabel 1: Overzicht types gemeenschappelijk wonen:1 

Types gemeenschappelijk wonen 

Privé woonsten + gemeenschappelijke delen Privé kamers in een grote woonst 

Gedeelde ruimte 
beperkt 

Gedeelde ruimte 
uitgebreid 

Huishouding deel 
samen: 3-8 units 

Huishouding gans 
samen: > 8 units 

Centraal wonen 
Slechts 2 units = duo 
wonen 

cohousing Woongroep 
Tijdelijk = 
gemeenschapshuis 

leefgemeenschap 

 
Huidig onderzoek spitst zich vooral toe op het fenomeen cohousing in Vlaanderen.  
 
De verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen bestaan reeds in het buitenland. Meer 
specifiek toegespitst op cohousing, is dit in Denemarken reeds meer dan 30 jaar verspreid. Men telt er 
actueel meer dan 400 cohousing projecten, waarvan ongeveer 250 cohousing voor senioren. Zij 
omvatten een 50.000 bewoners. In Nederland is er ook een ruime verspreiding, met een geschat aantal 
van 10.000 bewoners. Senior groepswonen is eerder nieuw, maar omvat toch ook al een 230 projecten. 
In de Verenigde Staten zijn er op een 20-tal jaar zo’n 200 projecten tot stand gekomen in de vorm van 
cohousing, maar daarnaast bestaan er duizenden andere types van woongemeenschappen. In Zweden 
telt men een 2000 units in cohousing. Indien deze cijfers geëxtrapoleerd worden naar België, dan 
komen we uit op een 100-tal grotere projecten, voor een totaal van zeker 4000 mensen in zuivere 
cohousing.2  
 
Meer kijk op de evolutie van dit fenomeen in Vlaanderen is een essentieel gegeven, omdat het zijn 
repercussie heeft op onder meer het herstel van het sociaal weefsel en het sociaal kapitaal, de 
bevordering van een intergenerationele samenleving, het vormen van een sociaal vangnet voor 
bejaarden (serviceflats) en kinderen (kinderoppas en speelruimte), de antwoorden op 
huisvestingsproblemen en op de herwaardering van sites. De in het buitenland reeds ingezette trend 
van zogenaamde senior cohousing, zou ook in Vlaanderen een partieel antwoord kunnen bieden op de 
sterk toenemende vergrijzing van de bevolking en de daarmee samenhangende nood aan zorg, 
dienstverlening, voor veiligheid en tegen vereenzaming. Daarnaast is er een toenemend aantal 
eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens, waarvoor de basis vaste kosten van het wonen in 
verhouding tot het enkelvoudig inkomen buiten proportie zijn geworden. Cohousing in tijdelijke of 
zelfs blijvende vorm zou ook voor deze kwetsbare groep een betaalbare oplossing kunnen bieden.  
 
Een studie in de dagbladpers over dit onderwerp over een tijdsperiode van de laatste 10 jaar kan meer 
zicht geven op de belangstelling voor dit thema in Vlaanderen en de mate waarin de ruimtelijke 
planner hiermee meer of minder rekening moet houden op korte en langere termijn. 
 

                                                      
1  ‘Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we’ Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar 

oplossingen, stand van zaken en behoeften; Onderzoeksopdracht beheerd door de Koning Boudewijnstichting; auteurs: 
Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes 

2  ‘Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we’ Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar 
oplossingen, stand van zaken en behoeften; Onderzoeksopdracht beheerd door de Koning Boudewijnstichting; auteurs: 
Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes 
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Onderzoek 

Onderzoeksvragen 

Is er in Vlaanderen over een periode van 10 jaar voortgaande op het aantal publicaties in de 
dagbladpers 
1. een stijging van de woningprijzen? 
2. een stijging van het aantal publicaties collectieve woonvormen? 
3. welke overwegingen kunnen hieruit voortvloeien? 

 
Onderzoeksmethode 

Aan de hand van een zoektocht doorheen het internet in het algemeen via Google, op de trefwoorden 
‘stijging van huizenprijzen, woonprijzen, woningprijzen in Vlaanderen enerzijds en collectief wonen 
(met trefwoorden cohousing, samenwonen, samenhuizen, leefgemeenschappen, 
woonwerkgemeenschappen, woongroep, kangoeroewonen, gedeeld wonen, collectief wonen)’ 
anderzijds; alsook een search via Mediargus, een betalende website met archieven vanaf 1988 van de 
Vlaamse dagbladpers (27.056.635 artikels digitaal archief), wordt een overzicht geboden van het 
aantal publicaties inzake stijging van de woningprijzen, alsook het aantal publicaties in deze Vlaamse 
dagbladpers inzake collectieve woonvormen.  
 
Op basis van deze resultaten wordt nagegaan of er in de periode 2002 - 2011 inderdaad een stijging 
weergegeven wordt in de media inzake woonprijzen en of er al dan niet een toename is van het aantal 
publicaties over collectieve woonvormen in deze tijdsperiode.  
 
In een laatste fase worden cijfers aangehaald van de huidige stand van zaken om na te gaan of de 
toename in de publieke opinie zich ook vertaalt in de realiteit. De inventaris van zowel gerealiseerde 
projecten als projecten in ontwikkeling, waarop onderstaande bespreking berust, werd opgemaakt door 
de vzw Samenhuizen. Gezien het landschap van de collectieve woonvormen zo beweeglijk is, kunnen 
zij echter geen volledige geactualiseerde oplijsting garanderen. Evenwel geven de cijfers van de 
gekende projecten toch een goede basis om een eerste vergelijking te maken tussen ’belangstelling 
voor’ en ’realisatie van’ samenhuizingsprojecten.  
 

Onderzoeksresultaten in cijfers 

Tabel 2: Zoektocht Google (maximaal 100 treffers per variabele) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Stijging huizen/woon/ 
woning prijzen 

 1 1 3 1 5 5 12 19 26 

           

Cohousing   2 1  5 5 7 13 8 

Samenwonen           

Samenhuizen    2 1 2   4 11 

Leefgemeenschappen        1    

Woonwerkgemeenschappen            

Woongroep           

Kangoeroewonen    1 5 3 2 4 5 3 6 

Gedeeld wonen            

Collectief wonen   1  1 1 1  2 9 
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Tabel 3: Zoektocht Mediargus 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Stijging huizen/woon/ 
woning prijzen 

23 6 11 18 32 21 16 9 28 33 

Daling huizen/ 
woon/woningprijzen 

0 0 1 0 0 0 1 6 5 4 

           

Cohousing 0 0 0 2 3 2 3 4 6 8 

Samenhuizen 2 1 0 2 2 2 5 1 6 9 

Leefgemeenschappen 5 5 16 12 14 9 3 3 2 11 

Kangoeroewonen 3 0 8 12 21 8 13 8 7 11 

Collectief wonen 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 

 
Onder de titel ‘collectieve woonvormen’ worden vanuit de literatuur verschillende dominante 
verschijningsvormen van wonen in gemeenschap in kaart gebracht. Het begrip wordt dan ook meer 
gezien als een verzamelnaam. De types van collectieve woonvormen beschreven in deze zoektocht 
worden hieronder dan ook nader toegelicht. 
 
Cohousing3  

Deze term wordt veelvuldig gebruikt in de literatuur. De kenmerken van cohousing zijn: 
� Participatief proces: bewoners maken deel uit van een initiatiefgroep die de planning en het 

ontwerp van het project organiseert. De bewoners participeren dus actief aan het hele proces 
en nemen de beslissingen als groep. 

� Het stichten van een intentionele gemeenschap: de bewoners willen bewust een gemeenschap 
stichten. Dit uit zich in de constructie en organisatie van de site. Plaatsen waar kinderen 
kunnen spelen worden bijvoorbeeld centraal gepland zodat iedereen een oogje in het zeil kan 
houden. 

� Uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen: elk project heeft een gemeenschappelijke 
paviljoen (common house) die de spil en het hart van de site uitmaakt. Bewoners kunnen er 
samen eten, kinderen kunnen er spelen enzovoort. Het centrale huis kan ook opengesteld 
worden voor activiteiten uit de buurt. Gemeenschappelijke voorzieningen zijn niet beperkt tot 
het gemeenschappelijke paviljoen. Er wordt vaak ook een ruimte voorzien die dienst doet als 
‘werkplaats’, of een ruimte waar een wasmachine ter beschikking staat van de bewoners, en 
dergelijke meer. Tegelijkertijd blijven de privé-woningen volledig uitgerust, met eigen keuken 
en badkamer. 

� Management van de site door de bewoners zelf: de belangrijke beslissingen worden genomen 
in een gemeenschappelijke vergadering van alle bewoners. Taken en verantwoordelijkheden 
(bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte of het organiseren van 
gemeenschappelijke activiteiten) worden verdeeld onder alle bewoners. 

� Cohousing is een nieuwe benadering ten opzichte van huisvesting, maar is niet gebaseerd op 
een ideologie. De bewoners blijven vrij er voor te kiezen gemeenschappelijke activiteiten te 
organiseren. De cohousing is zo ontworpen dat het spontane ontmoetingen tussen bewoners 
stimuleert, maar ook rekening houdt met de nood aan privacy. 

                                                      
3  Cohousingplatform, www.cohousingplatform.be; geraadpleegd op 10 april 2012.  
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Samenwonen 

Dit begrip diende afgevoerd te worden uit de trefwoordenlijst, omdat het eerder van toepassing bleek 
als alternatief van het huwelijksstelsel.  
 
Samenhuizen 

Deze term wordt meestal samen gebruikt met cohousing, al zien we in de publicaties van de laatste 
twee tot drie jaren eerder samenhuizen naar voor komen en de term cohousing afnemen. De 
vernederlandsing van het woord cohousing naar samenhuizen kan impliceren dat het fenomeen 
cohousing, dat vanuit het buitenland overgewaaid is, steeds meer ingeburgerd geraakt in Vlaanderen.  
 
Leefgemeenschappen 

Het begrip ’leefgemeenschappen’ wordt eerder gebruikt voor groepen van mensen die rond een 
levensbeschouwelijk thema gaan samenwonen. Deze subvorm van samenhuizen wordt in dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten, daar het een reeds eeuwenlang bestaande woonvorm betreft, 
die echter vanuit een andere intentie ingegeven wordt, dan de samenhuizingsvormen die ter studie 
staan.  
 
Woonwerkgemeenschappen 
Hieronder worden vormen van coöperatieve gemeenschappen verstaan, waarbij in Vlaanderen vooral 
een ecologische, “groene” motivatie schuilt. Voorbeelden van dergelijke grootschalige groepen die een 
hoge graad van collectiviteit inhouden waren in het verleden onder andere de kibboets en de 
kolchozen. In Vlaanderen is dit begrip weinig ingeburgerd, in tegenstelling tot Nederland waar dit veel 
voorkomt. Er wordt in de Vlaamse context inzake dit begrip vooral gewezen naar samenwoonvormen 
binnen onder meer psychiatrische chronische zorg en mentaal gehandicaptenzorg en leefgroepen met 
kinderen met mentale of psychiatrische problematiek. Verschillende artikels wijzen op een 
fundamenteel onderscheid tussen woonwerkgemeenschappen en samenhuizen. Dit trefwoord werd dan 
ook uit het opzoekwerk gehaald.  
 
Woongroep 

Deze term wordt net zoals de term ‘woonwerkgemeenschappen’ in de Vlaamse pers eerder gebruikt 
voor woonvormen waarbij er sprake is van een bepaalde (veelal medische) problematiek, met als 
voorbeelden hersenstoornissen of autisme, die de aanleiding vormt van het samenwonen. We hebben 
hierbij te maken met een vorm van revalidatie. Deze zoekterm werd eveneens uit het onderzoek 
geschrapt. 
 
Kangoeroewonen4 
Het begrip kangoeroewonen kent meerdere synoniemen. In de dagbladpers wordt ‘centraal wonen’, 
‘kangoeroewonen’ en ‘zorgwonen’ aangehaald wanneer er een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd 
wordt binnen een bestaande woning voor de huisvesting van maximaal twee oudere of 
hulpbehoevende personen.  
 

                                                      
4  Zorgenwonen of Kangoeroewonen, www.vlaanderen.be; Wonen en Ruimtelijke ordening, geraadpleegd op 10 april 2012.  
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Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan al volgende voorwaarden: 
� In een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd:  

- De ondergeschikte wooneenheid vormt een fysiek geheel met de hoofdwooneenheid. 
- De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de 

hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het 
bouwvolume van de volledige woning. 

� De eigendom of ten minste de naakte eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij 
dezelfde titularis of titularissen. 

� De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:  
- hetzij ten hoogste twee ouderen van 60 jaar of ouder 
- hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen:  

o personen met een handicap 
o personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse 

zorgverzekering 
o personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen 

handhaven. 
 
Gedeeld wonen 
Dit begrip werd niet teruggevonden in Vlaanderen in de Google search van de laatste 10 jaar.  
 
Collectief wonen 

Dit begrip dat in de literatuur over samenwonen als alternatief gebruikt wordt, vinden we vrijwel niet 
terug in de Vlaamse pers.  
 

Discussie 

Op basis van de zoektocht via Google, merken we dat er op de verschillende trefwoorden een toename 
is de laatste jaren van het aantal publicaties over dit thema. Uiteraard kan hierbij een bias spelen dat 
hoe langer hoe meer informatie via het internet beschikbaar komt, en beschikbaar gesteld wordt, 
zonder dat dit een weergave is voor een toegenomen belangstelling. 
 
Onderzoeksresultaten met betrekking tot de stijgende woningprijzen 

Betreffende de toename van de prijzen om te wonen, merken we een geleidelijke toename van het 
aantal artikels en teksten hierover. Deze zijn vooral sterk beginnen toenemen vanaf de vorige 
economische crisis van 2008, waarbij een groot aantal artikels ofwel de remming op de groei van de 
woningprijzen toelichtte, dan wel alarmerende, of geruststellende artikels hieraan wijdde, naargelang 
de achtergrond van de auteur of organisatie van waaruit het artikel geschreven werd.  
 
De zoektocht via Mediargus leverde zoals te verwachten een groter aantal treffers op binnen de 
Vlaamse dagbladpers. De stijging van de woningprijzen wordt elk jaar bevestigd in meerdere artikels 
over dit thema. In 2008 en 2009 zien we een fikse afname van het aantal artikels dat een stijging van 
de woningprijzen behandeld, niet verwonderlijk als gevolg van de vorige financieel-economische 
crisis in 2008. De inhoud van de artikels verschuift dan naar een meer pessimistische visie over 
stagneren tot daling van de woningprijzen. De nog resterende artikels inzake stijgingen in deze sector, 
gaan dan over subcategorieën van immobiliën. In 2010 – 2011 is er dan weer een fikse toename van 
het aantal publicaties over stijgende woningprijzen. Ter controle werd een search doorgevoerd naar de 
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combinatie ‘daling + woonprijzen’, hetgeen enkele artikels gaf in 2009 tot 2011. Inhoudelijk gingen 
deze artikels over een eerder lokale vermindering in een welbepaalde sector van de woningprijzen. 
Voorbeelden hiervan zijn artikels enkel inzake grotere villa’s of appartementen aan zee.  
 
Onderzoeksresultaten met betrekking tot collectieve woonvormen 

Met betrekking tot enkele begrippen inzake samenwonen via Google, merken we pas vanaf 2004/2005 
een geleidelijk opduiken van een aantal artikels, waarbij vooral vanaf 2007 het concept regelmatiger in 
publicaties opduikt, onder meer na wetgevende initiatieven van de partij Groen!. Opvallend in de 
studie was vanaf 2005 een quasi constant aantal artikels over kangoeroewonen, een concept dat 
destijds ook vrij spoedig op politiek vlak op belangstelling en regelgeving in verband met 
verbouwingen kon rekenen.  
 
Inzake de begrippen cohousing en samenhuizen merken we in Mediargus net als via de Google search 
een opduiken van de begrippen in de media vanaf 2005, op enkele beperkte artikels te na in 
voorgaande jaren. Vooral sinds de laatste twee jaren 2010-2011 is er een opvallende stijging van het 
aantal artikels inzake dit onderwerp. De begrippen samenhuizen en cohousing worden door elkaar 
gebruikt. Inzake kangoeroewonen zien we een sterke piek inzake publicaties in de jaren 2004-2007 
wat niet verwonderlijk is gezien de eerste kangoeroewoning in Vlaanderen in 2005 in Malle werd 
opgericht. Deze eerste kangoeroewoning van Vlaanderen was een initiatief van het OCMW van Malle. 
Het OCMW verbouwde daartoe de grote leegstaande zolders van de bejaardenwoningen tot studio's en 
appartementen. Deze werden tegen een betaalbare prijs aan jongeren verhuurd.5  
Vanuit politieke zijde is vrij snel via regelgeving hierop ingegaan en is het tot een snel ingeburgerd 
begrip gekomen met vanaf 2007 een stabiel aantal publicaties per jaar in de navolgende jaren.  
 

Vertaling van de stijging in de realiteit 
Grafiek: Aantal projecten gemeenschappelijk wonen6 

 
                                                      
5  ‘Eerste kangoeroewoning opent in Malle’, publicatie uit De Standaard; 29 januari 2005. 
6  Grafiek: Aantal projecten gemeenschappelijk wonen; Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we’ 

Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften; Onderzoeksopdracht 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting; auteurs: Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes 
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De vzw Samenhuizen heeft een inventaris opgemaakt van zowel gerealiseerde projecten als projecten 
in ontwikkeling. Een volledige geactualiseerde inventaris kon men echter niet garanderen gezien het 
landschap van collectieve woonvormen zo beweeglijk is. Er kan wel vastgesteld worden uit 
bovenstaande grafiek dat het aantal voortdurend stijgt. De grootste stijging vindt plaats binnen de 
laatste 10 jaar. De stijging van belangstelling in de publieke opinie omtrent dit gegeven vertaalt zich 
dus ook in de realiteit. Het cijfermateriaal dat uit deze inventarisatie naar voor komt, moet echter 
kritisch geanalyseerd worden gezien de definiëring van de collectieve woonvorm niet altijd duidelijk 
werd afgebakend. Zo haalt de vzw Samenhuizen een aantal aan van 63 bestaande 
gemeenschapsprojecten in Vlaanderen, aangevuld met 39 projecten in diverse stadia van ontwikkeling. 
In deze telling zijn echter ook de woongemeenschappen gebaseerd op spiritualiteit, zorg en senioren 
opgenomen. Deze vormen van samenwonen zijn echter vanuit een andere intentie ingegeven dan de 
samenhuizingsvormen die ter studie staan. Het hoge cijfermateriaal kan zo een vertekend beeld 
opleveren voor dit onderzoek. Er kan dan ook naar de toekomst toe worden aanbevolen om een 
onderscheid te maken dus de verschillende woonvormen wanneer de bestaande en in ontwikkeling 
zijnde projecten worden geïnventariseerd. Zeker voor een planoloog is het verschil tussen een 
cohousingsproject en een leefgemeenschap van groot belang. 
 
Cijfermateriaal dat een onderscheid maakt tussen de verschillende woonvormen is wel aanwezig voor 
het hele grondgebied van België. In totaal voor België worden er heden 144 woongemeenschappen 
geregistreerd. Dit aantal kan uitgebreid worden met 74 bekende projecten die momenteel in diverse 
stadia van ontwikkeling zitten. Bij 38 van de 144 bestaande woongemeenschappen is er sprake van 
een spirituele dimensie, voornamelijk vanuit christelijke inspiratie. De meeste van deze spiritueel 
geïnspireerde gemeenschappen zijn ook actief op het vlak van zorg voor mindervaliden of sociale 
betrokkenheid voor sociaal minder bedeelden. Een zorgaanbod is inherent aan de structuur bij 29 
projecten van de 144 in totaliteit. De zorg is gericht op jongeren, senioren of psychiatrische patiënten. 
Tenslotte zijn 16 woongemeenschappen bestemd voor de opvang van senioren, al dan niet in een 
multigenerationele omgeving met jongerenopvang. Een kleine optelsom leert ons dat slecht 61 
projecten betreffende woongemeenschappen in België vallen onder onze onderzoeksopzet. Ook hier 
kan een aanbeveling naar de toekomst toe inhouden dat een dergelijke oplijsting opgesplitst moet 
worden tussen Vlaanderen en Wallonië, gezien beide gewesten een eigen ruimtelijk beleid voeren.7  
 
Wanneer we ons niet langer alleen op publicaties baseren, die voornamelijk het concept aanprijzen, 
maar ook de realiteit onderzoeken, merken we op dat niettegenstaande de voordelen het niet zo simpel 
is om een samenwoonproject te starten. Hindernissen op financieel, juridisch en administratief vlak 
vertragen of belemmeren de vlotte realisatie. Er werd in het verleden nog geen systematische 
inventaris bijgehouden van projecten die om één of andere reden gestopt zijn. Wel kan er geschat 
worden dat er voor elke 5 à 10 initiatieven slechts één tot voltooiing komt. Dit kan onder meer 
verklaard worden door de hinderpalen gekoppeld aan het concept ‘samenhuizen’, waaronder de 
confrontatie met andere waarden voor de bewoners, te grote of te kleine cohesie en klachten over het 
vele vergaderen dat noodzakelijk is voor een goed functionerend project. Ook de lange aanlooptijd 
vooraleer een project gerealiseerd kan worden vormt soms een reden tot het falen van een project. 
 

                                                      
7  Cijfermateriaal is afkomstig van de inventaris die werd opgemaakt door de vzw Samenhuizen. 
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Meer publicaties in de media kunnen het fenomeen duidelijker maken voor de burger en daardoor 
meer aanvaard maken. De opmaak van een informatieorgaan voor startende initiatieven, dat zowel de 
voordelen als de knelpunten belicht en kennismakingsbijeenkomsten organiseert, moet mee op de 
agenda staan van de ruimtelijke planning inzake woonbeleid. Alleen dan kan het principe echt ingebed 
worden in het ruimtelijk ordeningspatroon van de gemeentebesturen.  
 
Hieronder worden ter info enkele bestaande en in oprichting zijnde projecten vernoemd8: 

� De haringrokerij, Antwerpen, aanvang 1983, start 1985: 11 woonsten. cohousing 
� De Molen van Rotselaar, aanvang +/- 1985, 12 woonsten, cohousing 
� Meerhem, Gent, aanvang 2003, 8 woonsten, cohousing 
� Wolvertem, in oprichting, 15-20 wooneenheden, cohousing 
� Cohousing Vinderhoute, 17 gezinnen, cohousing 
� Cohousing Dilbeek, in oprichting, 7 wooneenheden, cohousing 
� Cohousing Brugge, in oprichting 

 

Conclusie 

Globaal genomen kunnen we stellen dat er in de voorbije 10 jaar een blijvende rapportage is over 
stijging van de huurprijzen in Vlaanderen. Naargelang de economische conjunctuur zitten hierin 
uiteraard fluctuaties doorheen de jaren. Dit uit zich onder meer in minder artikels over stijging van de 
woonprijzen in 2009, en vanaf dat jaar enkele artikels inzake daling van woningprijzen in enkele 
subdomeinen van de immobiliënmarkt. Samenvattend kunnen we uit deze bronnen een constante 
stijging waarnemen van de woningprijzen in Vlaanderen over de laatste 10 jaar.  
 
Betreffende alle mogelijke vormen van samenwonen, blijkt dat men in de literatuur verschillende 
begrippen hanteert, die niet allemaal in dezelfde betekenis terugkomen in de dagbladpers.  
Collectief wonen is een quasi niet gebruikt begrip in Vlaanderen, net zomin als gedeeld wonen. 
Leefgemeenschappen en woonwerkgemeenschappen zijn vormen van samenwonen, die evenwel op 
religieuze of andere levensbeschouwelijke doelstellingen gestoeld zijn en geen synoniemen vormen 
met samenhuizen of cohousing. Woonwerkgemeenschappen vinden we vooral terug in de sector van 
de psychiatrische chronische zorg, mentaal gehandicaptenzorg, leefgroepen met kinderen met mentale 
of psychiatrische problematiek. Leefgemeenschappen situeren zich vooral in de religieuze sector.  
 
De begrippen cohousing en samenhuizen zijn meest voorkomend, waarbij de laatste jaren een lichte 
verschuiving optreedt in het voordeel van het begrip samenhuizen. Cohousing dat als begrip vooral in 
de aanvangsjaren meer voorkwam, begint in verhouding iets minder in gebruik te geraken. Wanneer 
we beide begrippen samen nemen, merken we vanaf 2005 een regelmatig voorkomen in de publicaties, 
waarbij vooral een duidelijke stijging opvalt in 2010 en 2011. In tegenstelling tot andere begrippen die 
onderzocht werden (kangoeroewonen), zien we hierin niet zo’n grote invloed vanuit de politiek, op 
een initiatief na van Groen!, dat terzake in 2007 (overigens zonder succes) wetgevend initiatief nam. 
Via Google komt hiervan iets meer op de voorgrond, maar in de dagbladpers niet. We kunnen dan ook 
concluderen dat samenhuizen het trefwoord bij uitstek aan het worden is in deze materie, met de 
laatste jaren een sterk toenemende publieke (media) aandacht. Kangoeroewonen heeft vanaf 2004 een 
grotere aandacht gekregen in de media, met of door het oprichten in Malle van de eerste kangoeroe 

                                                      
8  Cohousing, www.cohousingplatform.be, geraadpleegd op 12 april 2012. 
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woning in Vlaanderen in 2005. Vanuit politieke zijde is hierop vrij snel gereageerd, met definitie 
afbakening en regelgeving. De laatste jaren zijn het aantal publicaties desbetreffend stabiel. De korte 
hype die er geweest is bij introductie van het concept, is blijkbaar zeer snel stilgevallen in de media 
met een constante berichtgeving doorheen de tijd.  
 
Huidig onderzoek bevestigt de groeiende belangstelling die er de laatste (twee tot drie) jaren bestaat 
inzake samenwonen (cohousing of samenhuizen) in de Vlaamse dagbladpers. Het onderzoek illustreert 
dat samenhuizen een erg recent gegeven betreft dat pas vanaf 2005 echt opduikt in de dagbladpers. Het 
inburgeren van het concept wordt deels mede bepaald door de politieke aandacht die het fenomeen 
krijgt, doch niet uitsluitend. Bottom-up initiatieven zijn in deze materie duidelijk de drijvende kracht 
achter het meer bekend worden ervan.  
 
Het recente karakter van het fenomeen maakt dat de planoloog deze evolutie best blijft opvolgen, maar 
actueel is het mogelijk nog iets te vroeg om het consequent in ontwerpen te gaan invoeren. Mogelijk 
hebben we te maken met een tijdelijk (hype) fenomeen, waarvoor de belangstelling snel terug gaat 
wegebben. Anderzijds kan een inbreng van de planoloog, natuurlijk ook net maken dat het fenomeen 
verder uitbreiding kent en aan bekendheid gaat toenemen. De evolutie in Vlaanderen toont aan 
(evenwel op een beperkt aantal projecten) dat dit een sterk bottom-up gebeuren betreft, zodat de rol 
van de planoloog eerder stimulerend en begeleidend moet gezien worden, maar mogelijk in huidig 
stadium niet actief introducerend.  
 

Bronvermelding 

Drie onderzoeksdomeinen: 

 
Mediargus 

Digitale mediaplatform van de Vlaamse Dagbladpers. Alle krantengroepen samen zijn aandeelhouder 
van de vennootschap. Wij bieden oplossingen voor mediaprofessionals op het vlak van persopvolging, 
publicatie van persoverzichten, document management van mediacontent en medianetwerking. 
 
Google 
Belgische versie van de zoekmachine uit de VS filtert Belgische sites uit de eigen database. 
 
Vzw Samenhuizen 

www.samenhuizen.be: website van de vereniging die tot doel stelt de bevordering van 
gemeenschappelijk wonen en de totstandkoming van projecten van gemeenschappelijk wonen door 
informatie ter beschikking te stellen aan belangstellenden en initiatiefgroepen; het behartigen van de 
belangen van opgeleverde projecten; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het 
gebied van huisvesting en het mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling 
tussen de aangesloten projecten van gemeenschappelijk wonen (uittreksel statuten november 2000) 
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Bijkomend bronmateriaal uit de publicaties: 

 
Belgische woningen 50 procent te duur, trends.knack, 19/11/2010 
 

Cohousing doet intrede op de Belgische markt, www.architectura.be, 20/01/2010 
 

Cohousing in België, cohousing.be, 13/12/2005 
 

Cohousing, MO, www.mo.be, 24/09/2008 
 

‘Eerste kangoeroewoning opent in Malle’, publicatie uit De Standaard; 29 januari 2005. 
 

Evolutie woningprijzen, immotheker, 2012 
 

ING verwacht stabilisering vastgoedprijzen, Trends.knack, 13/10/2011 
 

Overzicht cohousing projecten in Vlaanderen, www.cohousingplatform.be, 23/03/2012 
 

Resolutie gemeenschappelijk wonen Vlaams gewest, voorstel van resolutie, stuk 2219, 1/04/2009 
 

Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we? Gemeenschappelijk wonen: knelpunten &  
sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften, Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde  
Maelstaf en Trui Maes, www.samenhuizen.be 
 

Spreidstand tussen wonen en lonen, trends.knack, 22/05/2010 
 

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw met 5 procent per jaar, trends.knack, 23/04/2010 
 

Vlaamse huizenprijzen stabile, nieuwsblad, 12/04/2011 
 

Woningprijzen in Vlaanderen, Winters Sien, woonforum2011, nov. 2010 
 

Woningprijzen iets goedkoper in 2009. Trends.knack, 29/06/2010 
 

Zijn woningen te duur in Belgie? Netto, 19/02/2010 
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Combineer meer met minder 

Duurzame gebiedsontwikkeling door functiecombinatie 

 

Jurgen van der Heijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen: 
� Door functies te combineren ontstaat een verdienmogelijkheid waarvan de essentie is dat deze 

minder kost en tegelijkertijd meer maatschappelijk rendement oplevert.  
� Het tegenwoordige streven naar duurzaamheid, samen met de economische crisis die dwingt tot 

bezuinigingen, maakt dat het de hoogste tijd is om de functiecombinatie opnieuw uit te vinden.  
� Functiecombinatie biedt kansen om ondanks economische tegenwind verder te kunnen met 

gebiedsontwikkeling en het realiseren van meer duurzame kwaliteit in de maatschappij. 
� Combineren kan alleen op de juiste plek, met goede kennis van de fysieke omgeving en steeds 

vaker met, voor en door betrokkenen uit het gebied zelf. 
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Combineer meer met minder 

Duurzame gebiedsontwikkeling door functiecombinatie 

 

1  De kracht van combineren 

 

1.1 Inleiding 
Combineer en maak minder kosten met meer resultaat. Daarover gaat dit paper. Het is gebaseerd op 
‘Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinaties’(AgentschapNL). Daarin laten we de 
mogelijkheden zien van duurzame gebiedsontwikkeling op basis van functiecombinatie. Door functies 
te combineren ontstaat een verdienmogelijkheid waarvan de essentie is dat deze minder kost en 
tegelijkertijd meer maatschappelijk rendement oplevert. Denk aan een zorginstelling die zijn diensten 
verleent in woningen. Die instelling heeft zelf geen verpleeghuis meer nodig. Dat drukt de kosten voor 
de zorg. Tegelijk neemt de kwaliteit toe, omdat mensen in hun eigen woonomgeving beter genezen 
dan in een verpleeghuis. Dat is combineren tegen minder kosten en met meer resultaat. 
 
Een plein dat kan dienen voor waterberging, of een dak dat tevens energie opwekt, zijn voorbeelden 
van nieuwe combinaties. Toch is functiecombinatie op zichzelf niets nieuws, er zijn volop historische 
voorbeelden, zoals een kerk die ook dient als verdedigingswerk en dijken die niet alleen water keren, 
maar waarop ook schapen grazen. Combineren is echter geruime tijd niet actueel geweest. Het 
tegenwoordige streven naar duurzaamheid, samen met de economische crisis die dwingt tot 
bezuinigingen, maakt dat het de hoogste tijd is om de functiecombinatie opnieuw uit te vinden. 
Functiecombinatie biedt kansen om ondanks economische tegenwind verder te kunnen met 
gebiedsontwikkeling en het realiseren van meer duurzame kwaliteit in de maatschappij. 
 
Combineren gaat om organisatie, om geld, om functies en hun kwaliteit en om een integrale ‘triple P’ 
benadering: people, planet, profit. Sociale, ecologische en economische aspecten worden vanzelf 
meegenomen. Zo brengen combinaties mensen in nieuwe verhoudingen bij elkaar en zorgen zij voor 
een zuinig gebruik van ruimte en andere grondstoffen. Economische winst komt door het dalen van de 
kosten en het tegelijkertijd vergroten van de resultaten. Je kunt dit niet van bovenaf opleggen. 
Combineren kan alleen op de juiste plek, met goede kennis van de fysieke omgeving en steeds vaker 
met, voor en door betrokkenen uit het gebied zelf. Duurzame gebiedsontwikkeling is hierna het 
vertrekpunt. Daarna komt aan de orde wat functiecombinatie precies is en hoe het werkt. 
 

2 Duurzame gebiedsontwikkeling 

 

2.1 Van ontwikkelings- naar uitnodigingsplanologie 
Toen zo’n vijftien jaar geleden het begrip ontwikkelingsplanologie doorbrak, werd een verband gelegd 
tussen de betekenis van een project voor het gebied zoals dat er voordien was, zoals het nu is en zoals 
het in de toekomst zal zijn (WRR). Tegelijkertijd kwam het begrip gebiedsontwikkeling op, met als 
achterliggende gedachte dat de waarde van een gebied zich gestaag ontwikkelt door de projecten en 
activiteiten die zich daar afspelen. Gaandeweg kreeg dit begrip echter een andere invulling (Van 
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Rooy). Gebiedsontwikkeling kreeg steeds meer de betekenis van een éénmalige ingreep, die zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk financieel rendement moet opleveren voor de publieke en private 
investeerders in die ontwikkeling. Deze vorm van gebiedsontwikkeling stagneert op het moment. 
Overheden en ontwikkelaars zijn niet meer in staat om grootscheepse ontwikkelingen voor te 
financieren. Tot voor kort speelde nieuwbouw een prominente rol. Echter, de focus van de 
ontwikkelaars richt zich steeds meer op bestaande wijken. Daarmee wordt het gebruik van wat er al is 
de economische motor van de gebiedsontwikkeling.  
 
Met de introductie van ontwikkelingsplanologie werd gewerkt vanuit het idee dat een gebied functies 
in zich verenigt, zoals wonen, werken, recreëren, water, natuur en cultuur. Daarbij werd echter wel 
sterk gedacht als ouderwetse planologen, die deze functies van bovenaf kunnen overzien en vanaf de 
tekentafel aan een gebied kunnen toekennen. Nu tegenwoordig het gebruik van een gebied de motor is 
om een gebied te ontwikkelen, komt de integratie in toenemende mate van onderop. Het zijn vooral de 
gebruikers die zien welke functies in een gebied elkaar kunnen versterken. Zo hebben veel ouders en 
leraren gewerkt aan de oprichting van brede scholen, omdat zij inzagen dat zij zo functies als 
onderwijs, bibliotheek, kinderopvang en muziekschool beter voor hun omgeving konden behouden. 
 
Een brede school is goedkoper dan een afzonderlijke school en bibliotheek. Dat maakt dat deze 
oplossing kan helpen om een gebied overeind te houden. Het begint met meervoudig ruimtegebruik, 
de kosten voor ruimte worden gedeeld. Voor minder geld blijven twee functies behouden. Door de 
samenhang tussen de functies gaat hun kwaliteit ook nog omhoog, omdat de school een betere 
bibliotheek krijgt en de bibliotheek veel beter de leerlingen bereikt. Zo ontstaan nieuwe waarden en 
inkomsten uit functies die elkaar versterken. Dit illustreert dat functiecombinatie uitstekend past bij de 
integrale benadering. Meervoudig ruimtegebruik en functiecombinatie vormen ieder op zich een 
verdienmodel en vormen samen een basis voor een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling. 
 
Integratie van onderaf mag zich momenteel in een grote belangstelling verheugen. De overheid bepaalt 
niet langer wat wenselijk is, want zij is niet in staat om die wensen te realiseren. De financiering moet 
uit het gebied komen, door tussenkomst van bewoners en andere gebruikers. Zij vormen de motor voor 
de ontwikkeling, conform de aloude trits: belang, betaling, zeggenschap. Als je als overheid en markt 
wilt meedoen in gebiedsontwikkelingen, kan dit alleen op basis van participatie. Een randvoorwaarde 
daarvoor is dat je van meerwaarde bent, bijvoorbeeld als je de gebruikers helpt bij de uitvoering van 
hun zeggenschap. Dat vraagt om een volgende stap in de planologie, aangezien overheid (en markt) 
actief op zoek moeten naar partners in de gebiedsontwikkeling: uitnodigingsplanologie (Van Rooy). 
 
Bij uitnodigingsplanologie leggen overheden op hoofdlijnen vast waar ruimtelijk wel of geen 
veranderingen zijn gewenst met het oog op lange termijn prognoses en te beschermen waarden. Zij 
leggen die hoofdlijnen echter niet op aan het gebied, want dan zou de overheid zelf een ongenode gast 
zijn. Het gaat erom waartoe het gebied zelf uitnodigt, op grond van de aanwezige waarden en 
gebruikers. De lagenbenadering, die ook in de ontwikkelingsplanologie al een prominente rol had, is 
hierbij een zeer geschikt startpunt. Zij kijkt immers naar de kwaliteiten van de ondergrond, de 
infrastructuur, en de occupatie. De verschillende lagen in een gebied nodigen wel én niet uit tot 
bepaalde vormen van gebruik. Naast deze lagenbenadering doet de overheid er verstandig aan om 
goed te luisteren naar de zittende en toekomstige gebruikers van het gebied. De gewenste 
ontwikkelrichting wordt vervolgens vastgelegd in een passende structuurvisie die gebruikers uitnodigt. 
Initiatiefnemers die zich aangesproken voelen, zien kansen om hun ideeën te verwezenlijken en 
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durven risico’s te nemen. Daarmee komen mentale energie en geldstromen vrij voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. Met hun initiatief ontwikkelen zij de uitnodiging van het gebied verder en 
daarmee stijgt het gebied in waarde. De vrijkomende gelden kunnen weer worden ingezet voor nieuwe 
projecten in het gebied. 
 

2.2 Van ‘Geld zoekt project’ naar ‘Project zoekt geld’ 
In een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beheert een groep mensen samen een museum. Zij 
baten een kleine horecagelegenheid uit, wat helpt om het museum overeind te houden. Museum en 
horecagelegenheid dragen bij aan de recreatieve waarde van het omliggende gebied. Een boer ontleent 
daaraan motivatie om op zijn boerderij een mini-camping te beheren. Daarin past het om rond de 
boerderij veel groen te onderhouden. Zo verlengt de keten zich van het fort, naar de boerderij, naar de 
natuur en misschien kan deze nog verder worden verlengd door bijvoorbeeld zorgcliënten in te 
schakelen bij werk op de boerderij en rond het fort. Dergelijke activiteiten voegen waarde toe aan het 
gebied en verduurzamen het. 
 
De duurzaamheid neemt toe wanneer in bestaand gebied mensen elkaar gaan vinden om samen nieuwe 
activiteiten te ondernemen en zo meerwaarde te creëren op basis van datgene wat er al is. In het 
stedelijk gebied zie je steeds meer dat mensen elkaar langs deze weg weten te vinden. In het landelijk 
gebied is de uitgangssituatie anders. Daar is minder geld voorhanden en is bovendien een veel gestelde 
vraag of er geen roofbouw gaat plaatsvinden, of er niet teveel bomen gekapt gaan worden, teveel 
woningen in het groen komen en teveel ruimte voor recreatie. Allemaal terechte vragen die herleid 
kunnen worden tot de kwestie of een duurzaam evenwicht mogelijk is tussen verdienen aan een gebied 
en op basis van die verdiensten het gebied in stand houden. De uitdaging is om (duurzaam) uit een 
gebied te 'oogsten' waarbij de opbrengsten voldoende zijn om het gebied ook verder te ontwikkelen, 
ook op langere termijn. Anders gezegd: om het gebied self supporting maken, of beter self sustaining.  
 
Kan het stedelijk gebied het landelijk gebied ondersteunen en vice versa? Nu de ontwikkelgelden en 
subsidies zijn opgedroogd, is de vraag of er toch geldstromen op gang kunnen komen van stedelijk 
gebied naar nabijgelegen landelijk gebied. Dit landelijk gebied zal op de één of andere manier 
'verkoopbaar' moeten zijn aan mensen uit het stedelijk gebied. Recreatie, horeca en streekproducten 
zijn succesvolle voorbeelden, maar de vraag is of ze voldoende opbrengen. Een andere oplossing is om 
het landelijk gebied naar de bebouwde ruimte te brengen. Beheerders van natuur, landschap, water en 
cultuurgoederen weten als geen ander hoe je deze kwaliteiten kunt aanbrengen en onderhouden. 
Daarmee kunnen zij het stedelijk gebied verrijken, terwijl ze de opbrengsten in het landelijk gebied 
kunnen steken. Bewoners van het stedelijk gebied kunnen hierin zelf actief zijn, of geactiveerd 
worden, om zo de waarde van hun eigen gebied te vergroten. De combinatie van functies vervult in dit 
alles een stevige rol. Groen en blauw in de stad brengen tegelijk een hoop functies aan, waaronder 
zuivering van de lucht, het vasthouden van water en creëren van meer stilte en schaduw.  
 

2.3 Eindigheid van veerkracht, grondstoffen en geld 
Veel ingrepen in de fysieke omgeving vonden en vinden plaats alsof deze omgeving een oneindige 
veerkracht heeft. Een voorbeeld is de uitstoot van stoffen die niet of onvoldoende door natuurlijke 
processen worden opgeruimd. Denk ook aan natuurgebieden die te versnipperd zijn geraakt om 
zichzelf nog in stand te kunnen houden. De omgeving lijdt hieronder, maar de aanname is dat deze 
wereldwijd zoveel veerkracht heeft dat een extra nadeel geen bezwaar is. Inmiddels is duidelijk dat die 
veerkracht zijn beperkingen heeft: de luchtkwaliteit staat onder druk en schadelijke stoffen blijken hun 
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weg te vinden naar uithoeken van onze planeet. Hetzelfde geldt ook voor grondstoffen: ruimte is in 
ons land al jaren schaars, en fossiele brandstoffen raken op. Zon en wind zijn de enige energiebronnen 
die vooralsnog oneindig lijken te zijn. Tenslotte toont de financiële crisis aan dat ook geld niet 
ongelimiteerd beschikbaar is. 
 
De bewustwording van de eindigheid van veerkracht van de fysieke omgeving, grondstoffen en geld 
groeit. Toch is het meeste menselijk handelen nog steeds ingericht alsof veerkracht, grondstoffen en 
geld oneindig zijn. Zelfs als we geconfronteerd worden met schaarste, dan is deze in onze beleving 
niet absoluut. De aanname is dat de schaarste zal verdwijnen, omdat we op een oneindige planeet 
wonen, of omdat technologie voor een oplossing zal zorgen. Deze denkwijze zit ingebakken in het 
profiel van vrijwel elk bedrijf, en vaak ook bij de overheid. Het gevolg van dit oneindigheidsdenken is 
dat mensen en bedrijven handelen alsof het altijd meer en sneller kan. 
 
Nu de eindigheid voelbaar wordt, komen verschijnselen op als recycling, intensieve benutting en 
consumenten die producenten worden. Geen van alle nieuwe ideeën, maar ze raakten stuk voor stuk 
steeds ondergesneeuwd door het oneindigheidsdenken. Het concept Cradle-to-Cradle heeft recycling 
een nieuwe impuls gegeven door het principe afval = voedsel’. Recycling draait om het hergebruik van 
grondstoffen uit oude producten voor nieuwe producten. Cradle-to-Cradle heeft hieraan extra 
betekenis toegevoegd door de nadruk te leggen op ontwerp- en bouwprocessen die later recycling 
mogelijk maken. De veerkracht van het systeem neemt toe, want Cradle-to-Cradle voorziet niet alleen 
in onze eigen behoeften, maar wil ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien 
(Starink). 
 
Intensieve benutting draait niet om grondstoffen, maar om bestaande producten, en geeft ideeën rond 
het beter gebruik maken daarvan, bijvoorbeeld gebouwen of auto's. Een schoolgebouw is ook 's 
avonds bruikbaar, voor repetities van een koor, maaltijden, vergaderingen, zelfs voorstellingen. Op 
vergelijkbare wijze kan een auto gedurende veel meer uren van de dag worden gebruikt door er een 
deelauto van te maken. Functiecombinatie is een bijzondere vorm van intensieve benutting van 
bestaande producten. De combinatie van school en bibliotheek hebben we al genoemd. In Akersloot 
heeft zich ook de Historische Vereniging Oud Akersloot in het gebouw gevestigd. Deze verbreedt de 
collectie en de functie van de bibliotheek, verzorgt lessen voor de schoolkinderen, en kan zodoende de 
eigen functie veel beter vervullen voor de hele gemeenschap. Alle drie gebruikers van het gebouw 
delen de kosten en passen daarmee beter in een begrensde, of zelfs krimpende economie. 
 
Nu het inzicht groeit dat veerkracht, grondstoffen en geld eindig zijn, winnen recycling, intensieve 
benutting, waaronder functiecombinatie, en productie door consumenten aan belang. Een verschijnsel 
als functiecombinatie is alleen goed te begrijpen onder omstandigheden van eindigheid. Wij pleiten 
daarom voor omkering van het oneindigheidsdenken. Dat wil zeggen om als uitgangspunt te nemen 
dat veerkracht, grondstoffen en geld eindig zijn. Wanneer dat het uitgangspunt is, verandert ook de 
gebiedsontwikkeling. 
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3 Hoe werkt functiecombinatie? 

 
3.1 Gemengd verdienmodel 
Functiecombinatie is het best bewaarde geheim van economie en samenleving. De kansen lagen al 
heel lang voor het oprapen, maar waren niet rendabel, omdat het meer opbracht om snel en zonder 
combinatie een project te realiseren. De schatkamer met combinaties gaat slechts langzaam open, 
omdat onder druk van economische omstandigheden steeds een volgende combinatie rendabel wordt.  
Het hoofdprincipe van functiecombinatie is meerwaarde tegen minder kosten. De meeste 
functiecombinaties werken min of meer vanzelf, het zijn 'logisch’ bij elkaar te plaatsen zaken die 
worden samengebracht en elkaar op een natuurlijke manier versterken: een besparing van kosten vindt 
plaats door fysieke ruimte samen te gebruiken. 
 
Op een geluidswal kunnen zonnepanelen worden geplaatst, en aan de andere kant kan groen worden 
aangeplant, dat ook nog eens fijnstof kan opvangen. Het talud kan dienen als opslag voor overtollige 
baggerspecie. Het groen kan aan de zijde van een wijk bijvoorbeeld een plantsoen vormen. Bovendien 
zorgt de wal voor de mogelijkheid om dichter bij de weg grond te gebruiken voor functies als wonen 
of werken. In Ede is er zo een bioscooptheater gerealiseerd, langs de A2 in Utrecht zijn er 
bedrijfsruimtes in de vorm van een langgerekte geluidswal.  
 
Functiecombinatie richt zich op de duurzame voordelen van een plek en de mogelijkheden om die te 
versterken. Het maakt de harde en zachte waarden van een plek zichtbaar. Aan de ene kant ontstaat 
daardoor ‘als vanzelf’ meer maatschappelijk rendement en aan de andere kant genereert 
functiecombinatie besparingen. Eén plek voor meerdere functies tegelijk gebruiken en slim 
combineren bespaart veel kosten. De samenhang tussen de functies en het verdienmodel illustreren we 
met een 'Trapje op, trapje af'-schema dat er als volgt uitziet: 
 

Meer maatschappelijk rendement Besparing door combinaties 

people Co-creatie, 
sociale 
samenhang, 
gezondheid, 
woongenot, 
veiligheid 

People 

planet Schone en 
veilige fysieke 
omgeving 

Afname 
negatieve 
natuur- en 
milieugevolgen 

Planet 

profit  Nieuwe economische diensten en 
producten 

Besparingen door 
multifunctioneel gebruik bij 
meerdere organisaties 

profit  

De kracht van de locatie en de betekenis ervan voor mensen die er wonen, werken en verblijven 
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Het uitgangspunt is steeds de kracht van het gebied. Met dat als startpunt kun je verdienen op 
verschillende fronten. Puur economisch ontstaan er nieuwe producten en diensten die kunnen worden 
vermarkt. Door te combineren ontstaan er ook besparingen. Samen vormen deze de profit-kant van de 
combinatie. Op het gebied van ecologie kan er sprake zijn van diensten ten behoeve van de fysieke 
omgeving, bijvoorbeeld groen of water. Belangrijker aan de planet-kant zijn vaak de besparingen, de 
vermeden negatieve milieugevolgen die maken dat er (later) geen dure sanerings- of 
compensatiemaatregelen hoeven te worden getroffen. Bovenaan het trappetje staan de mensen: de 
diensten en voorzieningen zijn op hen gericht én zij bepalen de waarde, het belang dat zij er aan 
hechten, het nut ervan en de te maken keuzes. Een goed werkende functiecombinatie vraagt altijd om 
samen werken en ontwikkelen. De gebruikers van een gebied staan daarbij centraal. Fysieke 
combinaties worden vaak geïnitieerd en gerealiseerd door publieke en private partijen, en in 
toenemende mate door gebruikers of bewoners zelf. De people-effecten van functiecombinaties uiten 
zich in een toename van sociale cohesie, prettiger wonen en werken, meer gezondheid en geluk.  
 
Er is bij een functiecombinatie altijd sprake van een gemengd verdienmodel. Door te besparen op 
inrichtingskosten door functies samen te brengen, worden tegelijk overlast en saneringskosten voor 
bescherming van natuur en milieu voorkomen en neemt de sociale cohesie toe. Vaak werkt dit als een 
vliegwiel, omdat het een voedingsbodem vormt voor nog meer slimme diensten, waardoor het nog 
aantrekkelijker wordt om te wonen, werken en allerlei activiteiten te ondernemen. Een grote reeks 
voorbeelden is bijeengebracht in Toekomstwaarde Nu; de kracht van functiecombinaties 
(AgentschapNL). 
 

3.2 Paradigmawisseling  
Werken mèt de natuur is duurzamer dan werken tegen de natuur (Tjallingii). Een goed voorbeeld is het 
Stadseiland in de Waal in Nijmegen. In plaats van het ophogen van de dijk graaft men een geul die 
ruimte geeft aan het water. Tussen geul en rivier ontstaat een eiland waarop plek is voor de combinatie 
met stadsontwikkeling. In plaats van een bedreiging wordt het water een instrument ten behoeve van 
veiligheid. Stichting Ecoshape stimuleert dergelijke oplossingen en onderzoekt binnen het 
innovatieprogramma Building with Nature of er sprake is van een paradigmawisseling, van strikte 
controle op het watersysteem naar het omarmen van natuurlijke dynamiek.  
 
Van een paradigmawisseling is sprake als een oude manier van doen en denken wordt vervangen door 
een nieuwe die beter past bij de gewijzigde omstandigheden. De nieuwe vorm van handelen lost niet 
alleen de problemen op, maar neemt ook de nadelen van de oude handelwijze weg. Daarvan lijkt 
sprake te zijn in de waterbouw, waar de oude strikt gecontroleerde manier van werken weliswaar 
veiligheidsproblemen oploste, maar ook problemen veroorzaakte, bijvoorbeeld de vernietiging van 
ecosystemen. Bouwen met de natuur lost veiligheidsproblemen op en versterkt ecosystemen.  
 
Buiten de waterbouw zijn vergelijkbare paradigmawisselingen zichtbaar. Bijvoorbeeld rond bodem en 
ondergrond, waar ecosysteemdiensten in opkomst zijn. Het voorbeeld van de biowasmachine 
(AgentschapNL) laat zien hoe de bodem zelf verontreinigingen kan aanpakken. Door deze capaciteit 
van de bodem te koppelen aan de oplossing van een probleem wordt een business case gecreëerd. In 
tegenstelling tot de oude handelwijze, die overwegend leidde tot uitputting van de bodem, wordt de 
veerkracht van de bodem vergroot. Er verandert meer wanneer mensen het feit accepteren dat zij 
handelen onder eindige omstandigheden. Dan houden zij ook rekening met het opraken van 
grondstoffen en zien de beperkingen van de economie. Mensen gaan zoeken naar andere manieren van 
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productie die passen binnen een economie die grenzen heeft. Dat mag met recht een 
paradigmawisseling heten. 
 
Building With Nature gaat uit van het principe van eindigheid. Op veel meer, zeer uiteenlopende, 
maatschappelijke terreinen is een omslag gaande van sectoraal naar integraal werken en naar productie 
en projecten uitgaande van eindigheid. Wij constateren dat in een groot aantal sectoren een dergelijke 
paradigmawisseling gaande is, met nieuwe methoden en concepten die uitgaan van eindigheid en 
kansen bieden voor duurzame gebiedsontwikkeling. Functiecombinatie is daarvan een onderdeel, net 
als bijvoorbeeld Cradle-to-cradle. Het mooie daarbij is dat een op eindigheid gebaseerde economie 
zelf niet eindig is. Uitgaande van het idee dat veerkracht, grondstoffen en geld eindig zijn valt juist 
zeer veel ‘economie’ te maken. 
 

4 Epiloog: de kracht van functiecombinatie 

 
Functiecombinatie betekent het ontdekken van de vrijheid om heel veel geheel nieuwe combinaties te 
maken. Inspiratie ontstaat door het aflopen van maatschappelijke functies als wonen, onderwijs, zorg, 
water, natuur, landbouw, voedsel, bereikbaarheid, bedrijvigheid en te bedenken hoe zij met elkaar 
kunnen worden gecombineerd. Daarmee raakt functiecombinatie aan de essentie van duurzaamheid. 
Door z’n meervoudige aanpak (3P) vergroot functiecombinatie het vliegwiel voor duurzame 
ontwikkeling. Het gaat om combinaties die langjarig renderen en functioneren in plaats van ontwerpen 
die na enkele jaren alweer zijn uitgewerkt.  
 
Functiecombinatie is een manier van werken voor mensen die hun sector willen overschrijden met als 
gevolg dat er goede duurzame oplossingen ontstaan. Het gaat over logische combinaties. Die logica 
lijkt makkelijk, maar komt niet snel tot stand. Het is het gevolg van een ontwikkelproces, waarin 
voldoende kwaliteit van mensen en gebieden zijn inbegrepen. In een netwerksamenleving vinden 
mensen, overheden en bedrijven elkaar in nieuwe constellaties en samenwerkingsverbanden. Ze 
besparen geld en verbeteren de kwaliteit van hun eigen omgeving door te zoeken naar intensievere en 
efficiëntere vormen van gebruik, door cradle-to-cradle toepassingen te implementeren en door lokale 
productie in eigen beheer. Daarmee doen nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling hun intrede. 
Gebiedsontwikkeling die nog steeds gaat over groei, maar niet langer ten koste van ruimte en 
veerkracht. Het gaat om duurzame, innerlijke groei, om intensivering en het toevoegen van nieuwe 
kwaliteiten aan het bestaande. 
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Meer met minder voor een beter ontwerp  
 

Inleiding  

Toekomstige ruimtelijke opgaven zullen, meer nog dan op dit moment het geval is, vragen om een 
balans tussen verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, verkeersafwikkeling en stedelijk 
functioneren, leefbaarheid en bereikbaarheid. En dat alles met minder financiële mogelijkheden, 
minder regels en een sobere inrichting van de openbare ruimte.  
  
Deze paper gaat nader in op deze toekomstige ruimtelijke opgaven, geplaatst in de maatschappelijke 
context. We zullen aangeven dat een integrale aanpak onontbeerlijk is om de hierboven vermelde 
balans te kunnen bereiken. Voor een integrale aanpak is samenwerking (in plaats van de, op dit 
moment gangbare, afstemming) tussen verschillende vakdisciplines noodzakelijk. De kern van ons 
betoog richt zich op een aantal concrete aangrijpingspunten voor een betere samenwerking tussen 
verkeerskundigen en stedenbouwkundigen/ruimtelijk ordenaars/ruimtelijke planners.  
  
In deze paper onderscheiden we drie disciplines: 
- de verkeerskundige, waarbij we onderscheid maken tussen de verkeerskundig 

ontwerper/verkeerstechnicus en de verkeersplanoloog/mobiliteitsdeskundige. De 
verkeerstechnicus houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen en inrichten van de weg en 
verkeersvoorzieningen. De verkeersplanoloog/mobiliteitsdeskundige houdt zich op meer abstract 
niveau bezig met mobiliteit en bereikbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
bereikbaarheidsplannen, mobiliteitsmanagement en aan de effecten van locatiekeuzen van 
bepaalde functies op bereikbaarheid;  

- de stedenbouwkundige of ruimtelijk ontwerper die zich enerzijds bezig houdt met de situering van 
functies en anderzijds met de inrichting en vormgeving van het stedelijk gebied (op diverse 
schaalniveaus);  

- de ruimtelijk ordenaar die zich, in dit verband, vooral richt op de ordening van de stedelijke 
functies.  

 

Ruimtelijke ontwikkelingen in een maatschappelijke context  

Verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers bewegen zich in een sterk veranderend werkveld. Zo is er 
een verschuiving gaande van bouwen naar reconstructie en moet de bestaande ruimte in steden beter 
worden benut. De grootschalige stedelijke uitbreidingen zullen plaats gaan maken voor meer 
kleinschalige binnenstedelijke inbreidingen. Daarbij past de aantekening dat de makkelijke 
inbreidingen uitgevoerd zijn, nu komen de moeilijkere gebieden in beeld. Tegelijkertijd neemt de roep 
om duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling toe als ook de toenemende aandacht voor de (kwaliteit van) 
de woon- en leefomgeving.  
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Maatschappelijk gezien spelen sociale 
ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening, 
verkleuring en individualisering een rol. En er 
is een grotere mate van betrokkenheid van 
burgers in het planproces. De huidige 
economische crisis vraagt om oplossingen die 
minder geld kosten en efficiënt tot stand komen.  
  
 
 
 
 

 
Binnen de verkeerskundige discipline neemt de 
behoefte toe aan oplossingsmogelijkheden ter  
aanvulling op maatregelen uit Duurzaam Veilig. 
Dit uit zich in vrij nieuwe concepten als Shared  
Space, Langzaam rijden gaat sneller, Natuurlijk 
sturen en ‘self-explaining roads’.  
 
Hoe zijn deze ontwikkelingen samen te vatten:  
- we willen meer kwaliteit (ook als burger); 
- voor minder geld (dat is er op dit moment 

minder);  
- op een duurzame manier (onze toekomst);  
- op moeilijkere plekken (vervuilde grond, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, herbestemming);  
- met minder regels (eenvoudigere procedures).  
 
Maar wel:  
- veilig; 
- bereikbaar; 
- aantrekkelijk; 
- leefbaar; 
- functionerend. 
 
Ongetwijfeld is deze opsomming niet compleet, maar het schetst wel een beeld van de 
(maatschappelijke) context waarin ontwerpers van verschillende disciplines moeten functioneren.  
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Toekomstige opgaven zijn integrale opgaven 

Onder invloed van de genoemde ontwikkelingen zullen ook de opgaven waarvoor ruimtelijk 
ontwerpers en verkeerskundigen zich gesteld zien veranderen. Meer dan in de huidige situatie het 
geval is, zullen deze opgaven zich bevinden op het snijvlak van disciplines. 
- de keuze voor de locatie van nieuwe 

ontwikkelingen heeft effect op het gebruik van 
het wegennet in de nabijheid ervan en kan 
effect hebben op de bereikbaarheid van andere 
locaties;  

- de kwaliteit van de inrichting van 
mobiliteitsvoorzieningen heeft groot effect op 
de kwaliteit van de openbare ruimte;  

- een verkeerskundig goed functionerende weg 
(goede bereikbaarheid, goede doorstroming, 
goede verkeersveiligheid) is niet per definitie 
een ‘mooie’ weg (denk aan de term: 
verkeersriool);  

- een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk plan kan grote negatieve effecten hebben op 
verkeersveiligheid en  
-doorstroming; 

- toename van het autogebruik betekent toename van het ruimtebeslag, niet alleen vanwege de 
benodigde weginfrastructuur, maar ook doordat een auto meerdere parkeerplaatsen gebruikt;  

- een efficiënte inrichting van mobiliteit in compacte binnensteden verhoogt het goed functioneren 
van de stad en de leefbaarheid ervan;  

- milieueffecten van mobiliteit (lawaai, luchtkwaliteit) hebben groot effect op de ruimtelijke 
mogelijkheden qua inrichting;  

- de ordening van verkeersstromen (in zowel richting, samenhang, omvang als snelheid) is van 
invloed op de ordening van knooppunten in het stedelijk netwerk; 

- (hoofd)weginfrastructuur heeft vaak een scheidend effect met grote sociale effecten;  
- autogerichtheid van zowel mobiliteit als ruimtelijke ordening heeft grote sociale effecten. Het leidt 

tot een grotere noodzaak tot autobezit, zowel voor woon-werk, zakelijke als andere 
verplaatsingsmotieven;  

- een ruimtelijke structuur en inrichting die leidt tot veel fietsgebruik en voetgangersverplaatsingen 
(in plaats van de auto) is duurzaam op een heleboel vlakken.  

 

Samenwerking in plaats van afstemming  

Een integrale benadering van ruimte en mobiliteit is in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. 
Enerzijds ontwikkelen ruimtelijk ordenaars en stedenbouwkundigen plannen, waarna 
verkeerskundigen nog zorg moeten dragen voor bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming. 
Anderzijds zijn bij het ontwerp van wegen verkeerstechnici veelal de trekkers en worden de ruimtelijk 
ontwerpers vaak (te) laat betrokken bij het ontwerpproces. De consequentie daarvan is dat de beoogde 
doelen meestal niet (geheel) behaald worden, betrokken disciplines slecht van elkaars plannen op de 
hoogte zijn, ontwerpen en maatregelen een veel lagere kwaliteit c.q. effectiviteit hebben dan mogelijk 
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is, noodzakelijke interdisciplinaire maatregelen niet tot ontwikkeling komen, frustraties bij 
betrokkenen toenemen en de totale kosten (fors) stijgen.  

 
Dat samenwerking tussen verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers/ruimtelijk ordenaars een positief 
effect heeft op de kwaliteit van plannen en daarmee onze leefomgeving is daarom breed gedragen. 
Samenwerking wordt echter vaak verward met afstemming.  
Afstemming vindt plaats wanneer betrokkenen moeten gaan onderhandelen over de door hen beoogde 
eisen en maatregelen. De eerste fasen van het planproces (waar nog ruimte is voor integrale visies en 
belangenafwegingen in het programma van eisen) zijn dan al gepasseerd. Posities zijn ingenomen op 
basis van eigen onderzoeken en in de onderhandelingen is geen ruimte meer voor interdisciplinaire 
afwegingen.  
Een dergelijke werkwijze biedt nauwelijks meer garanties voor betere resultaten dan de aan het begin 
van deze paragraaf beschreven taakverdeling. Samenwerking biedt een veel betere basis voor 
kwalitatief hoogwaardige plannen, interdisciplinaire afstemming, een prettige werksfeer en 
kostenreductie. 
 

Aangrijpingspunten voor samenwerking  

Wie een (betere) samenwerking tussen disciplines tot stand wil brengen kan veel baat hebben bij 
onderstaande aangrijpingspunten:  
- begin met het opstellen van een gezamenlijke 

visie op het eindproduct. Wie gaan er van het 
plangebied (straat, plein, buurt, wijk, stad) 
gebruik maken en hoe ziet dat gebruik er uit? 
Welke sfeer en uitstraling wordt beoogd?  

- zorg voor een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het totale 
programma van eisen. Omdat verkeerskundige 
ingrepen van invloed zijn op ruimtelijke 
doelstellingen en vice versa kunnen de 
doelstellingen uit het programma van eisen niet 
meer verdeeld worden onder de betrokken disciplines. Het realiseren van veiligheid en 
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en doorstroming is een integrale opgave waarvoor alle 
betrokkenen verantwoordelijkheid dragen.  
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- creëer helderheid over aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden en de verschillen in 
benadering die daar mee gepaard gaan. Voor het zoeken naar oplossingen en het omgaan met 
onzekerheden maakt het veel uit of de betrokkene zich verantwoordelijk (ruimtelijk ontwerpers en 
ruimtelijk ordenaars) of aansprakelijk (veel verkeerskundigen) voelt. Wie van mening is dat de 
schuld voor doden en gewonden in juridisch opzicht aan hem/haar geadresseerd kan worden (dat 
hij/zij dus aansprakelijk is) is geneigd te grijpen naar handboeken en gestandaardiseerde 
maatregelen. Een begrijpelijke reactie die echter tot gevolg heeft dat andere (nieuwe) maatregelen 
en meer situatie-specifieke oplossingen buiten beschouwing blijven. Omdat ruimtelijk ontwerpers 
en ordenaars vanuit hun verantwoordelijkheid gewend zijn om juist situatie-specifieke plannen te 
ontwikkelen is hier in vele situaties sprake van een grote bron van irritaties tussen betrokken 
disciplines. Het zou zowel de samenwerking als de kwaliteit van de plannen ten goede komen 
wanneer binnen de organisatie en in het vakgebied meer helderheid ontstaat over genoemde 
aansprakelijkheid. Daarnaast kan acceptatie van het verschil in benadering veel kou uit de lucht 
halen.  

- verkeerskundigen moeten met aannemelijkheid kunnen omgaan en stedenbouwkundigen moeten 
keuzes meer aannemelijk maken. De behoefte aan onomstotelijk bewijs komt voort uit de, in het 
vorige punt aangehaalde, gevoelens van aansprakelijkheid. Consequenties van ingrepen zijn echter 
niet altijd onomstotelijk vast te stellen terwijl we er tegelijkertijd niet aan ontkomen om dergelijke 
ingrepen toe te passen. Zo hebben alle maatregelen een eigen kleur en textuur. Maar we hebben 
meestal geen idee wat het effect daarvan is op bijvoorbeeld de oriëntatie. Toch kunnen we kleur en 
textuur niet voorkomen. Met betrekking tot het bevorderen van het fietsgebruik is bekend dat de 
aantrekkelijkheid van een route daarop van invloed is. Hoe die aantrekkelijkheid er uit ziet, weten 
we echter niet precies. Omdat we in ons dagelijks werk niet alles kunnen/willen bewijzen maar 
tegelijk graag een inschatting willen maken van de consequenties kan het werken op basis van 
aannemelijkheid een uitkomst bieden. Door logisch redeneren kan een inschatting van de 
consequenties gemaakt worden en is er een basis gelegd waarbinnen verkeerskundigen en 
stedenbouwkundigen hun expertise kunnen uitwisselen. Dat vraagt van betrokkenen wel dat zij 
weet hebben van de fundamentele kennis die aan ingrepen ten grondslag liggen. Bovendien is 
acceptatie van elkaars kennis en expertise noodzakelijk. 

- doe onderzoek naar en geef ruimte aan maatregelen en ingrepen die tegemoet komen aan zowel 
verkeerskundige als stedenbouwkundige eisen. De huidige ontwikkelingen vragen om maatregelen 
die tegemoet komen aan een breed scala aan eisen. Dat is niet alleen goedkoper maar ook mooier 
en effectiever.  

- leer de taal van elkaars vak, in de 
breedste zin van het woord, verstaan. 
Verkeerskundigen en ruimtelijk 
ontwerpers komen uit een 
verschillende cultuur. Naast de eerder 
genoemde verschillen ten aanzien 
van verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden, aanpak en 
werkwijze zijn ook de in te zetten 
maatregelen, het karakter van 
betrokkenen, de wijze van 
communiceren en de vorm waarin 
creativiteit zich voordoet uitingen 
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van de cultuurverschillen. Een samenwerking vanuit verschillen kan zeer vruchtbaar zijn mits men 
elkaar daarin accepteert en verstaat.  

- biedt ‘taallessen’ aan op de opleidingen. In het huidige onderwijs hebben meer vakinhoudelijke 
modulen de plaats ingenomen van interdisciplinaire modulen. De ontwikkelingen in het werkveld 
vragen om deskundigen die over de schotten van het eigen vakgebied kunnen kijken, denken en 
werken.  

- kom tot een eenduidige aanpak van vraagstukken. De werkwijzen van verkeerskundigen en 
ruimtelijk ontwerpers c.q. ruimtelijk ordenaars verschillen sterk van aard. Verkeerskundigen zijn 
veelal geneigd vraagstukken probleemgericht aan te pakken. Schematisch werken ze daarbij als 
volgt: problemen > aan probleem gekoppelde maatregel(en) > integraal plan. De ruimtelijke 
disciplines werken meer vanuit ‘opgaven’ waarbij de aanpak er schematisch als volgt uit ziet: 
opgave > programma van eisen > integrale varianten > uitwerking van de keuzevariant. Zowel het 
verschil in benadering (probleemgestuurd versus opgavegestuurd) als het verschil in werkwijze 
bemoeilijkt de samenwerking.  

- accepteer elkaars projectleiderschap. De meeste afdelingshoofden kennen het probleem: 
machtsstrijd tussen de disciplines over de mooiste projecten, de beste maatregelen en de 
informatie-uitwisseling. De strijd om het projectleiderschap is van die machtsstrijd een afgeleide 
omdat projectleiderschap geassocieerd wordt met de macht te bepalen wat er uiteindelijk gaat 
gebeuren. Zowel projectleider als projectgroep kunnen echter alleen functioneren wanneer er over 
en weer sprake is van acceptatie. 

- plaats omgevingspsychologie als link tussen 
verkeer en ruimtelijk ontwerp. Aspecten als 
de vervoerswijzekeuze, speelbaarheid en 
doorstroming worden onder andere door 
ruimtelijke ingrepen bepaald. De 
omgevingspsychologie bestudeert de invloed 
van de omgeving op het menselijke gedrag 
en kan daarom belangrijke inzichten geven in 
de samenhang tussen het ruimtelijk ontwerp 
en het verkeer(sgedrag). 

 
 

Meer met minder voor een beter ontwerp 

We hebben met deze paper willen aangeven dat de toekomstige ontwikkelingen er (mede) voor zorgen 
dat de opgaven waarvoor ruimtelijk ontwerpers, ruimtelijke ordenaars en verkeerskundigen zich 
gesteld zien zich steeds meer bevinden op het snijvlak van vakgebieden. Dit vraagt om een 
samenwerking tussen de vakdisciplines. Om dit samenwerken mogelijk te maken zien wij 
verschillende aangrijpingspunten, variërend van procesmatige aangrijpingspunten tot vakinhoudelijke 
aspecten, van elkaars taal leren verstaan tot acceptatie van elkaars achtergrond en insteek. 
 
Zijn ze nieuw, deze aangrijpingspunten? Nee. Binnen andere maatschappelijke settings zijn ze al vaker 
de revue gepasseerd. Toch is het noodzakelijk ze opnieuw op te pakken en te benutten omdat de 
opgaven van de toekomst er om vragen. Wie pakt de bal op? 
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Stellingen:  
 
We kunnen meer doen met minder oppervlakte. 
 
Er bestaan strategieën voor een slimme transformatie van de ruimte. 
 
Klassieke woonwijken beschikken over blijvende potenties om te fungeren als een aantrekkelijk 
woonmilieu voor specifieke doelgroepen op de woningmarkt.  
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Slimme transformatie van de ruimte 
 
Vlaanderen staat voor een aantal uitdagingen die ons doen nadenken over het zuiniger omspringen 
met de weinig beschikbare ruimte. Denk maar aan de groeiende bevolking en de schaarser wordende 

oppervlakte voor bebouwing. Meer en meer wordt gedacht vanuit begrippen als reduce, reuse en 
recycle om dit te bereiken. Door strategieën als meervoudig ruimtegebruik, verdichting, verweving, 

hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik kan een slimme transformatie van de ruimte plaatsvinden. 
Deze bijdrage gaat in op hergebruik van ‘klassieke woonwijken’ en de transformaties die daar kunnen 

plaats vinden om zuiniger om te gaan met de beschikbare ruimte. De gezinssamenstelling van de 

oorspronkelijke bewoners is er immers gewijzigd: de kinderen zijn het huis uit, de ouders zijn zorg-

behoevender, de omvang van de woningen is niet meer afgestemd op de gezinsgrootte, er is een gebrek 

aan buurtvoorzieningen, de woonwijk is sterk gericht op automobiliteit, enz.. Daarbij kan uitgegaan 

worden van de veronderstelling dat deze woonwijken niet meer aangepast zijn aan de huidige 
woonwensen en bevolkingsgroepen en er ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn.  

 

Meer doen met minder oppervlakte 

 

Met 1.4 miljoen meer 
Het Federaal Planbureau (2012) voorspelt dat tussen 2010 en 20601 het aantal inwoners in Vlaanderen 
zal toenemen met 1387673 eenheden. De komende 50 jaar moet dus voor bijna 1,4 miljoen nieuwe 
inwoners ruimte gezocht worden. Op de kortere termijn (tot 2030) komt dit overeen met een 

verwachte aangroei van 286291 particuliere huishoudens (Studiedienst van de Vlaamse Regering, 

2010). De grote steden krijgen de grootste instroom (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen, 
Gent). Dit vraagt een gedifferentieerd en kwalitatief woonaanbod, dat betaalbaar, aantrekkelijk en 
toegankelijk is. Ook de aanwezigheid van voorzieningen voor werken, ontspannen, winkelen, energie, 
water, voedsel, zorg, verplaatsen en dienstverlening is essentieel.  
 

Op een beperkte oppervlakte 
In Vlaanderen is er nog zo’n 41097 ha onbebouwde percelen beschikbaar voor woningbouw; samen 
goed voor ruim 614000 woongelegenheden (Loris, 2011). Dit rekening houdend met een verdichting 
in de steden (25 wo/ha) en de kernen van het buitengebied (15 wo/ha). Niet al deze percelen zullen op 
de markt komen of ingenomen worden voor woningbouw: sommige worden ingevuld voor diensten en 
voorzieningen gelinkt aan het wonen, andere worden als tuin gevrijwaard of achter de hand gehouden 
als belegging.  
 
Op kortere termijn (2030) volstaat dit aanbod om de woonbehoefte op te vangen. Op langere termijn 
(2060), kunnen er zich problemen stellen. Ten minste indien aan de huidige dichtheden verder 
gebouwd wordt en de residentiële voetafdruk even hoog blijft. Er zal dus moeten nagedacht worden 
over welke strategieën nodig zijn om zuiniger met de ruimte om te gaan. Zeker indien er wordt 
uitgegaan van een stand-still principe in de bebouwde ruimte.  
 

                                                      
1  Bevolking op 31 december. 
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Strategieën voor een slimme transformatie van de ruimte 

Met een beperkte ruimte en vele maatschappelijke ruimteclaims moeten we zuinig omgaan met de 
beschikbare ruimte. Dat kan via een aantal strategieën waarbij enerzijds het gebruik van de 
oppervlakte beperkt wordt (meervoudig ruimtegebruik, verdichting, verweving/samen ruimte delen, 
stand still bebouwde ruimte), en anderzijds hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik gestimuleerd 
worden.  
 
De afgelopen jaren is onderzoek verricht naar verdichting, verweving, hergebruik en omkeerbaar 
ruimtegebruik; het stand-still-principe is nieuw voor Vlaanderen. Het stand-still-principe heeft 
betrekking op het behouden van de bestaande verhouding bebouwd/onbebouwde ruimte. Dit betekent 
dat als er bijkomende ruimte wordt aangesneden voor woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur enz. 
er evenveel bebouwde ruimte een open ruimte gebruik zal krijgen. Dit laatste betekent effectieve 
afbraak van bestaande bebouwing.  
 
Het hergebruik van de bestaande woningvoorraad is voor de ruimtelijke ordening geen nieuw thema. 
Toch is er maar beperkt onderzoek naar gedaan in Vlaanderen.  
 

Hergebruik van ‘klassieke woonwijken’ 
Globaal genomen heeft 10% van de Vlaamse oppervlakte potenties voor hergebruik (Tritel et al, 
2012). Een belangrijke potentie daarvan ligt in verkavelingen die in de jaren 1960-1980 zijn gebouwd. 
Deze ‘klassieke woonwijken’ komen verspreid voor in Vlaanderen (Figuur 1). Het gaat namelijk 
meestal over grote woonwijken, die gekenmerkt worden door de dominante aanwezigheid van één 
bepaald (vrijstaand) woningtype en die gericht zijn op het aantrekken van jonge gezinnen. De gezins-
samenstelling van de oorspronkelijke bewoners is ondertussen gewijzigd: de kinderen zijn het huis uit, 
de ouders zijn zorgbehoevender, de omvang van de woningen is niet meer afgestemd op de 
gezinsgrootte, er is een gebrek aan buurtvoorzieningen, de woonwijk is sterk gericht op automobiliteit, 
enz. (Grontmij et al, 2007). Daarbij kan uitgegaan worden van de veronderstelling dat deze klassieke 
woonwijken niet meer aangepast zijn aan de huidige woonwensen en bevolkingsgroepen.  

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ANTWERPEN

GENT

LEUVEN

BRUGGE

Figuur 1: 360 geselecteerde ‘klassieke woonwijken’2 (Grontmij et al., 2007 en eigen bewerking).  
 
Deze veronderstelling laat vermoeden dat er ingrepen zullen nodig zijn in deze woonwijken, om het 
woningaanbod af te stemmen op de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen. 
                                                      
2  Groter dan 25ha 
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Nieuwe woonconcepten introduceren 
De woningvoorraad van klassieke woonwijken geraakt stilaan aan vernieuwing of aan vervanging toe. 
Dit betekent dat veranderingen aan bestaande woningen of nieuwbouw kunnen leiden tot de invoering 
van nieuwe woonconcepten en woningtypes.  
Dit kan door het creëren van een bijkomend woningaanbod door verdichting (bv. kangoeroewonen, 
herbouw) of door aanpassing van woningen op maat van wijzigende woonbehoeften en –wensen (bv. 
opdelen van woningen, samenwonen). Zo is het mogelijk dat in een woonwijk de oudere bevolking 
vertrekt naar een kleinere woning dichtbij het voorzieningenapparaat in een stad of een kern, terwijl de 
vrijgekomen woningen in de woonwijk ingenomen worden door jonge gezinnen die de stad verlaten. 
Hierdoor zou een deel van de woningbehoefte in Vlaanderen kunnen opgevangen worden binnen 
bestaande woonwijken.  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nieuwe woonconcepten over de generaties heen toe te passen: 
intergeneratiewonen, kangoeroewonen, levenslang wonen, aanpasbaar bouwen, samenwonen, de 
zorgwoning, ... . Het stimuleren van levenslang wonen op het niveau van de buurt kan de 
woonmobiliteit op het niveau van de buurt bevorderen en voorkomen dat er nodeloos extra ruimte 
moet aangesneden worden om nieuwe, aangepaste woningen te voorzien. Dit is eveneens noodzakelijk 
om een sociale mix en betaalbaar wonen te realiseren.  
 
Volgende concepten kunnen bijdragen aan een zuiniger ruimtegebruik (Grontmij et al., 2007): 
 

De ‘kangoeroewoning’ 
Dit is een bouwformule waarbij twee gezinnen op één stuk grond wonen. Het is een antwoord op de 
stijgende bouwgrondprijzen en vergrijzing van de bevolking. Dit wordt op twee manieren 
gerealiseerd: een bestaande woning wordt verbouwd of een totaal nieuwe woning wordt gebouwd. In 
beide gevallen wordt het huis, dat architecturaal één geheel vormt, in twee aparte woningen 
onderverdeeld. Elke woonst heeft een eigen ingang en kan met of zonder interne verbinding ingericht 
worden. Dit naargelang het met de eigen kinderen, ouders, vrienden of andere gezinnen gebeurt. De 
‘kangoeroewoning’ laat dus toe om ergens levenslang te wonen met wederzijds voordeel voor beide 
gezinnen.  
 

De ‘zorgwoning’ 
Dit woonconcept heeft een tijdelijk karakter. Het is daardoor een minder ingrijpend alternatief voor het 
‘kangoeroewonen’. Het richt zich specifiek op het zelfstandig oud worden in de vertrouwde omgeving. 
De ‘zorgwoning’ is een prefabconstructie die in de ruimte tussen twee huizen, dus over de 
perceelsgrens, of tussen het eigen huis en de perceelsgrens wordt opgesteld. Het is een op maat 
gemaakte woonunit met aangepaste kook-, leef- en wasruimte voor de oudere. Het is een equivalent 
van een kamer in een home of serviceflat, maar dan in de (eigen) vertrouwde omgeving. Eventuele 
hulp en verzorging kunnen dan voorzien worden door de bewoners van de vaste woning (doorgaans 
kinderen, familieleden of vrienden). Het is een antwoord op het onderbenut stuk grond rond de 
perceelsgrens (bij halfopen en open bebouwing) – lees: de verplichte bouwvrije zijtuin. De 
‘zorgwoning’ kan individueel of gemeenschappelijk georganiseerd worden, al naargelang de 
specifieke situatie. Figuur 2 geeft enkele voorbeelden van hoe zo’n zorgwoning er kan uitzien en 
ingepast worden. 
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Figuur 2: zorgwoningen (Grontmij et al., 2007).  

 
De ‘pensioenwijk’ 
Dit is een op maat gemaakte verkaveling voor de gepensioneerde. Met aandacht voor de aangepaste 
woning en de woonomgeving: een ontmoetings- en hobbylokaal, brede wandelpaden, min of meer 
autovrij, 24 uur op 24 verzorgingscentrum (zowel voor boodschappen als voor fysieke verzorging), 
restaurant en andere ontspanningsmogelijkheden. De ‘pensioenwijk’ heeft toegangen die kunnen 
afgesloten worden (’s nachts of overdag) om de veiligheid en rust van de oudere bewoners te 
garanderen. 
De bewoners betalen een periodieke bijdrage voor het onderhoud van de ‘pensioenwijk’ en de voor 
hen toegankelijke voorzieningen. 
 
De ‘tuingroep’ 
Dit woonconcept is afgeleid van de woongroep. Een woongroep is een aantal mensen die samen in één 
huis met gemeenschappelijke ruimten wonen, een gemeenschappelijke huishouding voeren en vaak 
een gemeenschappelijke bezigheid hebben, hoewel men nog in grote mate zelfstandig is. De 
‘tuingroep’ bestaat uit een aantal gezinnen die apart wonen, maar de tuin gezamenlijk gebruiken. 
Aan de individuele eigendom is dus een gemeenschappelijke onverdeelde eigendom gekoppeld, m.n. 
de tuin. De leden van de ‘tuingroep’ houden er doorgaans eenzelfde levensstijl op na. De ‘tuingroep’ is 
een antwoord op de vaak te grote tuinen, dus op de vaak te grote individuele percelen, waarvan slechts 
een deel intensief gebruikt wordt. De woonkost wordt gedrukt. De bebouwbare oppervlakte wordt 
immers individueel bekostigd en de tuin annex andere gewenste infrastructuur wordt 
gemeenschappelijk gedragen. Op die manier hebben de bewoners een grotere tuin ter beschikking 
tegen een lagere kostprijs die bovendien intensief benut wordt door het meervoudige gebruik. De 
‘tuingroep’ kan gerealiseerd worden via herverkaveling of als nieuw woonproject (Figuur 3). 
 

  
Figuur 3: voorbeelden van een gemeenschappelijke tuin in de ‘tuingroep’ (Grontmij et al., 2007). Kadastraal 
plan met voorstel van inplanting van wooneenheden en gemeenschappelijke tuin.  
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De ‘privaat beheerde buurt’ 
Bij verkoop van de woning draagt de private partij die de wijk ontwikkelt de publieke infrastructuur 
mee over aan de bewoners. Op die manier wordt de daartoe opgerichte bewonersvereniging eigenaar 
van de wijk. Ze staat voortaan ook in voor het onderhoud en beheer ervan. Ze worden dan 
vertegenwoordigd door een raad van bestuur en bijgestaan door een door hen aangestelde 
managementfirma. Daartoe betaalt elke bewoner een periodieke bijdrage aan die bewonersvereniging. 
In ruil daarvoor kunnen de bewoners samen beslissen over het reilen en zeilen in de buurt, gaande van 
voorzieningen tot het aanpakken van problemen.  
 

Potenties en recente evoluties in klassieke woonwijken 
 
Omgaan met het bestaande aanbod 
Uit onderzoek blijkt dat de klassieke woonwijken zeker mogelijkheden bieden om een bijkomend 
woningaanbod op te nemen (Grontmij et al., 2007). Dit heeft onder meer te maken met de 
aanwezigheid van onbebouwde percelen in de woonwijken en met de lage bebouwingsdichtheid. 
Indien we kijken naar de grotere3 woonwijken uit de periode 1960-1980, dan zijn nog ca. 30.000 
onbebouwde percelen aanwezig. Er is voldoende ruimte om bijkomende woningen te voorzien en om 
nieuwe woonconcepten toe te passen. Dit kan gebeuren op wijkniveau, op het niveau van een deel van 
de wijk of op het niveau van het individuele perceel. 
De invulling van het aanbod aan onbebouwde percelen en de verdichting van bestaande structuren 
worden trouwens ondersteund door een economische wetmatigheid. Het is, zeker in regio’s met hoge 
grondprijzen, rendabel om woningen op te splitsen of af te breken en te vervangen door projecten met 
hoge dichtheden (villa-appartementen). Ook de druk op de woningmarkt speelt een rol.  
 

Versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
De blijvende aantrekkingskracht van de klassieke woonwijken wijst op de aanwezigheid van enkele 
ruimtelijke kwaliteiten (groen, openbaar domein, vrijstaande woningbouw …). Deze moeten met de 
nodige omzichtigheid worden behandeld.  
Er ontstaat een bijna onmerkbare, maar sluipende transformatie binnen de bestaande structuur van de 
woonwijk. Op termijn kan die het karakter ervan toch grondig wijzigen. Het lijkt erop dat dit proces in 
enkele gevallen is opgestart: een substantiële vraag gaat uit naar de bouw van appartementen, waarvan 
de inplanting momenteel nogal willekeurig tot stand komt (zie ook Figuur 5a). 
 
Reacties op de recente ontwikkelingen 
De recente ontwikkelingen in de klassieke woonwijken zorgen voor verschillende reacties bij de 
bewoners, bij de marktpartijen en bij het lokale beleid. 
De bewoners nemen vaak een negatieve of defensieve houding aan ten opzichte van de nieuwe 
evoluties, die op het eerste zicht vreemd zijn aan de woonwijk. Enerzijds heeft dit te maken met de 
onoverzichtelijkheid van de sluipende transformaties in een woonwijk. Die komt niet overeen met de 
orde en de zekerheid die ze zoeken in een verkaveling. Anderzijds zijn de nieuwe woonconcepten 
relatief ongekend, waardoor de toepassing ervan enige weerstand oproept. Het gebeurt dat bewoners 
op het eigen perceel ontwikkelingen wensen, maar die afkeuren bij andere percelen. Opvallend is ook 
het ongenoegen over de perceelsgewijze inplanting van appartementen. De uitwerking van goede 
voorbeelden en het verzorgen van gericht sensibiliseren kan deze informatie ‘kloof’ dichten. 

                                                      
3  idem 
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De lokale overheden vertonen weinig initiatief om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen. De 
vaak tegenstrijdige reacties op de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen in de klassieke 
woonwijken hebben grosso modo te maken met de noodzaak tot vernieuwing enerzijds en de wens tot 
behoud van de bestaande kwaliteiten van een woonbuurt met een relatief lage dichtheid anderzijds. 
 

Aanbevelingen voor het ruimtelijke beleid 

 

Relatief belang van de klassieke woonwijken in de woonstructuur 
De klassieke woonwijken, die gerealiseerd werden in de periode 1960 – 1980, vormen een belangrijk 
aandeel van de ruimte voor wonen in Vlaanderen. De 360 woonwijken van de basiskaart nemen samen 
ca. 26.288 hectare in beslag (Figuur 1). Dit komt overeen met ca. 12% van de totale oppervlakte die op 
de gewestplannen bestemd wordt als woongebied. Er zijn ca. 30000 onbebouwde percelen aanwezig. 
Dit biedt heel wat mogelijkheden voor verdichting van de bestaande structuur.  
 
Onderscheid ten opzichte van de rest van Vlaanderen 
Op het vlak van woonvoorkeuren van de bewoners en op ruimtelijk-morfologisch vlak onderscheiden 
de klassieke woonwijken zich ten opzichte van andere woongebieden in Vlaanderen. 
De woonwijken vormen herkenbare ruimtelijke entiteiten. Die zijn verschillend van andere 
nederzettingsvormen (woonlinten, verspreide bebouwing, historische structuren, …). 
De bewoners van de woonwijken lijken een specifieke attitude te bezitten ten opzichte van hun 
woonomgeving. Ze zetten zich enigszins af tegen de onoverzichtelijke en chaotische bebouwde 
structuur van Vlaanderen. Ze streven naar orde en zekerheid in hun eigen woonomgeving, die 
betrekkelijk weinig veranderingen ondergaat ten opzichte van meer stedelijke woonvormen4. 
 
Interne differentiatie 
Tussen de klassieke woonwijken onderling komen wél grote verschillen voor, zowel op het 
sociaaldemografisch vlak als op ruimtelijk-morfologisch vlak. Vanuit beide invalshoeken kunnen 
verschillende soorten van woonwijken onderscheiden worden. 
Binnen de woonwijken tekent zich een onderscheid af tussen de woonwijken gelegen aan de rand van 
grote steden en in kleinere gemeenten enerzijds en de woonwijken gelegen nabij kleine of regionale 
steden anderzijds. Deze laatste woonwijken vertonen een meer divers karakter en bestaan vaak uit 
meerdere clusters van verkavelingen. De woonwijken gelegen aan de rand van grote steden of in de 
kleinere gemeenten daarentegen leunen eerder aan bij de monofunctionele verkaveling van vrijstaande 
bebouwing.  
 

Nuancering van het ‘klassieke beeld’ 
Het onderzoek van Grontmij et al. (2007) geeft aan dat het ‘klassieke beeld’ van de klassieke 
woonwijk enigszins bijgesteld moet worden. Dat beeld gaat uit van een grootschalige, 
monofunctionele woonwijk, die bestaat uit vrijstaande bebouwing en enigszins losstaat van 
centrumgebieden. De woonwijken vertonen daarentegen een opvallende diversiteit. Deze diversiteit 
heeft niet enkel betrekking op de verschillen tussen de woonwijken, maar ook op de kenmerken van de 
woonwijken zelf. 

                                                      
4  Enquête uitgevoerd in het kader van de studie van Grontmij et al. (2007).  
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Binnen de woonwijken hebben kleinschaligheid en fragmentatie de bovenhand. De meeste 
grootschalige woonwijken bestaan uit een lappendeken van kleinere verkavelingen. De woonwijk 
wordt dan gevormd door een cluster van deelverkavelingen. 
De woonwijken sluiten over het algemeen goed aan bij de bestaande kernen of voorzieningen-
concentraties. Ze zijn vaak goed ontsloten, zowel voor autoverkeer als met het openbaar vervoer. 
Binnen de woonwijken komen vaak ook andere woningtypes voor, naast de hoofdzakelijk vrijstaande 
bebouwing. Het gaat zowel om gekoppelde als om aaneengesloten bebouwing. Het kan gaan om 
verschillende woningtypes die verspreid voorkomen in de woonwijk of om aparte clusters van 
deelverkavelingen met een specifiek woningtype. Tenslotte zijn in of in de onmiddellijke nabijheid 
van de klassieke woonwijken vaak lokale voorzieningen op het niveau van de buurt aanwezig. 
 

Dynamische ontwikkeling 
De woonwijken vertonen een specifiek ‘onaf’ karakter. Dit specifieke karakter van de Vlaamse 
woonwijken vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de ruimtelijke mogelijkheden en voor het 
ruimtelijke beleid. Grootschalige, drastische ingrepen zijn hier waarschijnlijk niet wenselijk, maar wel 
ingrepen die leiden tot een geleidelijke, gediversifieerde herstructurering. 
De woningen en de bouwgronden van de klassieke woonwijken blijven trouwens heel goed in de 
markt liggen. Wanneer woningen op de markt komen, worden ze vaak gekocht door het 
huishoudenstype waar ze voor gebouwd zijn, nl. gezinnen met kinderen.  
 

Een gerichte sturing van de ruimtelijke ontwikkelingen in de klassieke woonwijken: beleidsmatig 
maatwerk 
Vanuit de voorgaande analyse vormen de klassieke woonwijken een belangrijke uitdaging voor het 
ruimtelijke beleid: ze nemen een substantieel aandeel in van het totale woongebied in Vlaanderen. Ze 
beschikken over vele potenties tot transformaties. Tot slot bezitten ze een sterke aantrekkingskracht 
voor het wonen. Concreet bestaat de uitdaging erin om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Zo 
kunnen de woonwijken nieuwe ontwikkelingen in zich opnemen met het behoud en zelfs de 
versterking van de specifieke kwalitatieve kenmerken ervan (Figuur 4). Het is noodzakelijk om de 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het niveau van de wijk te herdenken en in functie hiervan 
planningsprocessen op te starten. Die moeten leiden tot een visievorming en de bepaling van 
doelstellingen voor de woonwijken. Het lijkt niet wenselijk om de woonwijken af te schermen van 
nieuwe ontwikkelingen.  
 

  
Figuur 4: Huidige groenstructuur en herstructurering van de publieke ruimte en inbreng van extra bebouwing in 
de woonwijk ‘Mariakerke’ te Gent (Grontmij et al., 2007) 
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Conclusies i.v.m. de klassieke woonwijken op het niveau Vlaanderen 

Uit het onderzoek van Grontmij et al. (2007) kunnen een aantal conclusies gehaald worden die 
betrekking hebben op Vlaanderen: 

 
Het product is gewijzigd. Sinds het midden van de jaren 1980 is de verhouding nieuwbouw/aankoop 
bij eigendomsverwerving grondig gewijzigd. Het aandeel aankoop van een woning is sterk 
toegenomen (P. De Decker et al., 2010). En binnen de koopsector is sinds een tiental jaren de verkoop 
van appartementen aan een opmars bezig (Figuur 5).  
 

 
 

Figuur 5: (a) Trend van appartementen langs steenwegen, kruispunten of strategische plekken. (b) Werkelijk 
begonnen woningen: huizen t.o.v. appartementen (P. De Decker et al., 2010).  

 
Verkavelingen zijn populair. Woningen in verkavelingen liggen nog steeds goed in de markt. Ze 
worden verkocht aan het type gezin waarvoor ze gebouwd zijn: gezinnen met kinderen die kopen 
wanneer ze tussen de 25 en 35 jaar zijn. 
We onderscheiden ‘blijvers’, ‘vertrekkers’, ‘vooruitzienden’ en ‘zij die terugkeren’. Blijvers zijn 
huishoudens die zo lang mogelijk in hun woning willen blijven wonen. Vertrekkers zijn huishoudens 
die hun woning verlaten na een echtscheiding, omwille van de leeftijd voor een rust- of verzorgings-
tehuis of voor een appartement in het dorpscentrum, de stad, aan zee of in het buitenland. 
Vooruitzienden zijn diegenen die anticiperen op hun oude dag. Ze kopen reeds een appartement dat ze 
in afwachting van eigen bewoning of verkoop verhuren. En zij die terugkeren, zijn zij die niet konden 
aarden in de stad en nieuwe woning, type bungalow, bouwen op een verkaveling. Hier moet aan 
toegevoegd worden dat mochten er in de onmiddellijke omgeving, bij voorkeur in de dorpskern, meer 
villa-appartementen op de markt zijn, er dan meer dan waarschijnlijk meer huishoudens hun grote villa 
zouden verlaten. 
Verdichten tussen droom en daad. Door de hoge grondprijzen kan het rendabel zijn om te 
verdichten. Verdichten houdt in dat ofwel een woning (villa) in twee of meerdere entiteiten wordt 
opgesplitst ofwel dat een woning wordt gesloopt en vervangen door een appartementsgebouw. 
Tegenargumenten zijn: de buren zullen doorgaans niet akkoord gaan; verdichten impliceert dat de 
‘groendichtheid’ en als gevolg daarvan de ecologische kwaliteit afneemt; niet alle verkavelingen zijn 
omwille van hun interne organisatie geschikt voor verdichting en stedenbouwkundige plannen 
(verkavelingvergunningen) maken het momenteel niet mogelijk. 
Nieuwe woonconcepten breken (nog) niet door. Mensen staan sceptisch tegenover de doorbraak van 
nieuwe woonconcepten zoals kangoeroewoningen en gated communities. Bij kangoeroewoningen stelt 
zich een dubbel probleem: dat van de privacy en het gegeven dat de relaties op langere termijn niet 
stabiel zijn omdat finaal de oudere komt te overlijden. Gated communities roepen dubbelzinnige 
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reacties op. Enerzijds zal het aanbod beperkt blijven en zich richten op een elite publiek. Anderzijds 
stelt men wel vast dat het aanbod dat er is of in de pijplijn zit goed verkoopt. Wat wel naar boven 
komt, is er dat er zich een vraagstuk ‘veiligheid op de oude dag’ aandient. 
Wat betreft de zorgfuncties wijzen de onderzoekers er op dat de bewoners nog net iets te jong zijn. Ze 
stellen wel dat de markt zich zal aanpassen. Bepaalde van deze processen zijn trouwens al zichtbaar. 
Enerzijds lijkt de thuisbezorging en thuisverpleging zich te organiseren. Anderzijds zijn er steeds meer 
projecten voor woonzorgcomplexen (R. Myncke en B. Vandekerckhove, 2007). 
 

Hypothese voor een ruimtelijk beleid m.b.t. de klassieke woonwijken 

De voordelen van de aanpak van deze woonwijken is de schaalgrootte. Hier kan een ruimtelijk beleid 
ook effectief een duidelijk effect ressorteren op het terrein. Omwille van de aanwezigheid van een 
grote verscheidenheid van klassieke woonwijken, lijkt de inzet van een genuanceerd en 
gedifferentieerd ruimtelijk beleid wenselijk. Voor sommige woonwijken zal eerder een adequaat 
verdichtingsbeleid aan de orde zijn. Voor andere wijken zal de nadruk eerder liggen op de verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit.  
Verdichting binnen bestaande woonwijken is vooral mogelijk binnen de grotere, complexere 
woonwijken. Hier zijn de ruimtelijke mogelijkheden aanwezig om structurele ingrepen te voorzien, die 
een hogere dichtheid creëren. 
Aanpasbaarheid van woningen en het toepassen van nieuwe woonconcepten is vooral mogelijk in de 
meer complexe woonwijken, zowel de grotere als de kleinere woonwijken. Het lijkt minder 
aangewezen om dit toe te passen op de woonwijken die een sterke identiteit en structuur hebben. 
De versterking van de ruimtelijke kwaliteit kan gebeuren in alle woonwijken, maar op verschillende 
manieren: gebiedsgericht voor de grotere, complexere wijken en generiek voor de kleinere, 
eenvoudige structuren (Figuur 4).  
Het grote aanbod aan onbebouwde percelen (bijna 30.000 voor de 360 klassieke woonwijken) vertaalt 
zich in een grote beschikbaarheid van de ruimte voor nieuwe ingrepen. De eigendomsstructuur zal een 
bepalende factor worden bij de uitwerking van ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor de 
woonwijken. Uit onderzoek (Loris, 2009a en2009 b) weten we dat eigendomsstructuur in Vlaanderen 
sterk versnipperd is. Zonder medewerking van de eigenaars van de percelen zijn nieuwe, structurele 
ingrepen in de woonwijken quasi onmogelijk.  
Vanuit de markt blijft er een grote vraag te bestaan naar appartementen. Deze vraag is niet overal even 
uitgesproken en wordt in een aantal wijken ook bewust geweerd. Toch lijkt er op de bestaande 
woonwijken wel een druk aanwezig vanuit de markt naar verdichting, zowel door middel van 
inbreiding als door vervangingsbouw. 
Het lokale beleid lijkt geen betrokken partij te zijn bij wat er gebeurt in deze woonwijken. In sommige 
gevallen worden de verkavelingsvoorschriften strikt nageleefd, in andere gevallen wordt er ad hoc 
gewerkt met afwijkingen. Een duidelijke beleidslijn over het omgaan met deze woonwijken ontbreekt. 
Een ruimtelijk beleid voor de klassieke woonwijken moet inspelen op de bestaande ruimtelijke 
kenmerken en ontwikkelingen binnen de woonwijken. Het is, met andere woorden, belangrijk om 
gebiedsgericht te werken en de aanpak van woonwijken te baseren op ontwerpen.  
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Stapelen van ruimte: onderzoek naar een efficiënter ruimtegebruik 
 
Vlaanderen is één van de dichtstbevolkte regio’s ter wereld. Dit zal de komende jaren niet 
verminderen, want er komt geen vierkante meter bij terwijl onze bevolking volgens de prognoses zal 
blijven groeien. In lijn met het thema van PlanDag 2012 - Meer… met minder… - wordt onderzocht 
hoe we de beschikbare ruimte efficiënter kunnen benutten. In welke mate komt het stapelen van ruimte 
in aanmerking als oplossing? Wat houdt deze oplossing in en zijn er bedenkingen of alternatieven? 
Hoe gaan we om met het bestaande patrimonium? Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk en zijn er 
precedenten waarop we ons kunnen inspireren? Dit zijn slechts enkele van de vragen waarop in deze 
paper een antwoord zal gezocht worden. 
 
De titel van een artikel gepubliceerd door de Vlaamse Confederatie Bouw op 5 april jongstleden: 
‘Bouwgronden : Aantal met 40% gedaald’. In 2006 waren er in Vlaanderen nog 410.000 onbebouwde 
percelen. Nu, zes jaar later schieten er daarvan nog slechts 247.000 over, een daling met 40%. Hoewel 
de cijfers gedeeltelijk genuanceerd kunnen worden omdat de daling mede te danken is aan een betere 
inventarisatie, is dit uiteraard geen verklaring voor de volledige afname. Een steeds groter aantal 
percelen werd de laatste jaren bebouwd onder druk van een steeds toenemende bevolking. Op basis 
van de laatste prognoses van het Planbureau en rekening houdend met de toenemende 
gezinsverdunning in Vlaanderen, heeft de Confederatie berekend dat er in Vlaanderen tijdens dit 
decennium ongeveer 328.000 gezinnen zullen bijkomen en tijdens het volgende decennium nog eens 
ongeveer 305.000. Wanneer we deze gegevens bij elkaar optellen, blijkt dat het aantal beschikbare 
bouwgronden dus veel sneller uitgeput zijn, doordat de bevolkingsgroei te zeer onderschat wordt. In 
het artikel wordt dan ook opgeroepen tot actie, maar hoewel deze publicatie tijdelijk wat commotie 
veroorzaakte, hebben we er sindsdien nog weinig over gehoord. Nochtans legt men in het artikel de 
vinger op een wel zeer pijnlijke wonde voor de Vlaming met een baksteen in de maag en zal er 
inderdaad dringend actie moeten ondernomen worden om de bevolking het perspectief op een 
betaalbare woning te kunnen blijven bieden. Hoe we dit moeten gaan aanpakken, is een logische 
volgende vraag. Het probleem aanpakken door nog meer vruchtbare landbouwgronden of 
natuurgebieden op te offeren om tegemoet te komen aan de Vlaamse bouwwoede is uitgesloten. Deze 
methode werd in het verleden al te vaak toepast en heeft alleen maar geleid tot de versnippering die 
vandaag het Vlaamse landschap ontsierd. 
 
Het antwoord ligt dus in het efficiënter omspringen met de beschikbare ruimte. Men zal in de nabije 
toekomst meer moeten doen met minder, wat ons brengt bij het thema van de Plandag. Een 
interessante mogelijke oplossing ligt in het stapelen van ruimte. Deze oplossing gaat echter veel verder 
dan het voorzien van ruimten boven en onder elkaar, zoals in de letterlijke betekenis van het woord. 
Het stapelen van functies, meervoudig gebruik van ruimte en verdichten om de efficiëntie te verhogen 
komt al dichter in de buurt. Maar momenteel is Vlaanderen is reeds een van de dichtstbevolkte regio’s 
ter wereld, waardoor het simpelweg verdichten van het huidige stedelijke landschap ten koste zal gaan 
van de woonkwaliteit. Daarnaast moeten we ook denken aan de toekomst. Het is immers algemeen 
geweten dat het huidige consumptiemodel desastreuze gevolgen heeft voor de aarde en het klimaat. 
Daarnaast zijn de natuurlijke rijkdommen net zoals ruimte niet oneindig beschikbaar. Er zal dus 
gezocht moeten worden naar oplossingen die niet alleen zuinig omspringen met de beschikbare 
oppervlakte, maar ook verantwoord omgaan met energie en ecologie. 
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Gelukkig kunnen we ons bij de zoektocht naar oplossingen laten inspireren door een aantal zeer 
interessante projecten in binnen- en buitenland. Want hoewel het debat over duurzame stedenbouw in 
Vlaanderen nog van weinig volwassenheid getuigt en zich veeleer beperkt tot het opwekken van 
duurzame energie en de subsidies waarmee we deze al dan niet moeten aanmoedigen, ligt dit anders in 
het buitenland. Vooral de Scandinavische landen staan op dit vlak ver voor op Vlaanderen. De 
Scandinavische steden vinden we dan ook al jaren steevast terug in de top van de jaarlijks 
gepubliceerde index van meest leefbare steden. In deze lijst vinden we ook de Zweedse hoofdstad 
Stockholm terug, tevens door de Europese Commissie uitgeroepen tot de eerste groene hoofdstad van 
Europa. Door een indrukwekkende lijst van duurzame initiatieven, gerealiseerd in vele kleine en grote 
projecten haalde Stockholm het van zijn concurrenten, waaronder Oslo, Kopenhagen en Amsterdam. 
 
Een van deze projecten in de Zweedse hoofdstad was Hammarby Sjöstad. Dit nieuwe stadsdeel werd 
gebouwd op de voormalige havengronden. Het bevindt zich ten zuidoosten van Södermalm, op korte 
afstand van het stadscentrum. Hoewel op deze locatie aanvankelijk het atletendorp voor de 
Olympische Spelen zou worden opgetrokken, haalde Stockholm de uiteindelijke toewijzing niet 
binnen en werd geopteerd voor wijk als trendsetter op gebied van ecologie en duurzaamheid. Voor de 
ontwikkeling van de wijk is gekozen voor gemeenschappelijke wooneenheden in een eerder klassieke 
bouwblokkenstructuur, maar waarbij het geheel van straatprofielen, bouwblokken, bouwhoogte, 
bouwdichtheid en de mix van typologieën en functies maximaal zijn afgestemd op maximale 
openheid, in combinatie met veel groen, licht en met aandacht voor een sterke band met het water. 
Toch blijft de wijk ondanks zijn grote schaal - er zijn 11.000 wooneenheden voorzien - toch bijzonder 
compact ogen. 
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Afbeelding 1 – impressie Hammarby Sjöstad 2015 

 
In Hammarby Sjöstad wordt ook sterk ingezet op duurzaamheid door het gemeenschappelijke karakter 
van de faciliteiten. Een centraal waterzuiveringssysteem maakt integraal deel uit van het nieuwe 
stadsdeel, waarbij de biogassen die vrijkomen bij de zuivering als brandstof voor openbaar vervoer en 
gasfornuizen. Ook het afval wordt centraal op het niveau van de bouwblokken of clusters van 
bouwblokken verzameld. De bewoners sorteren hun afval op de binnenplaats van het bouwblok, 
waarna het via een ondergronds zuigersysteem afgevoerd wordt naar de centrale verwerking. De 
afvalophaaldiensten moeten hierdoor op veel minder plaatsen de wijk in. Water en afval vormen 
slechts een deel van de milieumaatregelen van de stad. Voor elk stadsdeel wordt, vertrekkend vanuit 
de strenge milieumaatregelen een eigen visie uitgewerkt. Deze milieumaatregelen worden 
meegenomen in de randvoorwaarden voor de verkoop aan projectontwikkelaars waardoor de 
uitwerking ervan verzekerd is. 
 
Het aspect van de duurzaamheid vinden we ook ondermeer terug in de omgang met verkeer en 
transport. Er wordt veel geïnvesteerd in het openbaar vervoersnetwerk, waarbij ernaar gestreefd wordt 
dat tachtig procent van de verplaatsingen zonder auto kunnen plaatsvinden. Verschillende langzame 
verkeersverbindingen en een fijnmazig netwerk voor wandelaars en fietsers zijn met deze doelstelling 
aangelegd. De publieke ruimte wordt met elkaar verbonden door een systeem van publiek 
toegankelijke binnengebieden, open ruimte en vele kleine of grotere parken. Een skiheuvel biedt 
uitzicht over de hele wijk. Elke wandeling doorheen de wijk wordt hierdoor tot een heuse 
ontdekkingstocht gepromoveerd. De wagen wordt echter niet uit de wijk gebannen. Door het voorzien 
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van ondergrondse parkeergarages onder elk bouwblok die gemakkelijk bereikbaar zijn en aangesloten 
worden op het netwerk van secundaire wegen. De parkeerplaatsen voor de wagens nemen dus geen 
extra ruimte in beslag, ontsieren geen zichtlocaties in het gebied en komen zo de woonkwaliteit ten 
goede. De conclusie van dit alles is dat Hammarby Sjöstad staat voor duurzame en vooral ook 
realiseerbare stedenbouw. Het toont aan dat het model werkt en als maatstaaf kan dienen voor andere 
Europese stadsontwikkelingsprojecten. 
 

 
Afbeelding 2 – gemeenschappelijke wooneenheden in combinatie met openheid, groen en licht en contact met het 

water 

 
Toch moeten we voor onze zoektocht naar oplossingen niet enkel naar het buitenland kijken. Ook in 
Vlaanderen zelf zijn er projecten in de steigers waar efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid hoog op 
de agenda staan. De Leuvense wijk Tweewaters is een project dat momenteel nog volop in planfase is, 
maar de ambitie van stadsontwikkelaar Ertsberg is groot. Hij wil van wijk Tweewaters een 
multifunctioneel en duurzaam stadsdeel maken. Wijk Tweewaters was vroeger een industriële wijk 
binnen de middeleeuwse stadsmuren. Na de gebiedsuitbreiding van Leuven in de twintigste eeuw en 
de fusies met enkele randgemeenten, ontstond het besef dat de industrie niet meer in de binnenstad 
thuishoorde en viel de steun vanuit het stadsbestuur voor deze industriële ontwikkelingen dan ook 
weg. Doorheen de tijd trokken daarom ook de bedrijven weg naar beter locaties buiten de oude 
stadsperimeter. Wijk Tweewaters, een elf hectare groot gebied ligt sindsdien te wachten op nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Het ankerpunt voor het project wordt gevormd door de beschermde Molens van Orshoven en de 
daarnaast gelegen monumentale betonnen silo’s. Langs deze historische kern wordt vervolgens een 
180 meter lang volume ontworpen dat de site mee oriënteert, De zogenaamde ‘Balk van Beel’ als 
verwijzing naar een van de architecten, Stéphane Beel. Deze ‘Balk van Beel’ bestaat uit een onderste 
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bouwlaag die ingenomen zal worden door winkels en diensten. Daarboven komen nog vier bouwlagen 
waarin een honderdtal energiezuinige woningen zullen huisvesten. Tenslotte vormt de Dijle, die door 
de wijk stroomt een derde ankerpunt. De oevers van deze rivier vormen de natuurlijke ader van een 
nieuw stadspark en groene long doorheen het gebied, waarin ook de andere delen van de wijk hun 
plaats zullen vinden. In het totaal bevat het programma een twaalfhonderdtal nieuwe wooneenheden, 
gaande van gewone grondgebonden huizen tot appartementen en lofts, waarvan een deel gereserveerd 
wordt voor sociale huisvesting. Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor lokale handel, kantoren, 
diensten en cultuurvoorzieningen.  
 

 
Afbeelding 3: impressie ‘Balk van Beel’ 

 
De architecten namen voor het ontwerp echter niet het klassieke traditionele gesloten bouwblok als 
inspiratiebron, maar kozen wel voor een meer vrije compositie waarin plaats was voor herkenbare 
publieke ruimtes en nieuwe architectuurvolumes. Door een sterke stapeling en schakeling van 
gebouwen is een grote dichtheid aan woningen en functies mogelijk zonder daarbij te moeten inboeten 
op de publieke ruimte. Zo blijft zeventig procent van de voormalige bedrijfsterreinen onbebouwd en 
ingericht als autovrije publieke ruimte. Dit kwam perfect overeen met de visie van stadsontwikkelaar 
Ertzberg. In deze visie gaat men er van uit dat alle facetten van de samenleving met elkaar verbonden 
zijn en dat dit ook ruimtelijk vertaald moet worden: werk, transport en vrije tijd worden met elkaar 
verweven in één concept.  
 
Maar men gaat ook nog veel verder. Zo wil de stadsontwikkelaar ook innoveren door ondermeer 
glasvezelverbindingen tot aan de woning en een ambitieus energieconcept door groene warmte en 
energie, slimme monitoring, enz.. Slimme energie staat immers centraal in het project. Men 
reduceerde het duurzaamheidsvraagstuk niet enkel tot technische vraagstukken zoals isolatie, 
energievoorziening of het gebruik van duurzame materialen. Men opteert in het ontwerp voor een 
integrale duurzaamheid zoals het creëren van kwaliteitsvolle publieke ruimte, respect voor het 
aanwezige erfgoed en het aanbieden van de nodige voorzieningen dichtbij de woonplaats, enz.. Het 
zijn allemaal ook elementen die als maat kunnen genomen worden voor het begrip duurzaamheid. 
Toch kan men niet om de technische vraagstukken heen. Door de schaal van het project kunnen er 
andere denkpistes overwogen worden. Al botst men daarbij soms met de bestaande regelgeving, de 
energieprestatieregelgeving (EPB). Ondanks dat dit model zijn verdiensten heeft, zijn er ook 
tekortkomingen. Er is binnen dit model geen ruimte voor nieuwe denkrichtingen of dynamiek, 
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waardoor er bijvoorbeeld geen rekening gehouden wordt met de werkelijke energiewinst van sommige 
installaties. De inzet van sommige gemeenschappelijke en zeer milieuvriendelijke installaties zal zo 
zelfs worden afgestraft. Zo wordt innovatie tegengewerkt op een moment dat dit juist erg welkom is. 
 

 
Afbeelding 4: impressie Ontwikkeling wijk Tweewaters 

 
Het ontwerp in zijn geheel werd algemeen positief onthaald, zowel bij de bevolking als bij het 
stadsbestuur. Toch was er enige scepsis bij de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening 
(Gecoro), wat enigszins te begrijpen valt bij projecten van deze omvang. Op Europees vlak werd het 
project gehuldigd door de Europese Commissie en erkend als demonstratieproject voor energie-
efficiënte in stadswijken. Het eerste deelproject, ‘Balk van Beel’ dat nu verder wordt uitgewerkt, werd 
alvast gescreend aan de hand van de BREEAM beoordelingsmethode, het Europees 
duurzaamheidskenmerk voor gebouwen. Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat het project hoog 
scoort. Het project in zijn geheel kan in alvast geen gebrek aan ambitie worden verweten. De 
architectuur is van internationaal niveau en de stedenbouwkundige uitwerking ervan is vernieuwend 
voor onze contreien. De stadsontwikkelaar gaat veel verder dan het louter ontwikkelen van een 
stadsproject en heeft een multifunctioneel project voor ogen waarbij op vlak van duurzaamheid nieuwe 
wegen worden verkend. Het is nu immers de vraag of het ontwerp eens het is uitgevoerd ook zal 
werken en of de hoge verwachtingen wel zullen worden ingelost. Het zou in ieder geval een 
interessante aanzet kunnen vormen voor heel wat stadsvernieuwingsprojecten in de toekomst. 
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Afbeelding 5: Impressie ontwikkeling wijk Tweewaters 

 
Tot nu toe hebben we het vrijwel steeds gehad stadsvernieuwing. Maar dit vormt geen antwoord op 
het vraagstuk rond het bestaande patrimonium. Vlaanderen kent heel wat gebouwen die aangeduid zijn 
als cultureel erfgoed, waarvan de parochiekerken het een veeltalig en kenmerkend voorbeeld zijn. Als 
gevolg van de secularisering die zich blijft doorzetten, zijn de bijna tweeduizend parochiekerken in 
Vlaanderen leeggelopen. Maar hoewel de parochiekerk zijn rol als sociaal-cultureel centrum van de 
samenleving verloren is, ligt ze ruimtelijk nog steeds centraal. De meeste steden en dorpen zijn 
immers historisch rond deze bakens gegroeid. Het antwoord op de vraag hoe deze parochiekerken 
opnieuw geïntegreerd kunnen worden in de ruimtelijke context kunnen we misschien vinden in 
meervoudig gebruik, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de maatschappelijke, architecturale, 
stedenbouwkundige en culturele waarde van het gebouw.  
 
Nieuwe ontwikkelingen wat betreft het ontplooien van nieuwe ontwikkelingen in parochiekerken 
komen toch vaak nogal moeilijk tot stand. Enerzijds door de erfgoedstatus, die strenge beperkingen 
oplegt aan eventuele aanpassingen aan de gebouwen. Anderzijds ligt het onderwerp ook nogal 
moeilijk bij de kerkfabriek. De kerkfabriek heeft namelijk door haar statuut de exclusieve bevoegdheid 
om als beheerder van cultusplaatsen op te treden en staan weinig enthousiast tegenover het openstellen 
van hun gebouwen naar andere gemeenschapsactiviteiten of andere religies. Toch is het soms mogelijk 
en een uitstekend voorbeeld van meervoudig gebruik of nevengebruik is de Sint-Michielskerk te 
Leuven waar een breed scala aan cultusactiviteiten gecombineerd wordt. Deze activiteiten gaan van 
gewaagde kunstinstallaties tot Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse erediensten. Toch opteren de lokale 
kerkbestuurders vaak nog liever voor een volledige desacralisering van hun gebouw, maar ook dan 
zijn er nog verschillende mogelijkheden tot nieuwe ontwikkelingen en herbestemming. Toch zullen 
niet alle parochiekerken zich evengoed lenen voor een breed gamma aan gemeenschapsfuncties. Ook 
het statuut van de kerkfabriek met een monopolie op het beheer van de cultusgebouwen in Vlaanderen 
kan in de toekomst misschien beter in vraag worden gesteld. De kerkfabriek treedt dan op als 
organisator van de cultusdiensten, terwijl de bestuurdersfunctie van de gebouwen dan is voorbehouden 
voor de gemeenten, al zal dit financieel voor sommige gemeenten zeker niet altijd haalbaar zijn. 
 
Uit verschillende voorbeelden in verschillende Vlaamse steden blijkt dat er veel mogelijkheden zijn, 
die misschien ook als bron van inspiratie kunnen dienen voor het uitwerken van nieuwe bestemmingen 
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voor andere soorten erfgoed dan parochiekerken. Toch zijn er ook nieuwe bestemmingen waarvoor 
parochiekerken bij uitstek geschikt zijn. Zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen waarbij zingeving centraal 
staat. Door bij de uitwerking rekening te houden met het verleden van de kerk als cultusgebouw voor 
de katholieke kerk, maar ook door voldoende openheid te creëren naar andere levensbeschouwingen. 
Goede beheersafspraken met de andere levensbeschouwingen zijn dan noodzakelijk. De 
Magdalenakerk in Brugge is een goed voorbeeld van zo een herbestemming. Hoewel de kerk een 
parochiekerk blijft, kunnen door organisatorische en esthetische ingrepen nu ook mensen met 
verschillende religieuze overtuigingen er terecht. Een andere mogelijkheid is de omschakeling naar 
een culturele invulling, zoals momenteel reeds in heel wat kapellen en kerkruimten wordt toegepast. 
De ruimte doet dan dienst als concert- of tentoonstellingsruimte. Goede voorbeelden hiervan zijn 
ondermeer de Minderbroederskerk in Mechelen en de Caemerskloosterkerk in Gent. De Onze-Lieve-
Vrouwkerk in Hoevenen bewijst dat dit model ook haalbaar is in een gemeente van een kleinere 
schaal.  
 

 
Afbeelding 6: Magdalenakerk in Brugge 

 
Het gebouw kan ook gewoon een tijdelijke herbestemming krijgen zoals dat momenteel in Maastricht 
het geval is. De Dominicanenkerk in het centrum van Maastricht is daar omgevormd tot een 
eigentijdse boekenwinkel met aanliggende cafetaria en ontmoetingsplaats, waardoor de kerk zijn 
gemeenschapsfunctie centraal in de stad toch blijft behouden. Soms kan ook het beter inpassen van de 
parochiekerk in zijn omgeving een vorm van herbestemming zijn. Een interessant voorbeeld hier is de 
kerk van Ulbeek-Wellen met het een verwaarloosd kerkhof rondom, dat niet meer paste in de context 
van het dorp. Het gebouw leek in haar toenmalige toestand dan ook gedoemd om gesloopt te worden. 
Bij grondige aanpak is ze nu deels ruïne en deels tot begraafplaats en bijbehorende rouwkapel 
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omgevormd, een combinatie van erfgoed en publieke functie die sterk bijdraagt tot de ruimtelijke 
kwaliteit in het dorp. Tenslotte is het ook nog een optie om te kiezen voor een zuivere commerciële 
functie zoals bij verschillende kapellen en kloosters het geval is geweest. Voor de parochiekerken zijn 
er op dit vlak geen precedenten. Nochtans moeten de voor- en nadelen zeer goed afgewogen worden 
door het gemeentebestuur zodat de ruimtelijk kwalitatieve gevolgen voor de buurt niet te veel uit de 
hand lopen. Commerciële gebouwen hebben in het verleden immers al bewezen zich ruimtelijk niet 
altijd goed te integreren in het bestaande netwerk. 
 

 
Afbeelding 7: Dominicanenkerk Maastricht 

 
Uit deze paper blijkt duidelijk hoe het stapelen van ruimte, of misschien ruimer gesteld, het stapelen 
van functies kan bijdragen tot een beter en efficiënter ruimtegebruik. Toch zijn er enkele belangrijke 
factoren waarmee we rekening moeten houden. Allereerst moet er de wil zijn om te slagen en de durf 
om ook onbekende paden te betreden. Er bestaat dan steeds de mogelijkheid dat men niet slaagt in zijn 
opzet, maar door steeds dezelfde wegen in te slagen komen er geen nieuwe oplossingen. En al is het 
misschien niet moeilijk om een projectontwikkelaar duidelijk te maken dat het stapelen van ruimte een 
goede oplossing vormt voor een efficiënter gebruik van ruimte, ook de lokale besturen moeten mee 
willen werken. Indien zij halsstarrig weigeren mee te werken uit angst voor lokale politieke 
consequenties zullen zelfs de meest innovatieve oplossingen nooit uitgevoerd kunnen worden. 
Stapelen van ruimte heeft immers nog steeds de negatieve connotatie die het verkregen heeft in de 
jaren zestig bij de bouw van verschillende grote wooncomplexen die functioneel en ruimtelijk niet 
altijd van hoogstaande kwaliteit waren. De aangehaalde voorbeelden in deze paper bewijzen dat dit 
mits voldoende durf om innovatief te werken zeker niet zo hoeft te zijn. 
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Space sharing: een nieuwe strategie of eendagsvlieg? 
 

§1. WOONCULTUUR VAN DE 21STE EEUW 

 
De laatste decennia hebben zich een aantal opvallende wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de 
Vlaamse wooncultuur. Onder invloed van volgende aspecten, vond een evolutie plaats in onze 
woonbehoeftes 
 

1.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
Vooreerst is er het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze beleidsnota is sinds 1997 van kracht en 
legt met haar slagzin ‘Vlaanderen open en stedelijk’ een wetenschappelijk onderbouwde visie neer 
over de wijze waarop we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omspringen.1 Deze strategie 
vormt een reactie op de vrijstaande woningen en wildgroei aan verkavelingen en lintbebouwing die het 
huidige Vlaamse landschap kenmerken. Met de uitbouw van de welvaartsstaat in de 20ste eeuw werd 
het eigen huis met tuin, buiten de stadscentra, het algemeen nagestreefde en ook bereikbare 
woonideaal van de meeste Vlamingen. Dit typisch Vlaamse woonmodel is vandaag de dag niet langer 
haalbaar, noch wenselijk. Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen een verder 
uitdijende voetafdruk van de stad, die in strijd is met duurzaamheid en met de noodzaak om het 
resterende landschap zoveel mogelijk intact te houden. Men streeft naar kernversterking, naar het 
spaarzaam omspringen met woonuitbreidingsgebieden en naar een redelijk gemiddelde 
woondichtheid. De woningmarkt reageert op dit alles in de eerste plaats met een nieuwe 
standaardproductie. Sinds kort klimt het aandeel appartementsbouw op de nieuwbouwmarkt tot gelijke 
hoogte met de eengezinswoningbouw. Deze appartementsbouw scoort echter ondermaats, zowel op 
ruimtelijk vlak als op het vlak van woonkwaliteit. Daarbij verschrompelen de individuele percelen tot 
minuscule lapjes grond en wordt het openbaar domein zoveel mogelijk beperkt tot ontsluitingswegen.2  
 

1.2. Stijging van de vastgoedprijzen 
 
Daarnaast is wonen duur en lijkt het alsmaar duurder te worden. Dit geldt zowel voor potentiële 
kopers als huurders. De vraag naar bijkomende woningen stijgt jaarlijks terwijl de 
nieuwbouwproductie daalt. De schaarste op de woonmarkten neemt toe en dit weegt door op de 
woonprijzen. Zo zijn de prijzen van de goedkoopste woningen sinds 2005 met meer dan 50 procent 
gestegen.3 Door de hoge vastgoedprijzen wordt het klassieke huisje-tuintje-boompje voor heel wat 
mensen onrealistisch. Er zit niets anders op dan alternatieven te bedenken die bij voorkeur de kosten 
doen dalen. 
 

                                                      
1  Gecoördineerde versie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Vlaamse Overheid, 2011, 

www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/rsv2011/RSV2011.pdf, 183 p. 
2  K. VAN HERCK en B. DE MEULDER, Wonen in Meervoud, groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Amsterdam, 

SUN, 2009, 14-15 p. 
3  J. ALBRECHT, en R. VAN HOOFSTA, ‘Huisvesting in tijden van schaarste. Naar een renovatie van het woonbeleid’, Itinera 

Institute, 2011, 156 p. 
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1.3. Demografische ontwikkelingen 
 
Daarnaast is het conventionele 20ste eeuwse verkavelingsmodel niet langer het enige vruchtbare 
antwoord op de woonwensen van de Vlamingen. Onze samenleving is voortdurend in verandering, 
ook wat betreft samenlevingsvormen. Sinds de jaren ’60 is de demografische samenstelling van de 
maatschappij sterk gewijzigd. Ondanks het afnemende geboortecijfer is de vraag naar woningen niet 
gedaald. Vlaanderen telt 13 procent alleenwonende mannen en 15 procent alleenwonende vrouwen.4 
Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) zijn er drie echtscheidingen per vier 
huwelijken.5 Daarbij bestaan in Vlaanderen 203.156 huishoudens uit een moeder met kinderen, dat is 
12 procent van het totaal aantal huishoudens.6 Het ‘traditionele gezin’ vormt niet meer het meest 
dominante samenlevingsmodel, maar maakt plaats voor een veelvoud aan gezinstypes met een 
veelvoud aan levenswijzen en –stijlen. Hierdoor zijn ook de woonbehoeftes heel flexibel geworden. 
Veel mensen willen op een andere manier samenleven of samenhuizen.  
 
Ten gevolge van deze gediversifieerde wooncultuur staan voor de komende jaren belangrijke 
uitdagingen op de agenda. Namelijk het realiseren van een woningaanbod dat een kwalitatief 
alternatief biedt voor de individuele gezinswoning met tuin, tegemoet komt aan de toenemende 
diversiteit aan levenswijzen en inspeelt op de hedendaagse uitdagingen zoals duurzame ontwikkeling 
of betaalbaarheid. 
 

§2. DELEN ALS ANTWOORD 

 

2.1. Samen zijn we goedkoper 
 
Volgens trendwatcher TOM PALMAERTS7 vindt er een evolutie plaats van eigendom naar gebruik. 
Autodelen is een goed voorbeeld van de opkomst van delen. Vlaanderen telt ongeveer een 5.500 
autodelers. Dat zijn er 1000 meer dan vorig jaar. Ook couchsurfen is internationaal al enkele jaren een 
trend onder vaak jonge reizigers die op zoek zijn naar een goedkoop alternatief voor een hotelkamer. 
Wereldwijd delen 4 miljoen avonturiers elkaars zetel. Op de couchsurfing website zijn om en bij de 
60.000 Vlamingen ingeschreven.8  
 

2.2. Space sharing 
 
Naast autodelen en couchsurfing wint ook het delen van ruimte of space sharing aan belang. Pas 
afgestudeerden delen steeds vaker een huis zoals ze dat op kot deden. Het Onderzoeks- en 
Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) heeft in 2010 een peiling uitgevoerd over 
alle vormen van gemeenschappelijk wonen in België. Hierbij had 12 procent van de ondervraagden 

                                                      
4  FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, www.statbel.fgov.be/figures /d24_nl.asp. 
5  FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Nieuwsflits 40, 12 juni 2003, 

www.statbel.fgov.be/press/fl040_nl.asp. 
6  FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, www.statbel.fgov.be/figures/d24_nl.asp. 
7  Trendwatcher en partner bij Trendwolves. 
8  Reportage Koppen, Hebben is out, delen is in, 2012, te raadplegen op www.deredactie.be. 
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ervaring met huisdelen: 4 procent nu, 8 procent vroeger. Daarvan stond 72 procent, of 931.400 
mensen, er positief tegenover.9  
 
Er zijn verschillende vormen van ruimte delen. Het kan gaan om gedeelde woningen, 
kangoeroewonen, cohousing, leefgemeenschappen of woonwerkgemeenschappen. Allen vallen ze 
onder het begrip ‘gemeenschappelijk wonen’. Men kan gemeenschappelijk wonen opdelen in 
woongemeenschappen onder één dak en woongemeenschappen die bestaan uit autonome 
privéwoonruimtes, aangevuld met gemeenschappelijke ruimtes.10 In de eerste groep gaat het om 
privékamers in een grotere woonst, met een grotere of minder grote mate van gemeenschappelijkheid. 
De studentenwoning en het gemeenschapshuis vallen hieronder, maar ook de leefgemeenschappen 
zoals communes en kloosters waar men meer samen doet dan in een gemeenschapshuis. In de tweede 
groep, namelijk autonome privéwoonsten met gemeenschappelijke delen, wordt het onderscheid 
gemaakt tussen centraal wonen11 en cohousing.  
 

2.3. Cohousing 
 
De focus van deze paper ligt voornamelijk bij de tweede groep, namelijk cohousing. Dit is een vorm 
van gemeenschappelijk wonen waarbij verschillende gezinnen over een eigen privéwoning 
beschikken, en dus hun privacy behouden. Daarnaast is er ook een gemeenschappelijk paviljoen, of 
common house, waar bewoners samen activiteiten kunnen organiseren. De redenen voor cohousing 
kunnen heel divers zijn: om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven, om eenzaamheid tegen te gaan 
of voor extra steun of hulp. Ook betaalbaarheid van wonen kan een belangrijke drijfveer zijn. Uit de 
European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) blijkt dat het armoederisico 
bij alleenstaanden, alleenstaande ouders, ouderen en vrouwen hoger ligt. Voor alleenstaande ouders 
bedraagt het armoederisico 31 procent wat betekent dat 31 procent van de alleenstaanden in een 
huishouden woont waar het beschikbare inkomen beneden de 9270 euro ligt.12  
 

2.4. Toegevoegde waarde 
 
Wie het thema van naderbij bekijkt, merkt meteen dat woongemeenschappen een meerwaarde bieden. 
Niet enkel voor de bewoners, maar ook op een breed maatschappelijk vlak. Wonen in meervoud is 
méér dan de loutere vermenigvuldiging van woningen. Door de doordachte groepering van woningen, 
de goede architectuur, de met zorg vormgegeven semipublieke en publieke ruimte, de wijze van 
inpassing en door het aanwenden van schaalvoordelen komen andere kwaliteiten binnen bereik. 
 

                                                      
9  Voorstel van decreet (M. VOGELS, E. MEULEMAN) houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, dat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Parl.St. Vl. Parl. 2011-
12, nr. 121/2, 8 p. 

10  Voorstel van decreet (M. VOGELS, E. MEULEMAN) houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Parl.St. Vl. Parl. 2011-
12, nr. 121/2, 4 p. 

11  Bij deze woonvorm heeft elke bewoner een eigen unit met woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Daarnaast zijn 
op de site een aantal voorzieningen zoals bewonerscafé, werkplaats, gastenkamers e.d. georganiseerd. Zelden is er een 
keuken en eetzaal voor de volledige gemeenschap. 

12  FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, De inkomens en levensomstandigheden van 
Belgische huishoudens, Resultaten van de SILC-enquête, www.statbel.fgov.be/press/pr084_nl.asp. 
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De meerwaarde van cohousing is op verschillende vlakken gesitueerd. Zo ontstaat er in de eerste 
plaats een voordeel door het gemeenschappelijk gebruik van ruimtes. Daarnaast worden luxe artikelen 
betaalbaar door de spreiding van de kostprijs. Op die manier kan iedereen over een redelijk comfort 
beschikken. 
 
Ook op sociaal niveau biedt het concept een grote meerwaarde. Samenhorigheid, gezelschap, steun, 
opvang, hulp en een groter veiligheidsgevoel behoren tot de essentie van het project. 
Gemeenschappelijk wonen creëert een omgeving waar spontane uitwisseling van kennis, vaardigheden 
en expertise kan ontstaan. Zodoende biedt cohousing een antwoord op de toenemende 
individualisering van onze samenleving. Er is de cohesie van het buurtleven, de integratie in de wijk, 
de sociale mix en de integratie en ondersteuning van senioren en zorgbehoevenden. Dit soort 
meerwaarde wordt ook wel omschreven als ‘sociaal kapitaal’.  
 
ROBERT PUTNAM13 verwijst met het begrip naar de aanwezigheid van normen van wederkerigheid, 
een sterke mate van veralgemeend vertrouwen, en de aanwezigheid van netwerken van 
maatschappelijk engagement.14  
 
Bovendien is eveneens de ecologische meerwaarde niet te onderschatten. Men kan bij de realisatie van 
het project kiezen voor duurzaam materiaalgebruik en milieuvriendelijke kringlopen van water en 
energie. De toegang tot gedeelde ruimtes kan de vraag naar grotere individuele woningen verlagen. 
Ook het niet afscheiden van de tuinen zorgt voor een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. 
Parkeren gebeurt collectief, waar bij het klassieke wonen aan elke woning een eigen oprit nodig is. 
Een tweede ecologische meerwaarde ontstaat als een synergetisch voordeel bij het samenleven binnen 
het project. Zo kan men eenvoudig autodelen en kan men een efficiënt afvalbeheersysteem uitwerken: 
composteren, selecteren en hergebruiken.15  
 

                                                      
13  Amerikaans politicoloog (1941). 
14  H. COFFÉ en J. VANDEWEYER, ‘Sociaal Kapitaal en praktijkkeuze’, Vrije Universiteit Brussel Vakgroep Sociologie, 2002, 

2 p. 
15  Voorstel van decreet (M. VOGELS, E. MEULEMAN) houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Parl.St. Vl. Parl. 2011-
12, nr. 121/2, 5 p. 
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§3. COHOUSING VINDERHOUTE 

 
“Het voordeel is dat je nooit alleen bent. En het nadeel is dat je nooit alleen bent.” 

Lene Kemps16 
 
Het ultieme delen vinden we terug in het cohousing project te Vinderhoute nabij Gent. Hier namen 17 
enthousiaste gezinnen collectief het initiatief een cohousing project op te richten. Ze vormen daarbij de 
grootste groep cohousers in Vlaanderen.  
 

3.1. Initiatiefneming 
 
Opmerkelijk bij cohousing is dat alles van onderuit wordt georganiseerd. Een groep huishoudens 
ontwikkelt zelf het project met de bedoeling een sociale meerwaarde te creëren. Er is geen 
projectontwikkelaar bij het initiatief betrokken. We noemen dit het principe van zelfontwikkeling, 
zelfbouw met mogelijk externe begeleiding. In Nederland wordt dat collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Er is sprake van collectief particulier opdrachtgeverschap als 
een groep particulieren een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met zelf gekozen 
partners zonder winstoogmerk een bouwproject ontwikkelt en organiseert.17 Daar bestaat, in 
tegenstelling tot hier, voor dergelijke projecten al heel wat facilitatie en ondersteuning door de 
overheid. Ook Zweden beschikt over een soortgelijk systeem. In de Verenigde Staten is cohousing 
reeds ingeburgerd, hier worden projecten voorbereid en opgezet door gespecialiseerde privé 
projectontwikkelaars enerzijds of sociale wooncorporaties anderzijds.  
 

3.2. Het ontwerp 
 
Cohousing betekent dus samen ontwerpen, bouwen en beheren. De deelnemers worden daarbij 
geholpen door een architect. De woongroep te Vinderhoute deed beroep op het ontwerpbureau 
Stramien. Dit is een multidisciplinair ontwerpbureau op het terrein van architectuur, stedenbouw, 
ruimtelijke planning en ontwerp van publieke ruimte. Naast de integratie van deze disciplines richt het 
bureau zich op duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw.  
 
Met de bijstand van Stramien kozen de bewoners van het project te Vinderhoute samen voor het 
‘passiefhuis concept’. Er werden in totaal 9 passiefhuiswoningen en 8 laagenergiewoningen 
gerealiseerd. De zoektocht naar een geschikte architect is niet zo evident als bij particuliere 
woningbouw. Elk gezin moet zich tevreden stellen met de beslissing van de groep. Overigens zijn er 
slechts weinig ontwerpbureaus die ervaring hebben met de realisatie van dergelijke projecten. 
Het volledige terrein te Vinderhoute bedraagt 1,2ha. Hierop werden 17 individuele woningen 
gerealiseerd waarvan de grootte varieert naargelang de behoeften en wensen van de bewoners met een 
gemiddelde oppervlakte van maximaal 105m2. Dit werd bepaald aan de hand van de 
standaardoppervlakte die in Denemarken 95m2 bedraagt. Omdat de projecten in Denemarken relatief 
kleine individuele wooneenheden bevatten werd deze richtoppervlakte met 10 procent vermeerderd. 
Door een maximale gemiddelde oppervlakte te bepalen wordt de diversiteit aan woontypes 

                                                      
16  Hoofdredactrice Knack Weekend. 
17  Meer informatie over collectief particulier opdrachtgeverschap op www.particulieropdrachtgeverschap.nl. 
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gegarandeerd. De individuele woningen worden volledig uitgerust met onder andere een eigen keuken, 
badkamer en slaapkamer. Omdat de bewoners ervoor kiezen een aantal dingen samen te organiseren 
zijn de private ruimtes doorgaans kleiner. De kostprijs voor een volledig afgewerkte passiefwoning 
varieert tussen de 142.000 en 375.000 euro. De 17 compacte houtbouw-woningen werden L-vormig 
op het zuiden georiënteerd naar het voorbeeld te Trudeslund in Denemarken. 
 
Daarnaast beschikt de woongemeenschap over een gemeenschappelijk paviljoen waar de bewoners 
samen activiteiten organiseren, samen eten, vergaderen en nog veel meer. Het common house bevindt 
zich centraal tussen de woningen, op het kruispunt van de twee woonstraten. Het programma dat 
ondergebracht wordt in het paviljoen verschilt van project tot project. De bewoners beslissen zelf waar 
ze samen in willen investeren. Daarom wordt op architecturaal en organisatorisch vlak ook alles door 
de groep zelf besproken en ontworpen. Zo bestaat het gemeenschapshuis in Vinderhoute onder meer 
uit een eetruimte, keuken, speelruimte, wasruimte, berging en sanitair en op de tweede verdieping uit 
een gezamenlijke muziekruimte, gastenkamers, lounge en werkruimte. Voorts kozen de bewoners nog 
voor een gemeenschappelijke sauna, zwemvijver en tuinhuis met het nodige werkmateriaal. De 
oppervlakte voor gemeenschappelijk gebruik bedraagt ongeveer 15 procent van de totale 
vloeroppervlakte.  
 
Het ontwerp van een cohousing project is er op gericht zoveel mogelijk interactie tussen de bewoners 
mogelijk te maken. Zo worden alle postbussen bij elkaar geplaatst zodat spontaan een 
ontmoetingsplaats kan ontstaan. Ook worden de afzonderlijke wooneenheden gegroepeerd langs een 
gemeenschappelijke voetgangersweg of rond een gemeenschappelijk plein. Daarnaast parkeren alle 
bewoners aan de rand van het terrein waarbij er zo weinig mogelijk plaatsen worden voorzien om 
autodelen maximaal te stimuleren. Op die manier ontstaat er centraal een verkeersvrije groene ruimte. 
Het terrein wordt overigens niet fysiek afgesloten van de omgeving om te vermijden dat de 
woongemeenschap evolueert tot een gated community.18  
 

3.3. Financiering 
 
Naast het vinden van een geschikte architect is ook de juridische kant van het project niet 
vanzelfsprekend. De huidige wetteksten en reglementeringen zeggen zo goed als niets over 
gemeenschappelijk wonen.19 De initiatiefnemers van het cohousing project te Vinderhoute riepen voor 
de juridische begeleiding van het project de hulp in van het kantoor notaris Debyser.20  
 
Veel projecten maken gebruik van de techniek van de rechtspersoon, maar dit hoeft niet altijd zo te 
zijn. Er kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van een feitelijke vereniging, de maatschap. Dit is 
een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het voordeel hiervan is dat deze enorm 
flexibel is en slechts minimaal gereglementeerd. De betrokken partijen kunnen de 
samenwerkingsvorm dus in grote mate zelf structureren en afstemmen op de eigen noden. De 
maatschap zal kunnen dienen in het bouwtechnische en financiële beheer van het project. Daarnaast 

                                                      
18  Ontwerp te raadplegen op www.stramien.be. 
19  Voorstel van decreet (M. VOGELS, E. MEULEMAN) houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, dat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Parl.St. Vl. Parl. 2011-
12, nr. 121/2, 13 p. 

20  J. DEBYSER is een klassieke notaris uit Ardooie die vijftien jaar geleden voor het eerst cohousers over de vloer kreeg en 
sindsdien talrijke projecten in heel het land juridisch heeft vormgegeven. 
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zullen de maten slechts aansprakelijk zijn voor hun deel in de schulden, gezien het hier gaat om een 
burgerlijke maatschap. Bovendien is de maatschap fiscaal transparant, waardoor ze nooit aan de 
vennootschaps- of rechtspersonenbelasting onderworpen is. Indien men liever gebruik maakt van de 
rechtspersoonlijkheid, zou men kunnen opteren voor het oprichten van een coöperatieve vennootschap 
(CVBA of CVOA, naargelang het aansprakelijkheidsregime). Tevens kan men in sommige gevallen 
ook kiezen voor de oprichting van een VZW. 
 
Daarnaast zou men ook op de gemeenrechtelijke regeling van mede-eigendom kunnen terugvallen. 
Wanneer het eigendomsrecht van een onroerend goed aan meerdere personen toebehoort, is het 
verdeeld. Elke deelnemer is hierbij eigenaar van zijn eigen kavel, woning of appartement en daarnaast 
mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Via de regels van de mede-eigendom zijn deze twee 
delen aan elkaar verbonden. Indien men overgaat tot de verkoop van het private deel, verkoopt men 
automatisch ook zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. In het geval van cohousing zal het 
hierbij om een gedwongen onverdeeldheid gaan. Het wettelijk kader laat hierbij in principe toe dat 
iedereen uit de onverdeeldheid kan treden zodra men dat wenst. Wel dient op te merken dat cohousing 
onder de regels van appartementsmede-eigendom zal vallen (wet van 30 juni 1994). De wet bepaalt 
immers dat ze van toepassing is “op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het 

eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd 
privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.”21  
 
De wet vereist hierbij een basisakte, een reglement van mede-eigendom en een huishoudelijk 
reglement. Het biedt ook een wettelijk kader voor de algemene vergaderingen en de opdeling tussen 
gemeenschappelijke en private delen. Deze vorm leidt overigens vaak tot problemen, gezien de wet 
niet steeds aangepast is aan de wensen van de deelnemers. Toch bepaalt de wet dat ze niet van 
toepassing is indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle mede-eigenaars 
instemmen met de afwijking.22 Indien de regels van de appartementsmede-eigendom niet van 
toepassing zouden zijn, valt men terug op de klassieke mede-eigendom die een aantal belangrijke 
afwijkingen bevat. We merken wel op dat het stelsel van appartementsmede-eigendom behoudens 
tegenbewijs geacht wordt van toepassing te zijn.23  
 
Het bouwen en wonen zelf veroorzaakt niet veel problemen op vlak van financiering. Men moet wel 
over voldoende kapitaalkrachtige deelnemers beschikken. Wanneer één van de bestaande bewoners uit 
de groep trekt, dan heeft de rest van de groep recht op voorverkoop. Koopt een buitenstaander zich in, 
dan moeten de anderen zich unaniem akkoord verklaren met diens komst. 
 
Bij de oprichting van het cohousing project te Vinderhoute werden vooraf enkele regels opgesteld met 
betrekking tot het lidmaatschap. Zo dien je als gast minstens 1 infoavond en een algemene vergadering 
bij te wonen. Maximum 2 maand na de infoavond kan je beslissen om kandidaat lid te worden of uit 
het project te stappen. Kandidaat lid word je na betaling van 50 euro per persoon. Hiervoor dien je 
actief deel te nemen aan 2/3 van de algemene vergaderingen. Een volwaardig lid betaalt 2.500 euro per 
woon unit als eerste voorafbetaling. Hij of zij moet daarbij een financiële toets doorstaan en een optie 
nemen op een woon unit. 

                                                      
21  Art. 577 §3 Burgerlijk Wetboek. 
22  Art. 577 §3 Burgerlijk Wetboek. 
23  R. TIMMERMANS, ‘Het nieuwe appartementsrecht’, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 81, nr. 70. 
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3.4. Gemeenschapsvorming 
 
Het aantal individuele eenheden wordt minimaal bepaald op 8 en maximaal op 36 om 
gemeenschapsvorming mogelijk te maken. Bij grotere projecten wordt het gemeenschapsgevoel terug 
kleiner.24 De bewonersgroep te Vinderhoute bestaat uit 17 gezinnen met in totaal 48 individuen. Er 
wordt gestreefd naar een diversiteit in leeftijd, gezinstype, inkomen en er is respect en tolerantie voor 
de politieke, filosofische en culturele verschillen. Toch vinden we in het project voornamelijk jonge 
gezinnen terug. Zo zijn er in Vinderhoute 10 gezinnen met jonge kinderen (allen onder de 7 jaar), 3 
jongere koppels, 2 iets oudere koppels en 2 alleenstaanden. In de loop van het proces groeit er een 
vertrouwensrelatie tussen mensen die aanvankelijk vreemden voor elkaar waren. Om elkaars wensen 
te kennen voor de realisatie van de bouw, besloten de bewoners van het cohousing project te 
Vinderhoute samen een weekend naar de Ardennen te trekken.  
 

3.5. Motivatie 
 
De stimulans om aan een cohousing project deel te nemen is voor elk gezin van zeer diverse aard. 
Individuen kunnen uitgaan van verwachte voordelen op praktisch, persoonlijk en economisch vlak. Ze 
kunnen ook gedragen zijn door sociale bewogenheid en ecologisch bewustzijn. Meestal is er een 
combinatie van verscheidene motieven. Kinderen vinden in cohousing talrijke speelkameraden en 
groeien op omringd door meerdere volwassenen van wie ze veel kunnen leren. Ook de ouders zelf 
vertegenwoordigen niet meer het enige volwassen rolmodel voor hun kinderen in hun dagelijks leven. 
Ouders groeien op te midden van andere volwassenen met onder meer andere interesses, 
eigenaardigheden en een ander gevoel voor humor. Ook ouder worden kan perfect in een 
woongemeenschap. Er bestaat een sociaal weefsel waardoor mensen langer in hun eigen woning 
kunnen blijven. Niet enkel voor senioren, maar ook voor mindervaliden en voor alleenstaande ouders 
betekent een natuurlijk vangnet van de woongemeenschap een grotere zekerheid en een betere 
inbedding in de samenleving. 
 

3.6. Gezamenlijke activiteiten 
 
Hoewel elke individuele unit uitgerust is met een eigen keuken, is er een collectieve keuken en 
eetkamer voorzien in het common house. Deze ruimtes zijn beschikbaar voor gemeenschappelijke 
maaltijden en speciale gelegenheden zo vaak als men dit wenst. Gezamenlijke activiteiten zijn steeds 
vrijwillig, maar de gemeenschappelijke voorzieningen en vooral de gedeelde maaltijden vormen een 
verbindend aspect van het buurtleven. In de meeste projecten is er een gemiddelde bezettingsgraad van 
30 tot 50 procent. In het cohousing project te Vinderhoute eten de bewoners gemiddeld twee keer per 
week samen. Dit betekent dat elke bewoner een tot twee keer in de maand verplicht is te koken voor 
alle geïnteresseerden. Er kan hierbij ook een vervangtaak worden toegewezen.25  
 

                                                      
24  Voorstel van decreet (M. VOGELS, E. MEULEMAN) houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, dat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Parl.St. Vl. Parl. 2009, 
nr. 121/1, 7 p. 

25  Informatie terug te vinden op www.cohousing.be. 
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3.7. Navolging 
 
Cohousing staat nog in zijn kinderschoenen, nochtans is het volgens de voorstanders de beste manier 
om te wonen. In Vlaanderen blijft dergelijk concept slechts beperkt tot een aantal experimenten. Wel 
zijn er reeds 63 projecten voor centraal wonen26 uitgevoerd en zijn er 39 projecten in diverse stadia van 
ontwikkeling. In Wallonië, in Clabecq-Tubeke, is er wel reeds een cohousing project gerealiseerd. Het 
gaat om een vierkantshoeve met 22 wooneenheden voor 56 bewoners van 1 tot 84 jaar, waaronder 23 
kinderen en 11 vijftigplussers.27 De reden voor deze snellere ontwikkeling is dat men in Wallonië op 
stedenbouwkundig vlak meer mogelijkheden heeft om hoeves te gebruiken in dergelijke projecten. In 
Vlaanderen moet een hoeve een eengezinswoning blijven, in Wallonië wordt een meergezinswoning 
toegelaten. Toch heerst er volgens bestuurslid LUK JONCKHEERE28 van Samenhuizen VZW, een 
vrijwilligersvereniging die tot doel heeft om in ons land allerlei vormen van gemeenschappelijk wonen 
te promoten en te ondersteunen, een enorme vraag en potentieel in Vlaanderen.29 In Zweden bedraagt 
het totaal aantal cohousing bewoners 1 op 2.000. In Nederland, waar de sociale 
huisvestingscoöperaties meewerken, bedraagt het totaal aantal cohousers 0,15 procent van de 
bevolking en in Denemarken, waar deze woonvorm al het langst bestaat, gaat het om minstens 1 
procent, volgens de voorzichtigste raming.30 Het project in Vinderhoute, vormt het eerste cohousing 
project in Vlaanderen. Er zullen nog projecten volgen in Mechelen, Gent en Sint-Niklaas.  
 
De beweging van gemeenschappelijk wonen kent de laatste jaren veel succes. Dit merken we aan het 
toenemend aantal geïnteresseerden en initiatiefgroepen. Ook in de media verschijnen regelmatig 
reportages over het onderwerp. Op wetgevend vlak diende de partij Groen onlangs een voorstel van 
decreet in dat voornamelijk een gunstig kader wil scheppen voor leningen aan cohousing projecten.31  
 

                                                      
26  Bij deze woonvorm heeft elke bewoner een eigen unit met woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Daarnaast zijn 

op de site een aantal voorzieningen zoals bewonerscafé, werkplaats, gastenkamers e.d. georganiseerd. Zelden is er een 
keuken en eetzaal voor de volledige gemeenschap.  

27  Informatie te vinden op www.lagrandecense.be. 
28  Bestuurslid vereniging gemeenschappelijk wonen (RvB) bij samenhuizen VZW. 
29  Informatie te vinden op www.samenhuizen.be. 
30  Voorstel van decreet (M. VOGELS, E. MEULEMAN) houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft, Parl.St. Vl. Parl. 2011-
12, nr. 121/2, 8 p. 

31  Informatie terug te vinden op www.cohousingplatform.be. 
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§4. DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE 

 
“We shape our buildings, thereafter they shape us” 

Frank Lloyd Wright32 
 
Naast de problematiek van de dwingende marktlogica, meer bepaald het kapitalisme, is delen volgens 
wetenschappers zoals GARRETT HARDIN33, ‘The Tragedy of the Commons’, en MANCUR 
OLSON34, ‘The Logic of Collective Action’, per definitie tot mislukking gedoemd. 
 

4.1. Local Spaces of Resistance 
 
De actuele evolutie van eigendom naar gebruik gaat in tegen het kapitalisme dat onze maatschappij 
sinds lange tijd kenmerkt. Bij dit politiek-economisch systeem ligt de nadruk zowel op het individu, de 
privé-eigendom en het winststreven of de kapitaalsaccumulatie als het marktmechanisme en de 
ondernemingsgewijze productie.35 De huidige trend waarbij men een bepaald goed niet meer hoeft te 
hebben, maar het ook kan delen staat haaks op dit systeem. Het kapitalisme is er op gericht alles te 
verhandelen wat men oorspronkelijk deelde. Meer en meer worden diensten, goederen en denkbeelden 
te koop aangeboden. Ze worden met andere woorden een commodity of koopwaar.  
 
De antikapitalist KARL MARX36 introduceerde in dit kader het begrip commodification, een proces 
waarbij steeds meer aspecten van het menselijk handelen en de resultaten daarvan worden uitgedrukt 
in geldwaarde in plaats van intrinsieke of inherente waarde.37 Daarenboven is deze marktlogica zo 
dwingend dat men er praktisch niet aan kan ontsnappen. Ook bij space sharing of het delen van ruimte 
speelt dit een rol. “Deze vorm van wonen overstijgt het individuele bouwinitiatief dat de Vlaming 

decennia lang heeft gekenmerkt. Ieder van ons realiseert nog steeds graag zijn eigen individuele 

woning op maat.”38 De vraag is of de Vlaming weerstand zal kunnen bieden aan deze dominante 
marktlogica.  
 
Uit het eerder beschreven onderzoek van OIVO is gebleken dat cohousing projecten goed liggen bij de 
brede publieke opinie. Ook LUK JONCKHEERE39 bevestigde de enorme vraag naar 
gemeenschappelijk wonen in Vlaanderen.  
 

                                                      
32  Amerikaans architect en schrijver over architectuur (1867-1959). 
33  Amerikaans ecoloog (1915-2003). 
34  Amerikaans econoom (1932-1998). 
35  Inleiding tot het marxisme, www.ernestmandel.org/nl/werken/txt/1980/inleidingmarxisme/5.htm. 
36  Duitse denker die belangrijke invloed heeft gehad op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de 

historiografie (1818-1883). 
37  Commodification, http://mediatedche.wordpress.com/begrippenlijst. 
38  P. SWINNEN, Vlaams Bouwmeester (1972). 
39  Bestuurslid vereniging gemeenschappelijk wonen (RvB) bij samenhuizen VZW. 
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Daarnaast kunnen we concluderen dat de traditionele woonvorm niet langer haalbaar, noch wenselijk 
is. Vroeg of laat zullen we moeten overstappen op alternatieven. Cohousing komt daarvoor in 
aanmerking. “We shape our buildings, thereafter they shape us” zei FRANK LLOYD WRIGHT.40 
Geef ons ruimtes waarin we kunnen samenwonen, en in ons hoofd komt wel plaats voor het concept. 
 

4.2. The Tragedy of the Commons 
 
De theorie omtrent ‘The Tragedy of the Commons’ handelt over een sociaal dilemma, meer bepaald 
over de spanning tussen de belangen van een individu, het zogenaamde eigen belang, en deze van een 
groep individuen in een situatie waarin men samen gebruik maakt van een gemeenschappelijk goed. 
Veelal wegen de privévoordelen op korte termijn zwaarder door dan de collectieve voordelen op lange 
termijn. Volgens GARETT HARDIN41 is dit alleen te bestrijden door een zeer strikte regulering.42 
 
De vraag is hoe cohousers ontkomen aan dergelijk dilemma. Cohousing klinkt idyllisch, maar in de 
praktijk is het dat niet altijd. De diversiteit binnen de gemeenschap is enorm en dit geeft meermaals 
aanleiding tot discussie. Er werd reeds aangehaald dat men enkel door het opstellen van concrete 
regels kan ontsnappen aan de problematiek die ontstaat bij het gebruik van collectieve goederen. 
Tenslotte staan tussen droom en daad veel en goede afspraken.  
 
Transparantie en volledige informatie maken integraal deel uit van een cohousing project. De 
woongemeenschap heeft geen leider. Elk lid heeft een evenwaardige toegang tot informatie en draagt 
een even grote verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. Om dit te realiseren steunen 
cohousing projecten daarom op een vergader- en consensusstructuur. Dit houdt in dat er net zo lang 
wordt onderhandeld over geschilpunten totdat er een formule is gevonden die voor elke deelnemer 
aanvaardbaar is. Er wordt in principe niet gestemd, maar het voorstel wordt aanvaard als er niemand 
meer om stemming vraagt. Hierdoor bereikt men het maximaal haalbare waar iedereen zich in kan 
vinden.  
 
Wanneer er rond een probleem geen consensus wordt gevonden, gaat de groep over tot stemming. De 
regels daaromtrent worden ook in de basisbepalingen van de gemeenschap beschreven, bijvoorbeeld in 
het reglement van mede-eigendom. Een nadeel is dat hierbij veel vergaderen aan te pas komt. Dit 
neemt voornamelijk gedurende de ontwikkelingsfase van het project veel tijd in beslag. Het cohousing 
project te Vinderhoute werkte hiervoor enerzijds met werkgroepen, die alle te nemen beslissingen 
voorbereidde, en anderzijds met algemene vergaderingen, waar de beslissingen genomen werden. 
Voor de opstart van het project te Vinderhoute werden er in totaal 580 vergaderingen van gemiddeld 2 
uur georganiseerd. De opstart van het project nam 6 jaar tijd in beslag, van oktober 2006 tot juni 
2012.43 
 

                                                      
40  Amerikaans architect en schrijver over architectuur (1867-1959). 
41  Amerikaans ecoloog (1915-2003). 
42  G. HARDIN, ‘The Tragedy of the Commons’, Science, 1968, vol. 162, www.sciencemag.org. 
43  P. LEROY, ‘Groepswonen: zorgen voor elkaar’, Stramien CVBA, 2012, presentatie te vinden op www.west-

vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/winvorm2/Presentaties/20110329_Cohousing.pdf. 
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4.3. The Logic of Collective Action 
 
Deze gedachtegang houdt in dat individuele rationaliteit kan leiden tot collectieve irrationaliteit. Deze 
theorie beschouwt het free-rider probleem als een belangrijk obstakel voor de mobilisatie van deze 
belangen. Individuen ervaren immers geen prikkel om zich aan te sluiten bij een groep die ervoor zorgt 
dat een collectief goed er komt, omdat zij de baten ook zonder die inspanning zullen genieten: ze 
kunnen afwachten en in een free-ride profiteren van de inspanningen van anderen. Hierdoor kunnen 
mensen gebruik maken van een goed of dienst zonder ervoor te betalen of bij te dragen aan de 
instandhouding ervan, of gegeven een bepaalde bate hun inspanningen of andere kosten proberen te 
minimaliseren.44  
 
Voor het gebruik van de gezamenlijke wasmachine bijvoorbeeld is het in het woonproject te 
Vinderhoute voldoende per gezin elke wasbeurt met een streepje aan te duiden. Op basis van de 
gebruiksfrequentie wordt de kost van het wasmiddel en de machine over de verschillende huishoudens 
verdeeld. Dit relatief open systeem maakt free-riding mogelijk.  
 

§5. SLOTSOM: EEN NIEUWE STRATEGIE OF EENDAGSVLIEG 

 
Op het eerste zicht biedt cohousing een antwoord op heel wat uitdagingen van deze tijd. Waaronder 
betaalbaar wonen, energie- en ruimtezuinig wonen en de nood aan sociaal contact. Pas wanneer we het 
concept nader bestuderen komen er een aantal contradicties aan het licht.  
 
Zo zijn alle recente voorbeelden van cohousing vormen van nieuwbouw. Gezien de beperkte open 
ruimte in Vlaanderen zou het interessanter zijn cohousing projecten te ontwikkelen in functie van 
vernieuwbouw.  
 
Bovendien is de kostprijs van een ecologische cohousing woonst te Vinderhoute niet lager dan die van 
een traditionele woning, namelijk tussen de 142.000 en 375.00 euro. Omdat je bij cohousing ook 
meebetaalt voor de gemeenschappelijke ruimten, komen de kosten in de start- en bouwfase overeen 
met die van een gemiddelde woning. De financiële voordelen situeren zich voornamelijk in de 
alledaagse levenskosten nadien door onder andere het delen van apparaten en gereedschap.  
 
Ook de intergenerationele mix wordt in twijfel getrokken. Hoofdzakelijk zijn het twintigers en 
dertigers die zich komen informeren over de kwaliteiten van gemeenschappelijk wonen.45 Ook bij het 
cohousing project te Vinderhoute vormen jonge gezinnen de voornaamste bewonersgroep. Mede door 
de lange realisatietijd van het project wordt het voor ouderen minder aantrekkelijk mee in het project 
te stappen.  
 

                                                      
44  A. KORSTEN, ‘Belangen, belangenstrijd en belangenafweging, De rol van belangen in politiek en bestuur’, 

www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuur/Belangen,%20belangenstrijd%20en%20belangenafweging.pdf, 9 p. 
45  L. Stinissen, ‘Aanvragen alternatieve woonvormen in de lift’, De Standaard, 2007, www.standaard.be. 



 384

Toch kunnen we besluiten dat cohousing stilaan evolueert naar een nieuwe woonstrategie. Dankzij de 
vele voordelen heerst er een enorm groeipotentieel voor het concept. Om tot een goede inburgering 
van deze woonvorm te komen, dienen er onder andere juridische structuren worden uitgebouwd en 
erkend ten gunste van betaalbaarheid en inclusie. Daarnaast ligt de toekomst van cohousing bij het 
betrekken van de sociale huisvestingsmaatschappij. Deze organisatie kan een deel van de individuele 
woningen ontwikkelen en via sociale huurkantoren verhuren. Op dit moment is de drempel zo hoog 
dat gezinnen met een lager inkomen niet over het geld en de middelen beschikken om de lange weg af 
te leggen. Nochtans is deze manier van wonen uiterst interessant voor mensen met minder kansen. 
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Slim ruimtegebruik 

Hoe kunnen we meer doen met minder ruimte? 
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Stellingen 
 
Hergebruik (van reeds ontwikkelde structuren of terreinen) is een methode om de groeiende druk op 
‘greenfields’ -en dus het aansnijden van nieuwe ruimte- te verminderen. Deze herbruikbare ruimte is 
op te sporen door middel van een GIS-analyse. 
 
Hergebruik biedt een kans om de toenemende verharding met 10 procent te laten afnemen. In het 
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Slim ruimtegebruik 

Hoe kunnen we meer doen met minder ruimte? 

 

Inleiding: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling in een Vlaamse context 

De laatste decennia is er in Vlaanderen een grootschalige transformatie in landgebruik van open 
ruimte (akkerland) naar verstedelijkte ruimte wat resulteert in een zeer versnipperd 
verstedelijkingspatroon. Hierdoor is meer dan een kwart van de Vlaamse ruimte bebouwd of verhard 
en prognoses geven aan dat Vlaanderen 30 tot 50 procent verhard zou worden tegen 2050 (Poelmans 
en Van Rompaey, 2009; Poelmans et al., 2010).  
Ontegensprekelijk zullen we de komende jaren, nog meer als voorheen, doordacht moeten leren 
omgaan met de beschikbare ruimte in Vlaanderen, willen we een antwoord vinden op de toenemende 
ruimtedruk. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd de term duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling reeds geïntroduceerd: ‘‘Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige 

generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om 

ook in hun behoefte te voorzien.”(Vlaamse Overheid, 2011). Binnen het departement Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) wordt momenteel het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen 2020-2050 (BRV) voorbereid ter opvolging van het RSV. In dit beleidsplan zal de 
uitgangshouding van duurzame ruimtelijke ontwikkeling verder vertaald worden naar onder meer de 
begrippen ‘slim’ en ‘zorgvuldig ruimtegebruik’. Het in opmaak zijnde groenboek voor het BRV stelt 
voor om Vlaanderen te laten evolueren naar een regio waar het totaal aan bebouwde oppervlakte niet 
meer toeneemt. Vlaanderen wil zich op die manier inschakelen in het stappenplan voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik binnen Europa. Met dit stappenplan formuleert de Europese Commissie de 
ambitieuze doelstelling om tegen 2050 het bijkomende ruimtebeslag in de Europese regio af te 
bouwen tot nul. Tegelijk wordt in Vlaanderen een bevolkingsgroei verwacht van 6,3 miljoen mensen 
in 2010 naar 7,5 miljoen mensen in 2050. Verstandig omgaan met de beschikbare ruimte en de te 
verwachten ruimtedruk vormt met andere woorden één van de belangrijkste uitdagingen voor het 
ruimtelijk beleid de komende jaren. 
 
De studie rond hergebruik1, onderwerp van dit artikel, maakt deel uit van de voorbereiding voor het 
BRV en dient inspiratie te leveren voor het introduceren en vertalen van de begrippen hergebruik en 
omkeerbaar ruimtegebruik in het toekomstig ruimtelijk beleid. Willen we de toenemende verstening in 
Vlaanderen een halt toeroepen, dan is een meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling met (her)gebruik 
van reeds ontwikkelde structuren en gebieden immers noodzakelijk. Hergebruik wordt, naast intensief 
en omkeerbaar ruimtegebruik, gezien als één van de belangrijke pistes om ook in de toekomst ruimte 
te kunnen blijven aanbieden voor wonen, werken en leven in Vlaanderen. 
In dit artikel gaan we op zoek naar een definitie voor hergebruik en een methode om de herbruikbare 
ruimte in Vlaanderen op te sporen. 

 

                                                      
1  De studie ‘Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik’ werd uitgevoerd door TRITEL en de 

Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit (van Acker et al., 2012) in opdracht van het Departement 
RWO van de Vlaamse Overheid. Het onderzoek focust op twee dimensies van slim of zorgvuldig ruimtegebruik, 
namelijk hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden door hergebruik.  
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Hergebruik in het kader van Slim Ruimtegebruik 

Slim Ruimtegebruik 
De vertaling van een meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling in slim en zorgvuldig ruimtegebruik 
met een focus op hergebruik vraagt om een verdere uitdieping van de verschillende begrippen. 
Vooraleer specifiek op hergebruik in te gaan, kaderen we het principe in slim en zorgvuldig 
ruimtegebruik.  
 
Van Den Broeck et al. (2010) definieerden zorgvuldig ruimtegebruik als volgt: 

“Zorgvuldig ruimtegebruik is een actief, doordacht en kritisch tijdsruimtegebruik om verspilling 

en lasten te voorkomen (zuinig omspringen met de ruimte), te verhelpen (hergebruik, 

medegebruik en herbestemming van gronden, hernieuwbare bronnen en materialen 

aanspreken), te verzorgen (sanering van gronden, geluidsisolatie, scheiding grijs en 

regenwater) en om te zoeken naar een interessant weefsel en vorm en een optimale dichtheid in 

functie van leefbaarheid (niet van de opbrengst).”  

Zorgvuldig ruimtegebruik heeft volgens de auteurs oog voor de draagkracht van een gebied en zijn 
omgeving, het overstijgt individuele evidenties en voordelen ten gunste van de publieke meerwaarde 
voor de omgeving, de plek en haar gebruikers. Deze definitie van zorgvuldig ruimtegebruik is 
gerelateerd aan het ‘reduce, reuse, recycle’ principe dat later wordt beschreven.  
 

Volgens Van Dale betekent hergebruik: ‘Het opnieuw gebruiken, m.n. het opnieuw in de productie 
opnemen van afval en afbraakproducten’. Gezien deze definitie niet eenduidig te vertalen is naar een 
ruimtelijke planningscontext, worden in de volgende alinea’s een aantal binnenlandse en buitenlandse 
begrippen aangehaald die nauw verwant zijn met de term hergebruik.  
 
Reduce - reuse - recycle 
Letterlijk kunnen we hergebruik vertalen als ‘reuse’. Het begrippenkader en de principes rond 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling hebben sterke parallellen met de duurzaamheidsprincipes die 
werden opgesteld rond afvalverwerking. Het principe van de 3 R’s ‘reduce-reuse-recycle’, ook de 
‘ladder van Lansink’2 genoemd, kan naar analogie met de principes uit het afvalbeheer toegepast 
worden om de druk op greenfields te verminderen.  
Als we het principe van de 3 R’s toepassen in het kader van slim ruimtegebruik (om meer te doen met 
dezelfde versteende ruimte en de verdere verstening bijgevolg stop te zetten), dan kunnen we de 
basisprincipes als volgt omschrijven: in de eerste plaats (reduce) moeten bijkomende activiteiten 
steeds een plaats zoeken binnen het bestaande en beschikbare bebouwde areaal. Door activiteiten in 
elkaars nabijheid te brengen of zelfs te verweven, ontstaan mogelijkheden om dezelfde ruimte 
meervoudig te gebruiken. De ruimtevraag die leidt tot het aansnijden van nieuwe, niet-versteende 
ruimtes of greenfields wordt hierdoor verminderd. Ten tweede dienen de kansen voor hergebruik van 
goed gelegen, versteende en in onbruik geraakte ruimte maximaal te worden benut (reuse). Dit is geen 
makkelijke opgave, want de transformatie van bestaande bebouwing of bodemvervuiling kent veel 
praktische moeilijkheden. Door consequent beleid te voeren in functie van hergebruik, wordt 
bijvoorbeeld brownfield-ontwikkeling toch competitiever ten opzichte van greenfield-ontwikkeling. 
Ten derde moeten we vormen van omkeerbaar ruimtegebruik stimuleren (recycle), zeker in de 

                                                      
2  De ladder van Lansink is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie 

voor deze werkwijze indiende. De principes worden algemeen toegepast in het beleid rond afvalbeheer. 
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gevallen waar nieuwe open ruimte wordt aangesneden. Dit betekent dat ruimtegebruik recycleerbaar 
wordt opgevat, waarbij kan worden teruggekeerd naar een oorspronkelijke toestand. 
 
Het pleidooi ‘Recycle de ruimte’ van de Nederlandse milieuvereniging ‘Milieudefensie’ over de 
benutting van bestaande bedrijventerreinen sluit bij deze redenering aan en baseert zich ook op een 
ladder-principe: de SER-ladder (Besemer en Puylaert, 2009). Deze ladder is een denkmodel3 en bestaat 
uit drie treden: (1) Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie en/of 
door herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden. (2) Benut de mogelijkheden van meervoudig 
ruimtegebruik. (3) Als de eerste twee treden onvoldoende ruimte bieden, dan pas bestaat de optie van 
uitbreiding. Ook hier wordt dus een pleidooi gevormd voor slim ruimtegebruik waar hergebruik een 
deel van uitmaakt. 
 
Adaptive reuse en previously developed land 
In de context van architectuur en stedenbouw wordt de term adaptive reuse voornamelijk gebruikt 
voor het benoemen van hergebruik van industrieel erfgoed. Peter Suzuki definieert adaptive reuse als 
volgt:  

“Adaptive reuse, […] refers to the rehabilitation of a building/set of buildings or district for a 

use, or uses, different from what the original purpose(s) of the structure/structures or 
neighbourhood had been.” (Suzuki, 1996:562) 

Hij ziet adaptive reuse daarbij als de tegenhanger van ‘demolition in the name of urban renewal’, één 
van de twee opties in previously developed land (PDL). In de Planning Policy Statement van Londen 
over huisvesting wordt volgende definitie voor PDL gehanteerd: 

“Previously-developed land is that which is or was occupied by a permanent structure, 

including the curtilage of the developed land and any associated fixed surface infrastructure.” 
(Communities and local Government: London, 2006:26) 

In het oorspronkelijk gebruik heeft deze definitie vaak tot verwarring geleid. Akkerland en private 
tuinen vielen immers ook onder deze definiëring, wat niet de bedoeling was. Deze definitie is daarom 
in het beleidsdocument later bijgesteld, waardoor het meer aansluit bij de omschrijving van Ganser en 
Williams (2007): “land or premises which have been previously used or developed and are available 

for use with or without intervention”. Ter uitbreiding van deze definitie benadrukken ze dat de focus 
op de versteende ruimte ligt. 
 

Brownfield - Greenfield 
Hergebruik wordt zeer vaak vernoemd in combinatie met de term brownfieldontwikkeling. De laatste 
tien jaar is de definitie van brownfields als vervuilde sites geëvolueerd naar een ruimere definitie van 
onderbenutte, al dan niet vervuilde, voormalig ontwikkelde gebieden. Deze definitie is vergelijkbaar 
met de previously developed sites van Ganser en Williams. 

“In common usage brownfields refer to previously developed land or derelict, encompassing a 
range of sites in terms of size and location.” (CABERNET, 2010) 

Op Vlaams niveau komt de term brownfieldontwikkeling voor het eerst, weliswaar ongedefinieerd, 
voor in 1999 in de nota’s milieu en economie. In 2007 wordt in het Belgisch staatsblad (d.d. 
06/08/2007) het experimenteel en tijdelijk Brownfielddecreet goedgekeurd. Om de gebieden aan te 
duiden die onder het Brownfielddecreet vallen, leunt de Vlaamse Overheid dicht aan bij de definitie 

                                                      
3  De SER-ladder is geïntroduceerd in een advies van 17 december 1999, dat werd uitgebracht als reactie op de Nota 

Ruimtelijk Economisch Beleid door de Sociaal Economische Raad in Nederland. 
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van CABERNET. Brownfields worden onder het Brownfielddecreet (2007, art. 2) namelijk 
gedefinieerd als: 

“Het geheel van verwaarloosde en onderbenutte gronden, geografische aaneensluitend of met 

homogene graad van verwaarlozing en met een oppervlakte die gecoördineerde structurele 
maatregelen toelaat.” 

 
In datzelfde decreet beschrijft de Vlaamse Overheid dat  

“die braakliggende of onderbenutte terreinen, «brownfields» genoemd, […] een potentieel voor 

hergebruik [hebben], maar de herontwikkelingskosten zijn vaak aanzienlijk. […] Deze 

brownfields worden door investeerders en projectontwikkelaars om voormelde (begrijpelijke) 

redenen vaak genegeerd; men zoekt liever onbezoedelde terreinen of «greenfields» op[...].” 
(Vlaamse Overheid, 2007) 

De brownfields, in de meest ruime betekenis van het brownfielddecreet, zijn dus in essentie ‘te 
hergebruiken gebieden’ die al eerder ontwikkeld werden. 
 

Hergebruik 
In het kader van duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen, is hergebruik dus één van de 
methodes om slim of zorgvuldig met de ruimte om te gaan. Na het reduceren van de ruimtevraag, 
vormt het de volgende stap om het aansnijden van nieuwe ruimte te verminderen. De term hergebruik 
die in de studie ‘Slim Ruimtegebruik’ gehanteerd wordt, omvat bijgevolg meer dan enkel de 
ontwikkeling van verontreinigde sites. Het concept heeft meer gelijkenissen met de term previously 

developed land (PDL) of brownfields in de breedste definitie van ‘te hergebruiken gebieden’. 
Hergebruik kan bijgevolg gedefinieerd worden als het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwde 
elementen, (ruimtelijke, of infra-)structuren of gebouwen voor nieuwe of gelijkaardige functies of 
bestemmingen, voornamelijk in de versteende of bebouwde ruimte. Essentieel is dat door hergebruik 
geen nieuwe ruimte (greenfield) wordt aangesneden en reeds gebruikte, maar minder optimaal benutte 
of verlaten ruimte opnieuw kan ingevuld worden. Vanuit dit perspectief is hergebruik één van de 
strategieën om te komen tot een slim of zorgvuldig ruimtegebruik.  
 

Lokaliseren en kwantificeren van herbruikbare ruimte 

Ondanks de verschillende onderzoeken naar duurzame ruimtelijke ontwikkeling en hergebruik, focust 
het merendeel van de nieuwe ontwikkelingen in Vlaanderen zich vandaag nog steeds op nieuwe ruimte 
of greenfields. Willen we dit elan omkeren, dan is het noodzakelijk de herbruikbare ruimte te kunnen 
aanduiden. In het vervolg van het artikel gaan we daarom op zoek naar een ‘tool’ om herbruikbare 
ruimte in Vlaanderen te lokaliseren en te begroten. Naast het aangeven van locaties waar hergebruik 
mogelijk is, trachten we daarbij ook de potentie voor hergebruik aan te duiden. Hoe groot is de kans 
dat hergebruik op deze locatie zal werken, welke randvoorwaarden spelen er? Dit zal resulteren in een 
potentiekaart voor hergebruik in Vlaanderen. 
 

Oude Kaart van Nederland 
Er zijn momenteel geen direct reproduceerbare methodieken voorhanden die herbruikbare ruimte zoals 
eerder gedefinieerd, lokaliseren en kwantificeren. Wel bestaan er een aantal onderzoeksaanpakken die 
nuttig zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe methodiek voor Vlaanderen. Het project ‘Oude Kaart 
van Nederland’ (Harmsen en van der Waal, 2008) heeft als motivatie om op de schaal van een groter 
gebied (i.c. Nederland) leegstaande terreinen, complexen en gebouwen te identificeren. De algemene 
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doelstelling stemt overeen met het verminderen van het aansnijden van nieuwe ruimte en het hanteren 
van het SER-principe (zie eerder). 

“De doelstelling van het project De Oude Kaart van Nederland sluit aan bij de zogenaamde 

SER-ladder, die er kort gezegd op neerkomt dat ruimte die al eerder voor een bepaalde functie 
was ingericht, zoveel mogelijk hergebruikt dient te worden voordat nieuwe bouwruimte wordt 

geclaimd.” (Harmsen en van der Waal, 2008:19) 
 
Het resultaat van het project bestaat uit een aantal rapporten en een digitale kaart. Op de kaart wordt 
een overzicht gegeven van de structurele leegstand van gebouwen in Nederland. Het hoofddoel van de 
studie is voornamelijk het agenderen van het onderwerp leegstand en herbestemming en minder het in 
kaart brengen. Om die reden is de methodiek niet onmiddellijk overdraagbaar naar de studie rond 
hergebruik. 
 

Hoe hergebruikspotentieel kwantificeren? 

Naast het lokaliseren van mogelijke sites en panden voor hergebruik, is ook het aangeven van de 
waarschijnlijkheid tot hergebruik van belang. Shen en Langston (2010) introduceerden de term 
‘adaptive reuse potential’ (ARP), waarmee ze de herbruikbaarheid van gebouwen willen meten. Ze 
bestuderen de voorraad aan gebouwen die wel het einde van hun gebruiksleven, maar niet van hun 
fysieke leven bereikt hebben. Het is een geïntegreerd model om het hergebruikspotentieel van een 
gebouw te voorspellen op microschaal en beleidsmakers te adviseren hoe om te gaan met het bestaand 
gebouwenpatrimonium. Om de ARP-score te kunnen toekennen aan een gebouw, moeten een aantal 
concrete gegevens (bouwjaar, eventuele verbouwing, voorspelling van fysieke levensduur van het 
gebouw,…) beschikbaar zijn, wat onmogelijk is om dit op schaal van Vlaanderen in kaart te brengen. 
Wel kan de toepassing van de ARP-score meehelpen aan het toekennen van een prioriteit aan de 
verschillende gebouwen waar de hergebruiksmogelijkheden hoog lijken en waar het beleid zou moeten 
op inzetten. Hoe hoger de ARP-score, hoe meer mogelijkheden hergebruik op dit ogenblik immers 
biedt. Na het lokaliseren van herbruikbare ruimte en in het bijzonder herbruikbare gebouwen, zou het 
berekenen van de ARP-score in theorie dus een volgende stap kunnen zijn. 
 

Lokaliseren en kwantificeren van herbruikbare ruimte in Vlaanderen 

Voorgaande methodes voor het kwantificeren en lokaliseren van herbruikbare ruimte zijn niet 
rechtstreeks toepasbaar in Vlaanderen. We nemen mee dat het belangrijk is indicatoren te identificeren 
die wijzen op hergebruiksmogelijkheden op schaal van een groter gebied en ontwikkelen een 
methodiek gebaseerd de warm-koud methodiek van Eric Frijters en Atelier Verborgen Land, opgesteld 
in het boek ‘Tussenland’ (2004). Atelier Verborgen Land heeft tijdens een oriënterend veldonderzoek 
een lijst van indicatoren samengesteld die duiden op het voorkomen van tussenland. Deze indicatoren 
worden verwerkt in ‘conditiekaarten’ die omstandigheden of voorwaarden weergeven die tussenland 
ofwel een impuls geven (warme factoren) of het ontstaan net belemmeren (koude factoren). Worden 
deze ‘warme’ en ‘koude’ kaarten op elkaar gelegd, dan ontstaat een totaalbeeld van ‘hotspots’ en 
‘koudefronten’. Deze kaarten tonen in gradaties van wit naar rood de mogelijkheid tot ontstaan van 
tussenland. Hoe roder, hoe meer kans op het voorkomen van ‘tussenland’. De methodiek die in dit 
boek wordt gehanteerd, dient voor het opspeuren van ‘tussenland’ en restruimten en is mits de nodige 
aanpassingen voor dit onderzoek naar hergebruik bruikbaar.  
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Screening: Warm-koud analyse 
De warm-koud analyse om de mogelijk interessante herbruikbare gebieden in Vlaanderen te 
lokaliseren en te kwantificeren, is een cartografisch instrument gebaseerd op GIS-analyse. Net zoals in 
het boek ‘Tussenland’, vormen verschillende conditiekaarten het resultaat van deze methodiek. Het 
selecteren van gebieden die in aanmerking komen voor hergebruik, gebeurt daarbij in verschillende 
stappen.  

 
Figuur 15: Schematische weergave van de warm-koud analyse 

 
Eerst worden de warme indicatoren weergegeven; een aanduiding van alle gebieden die eventueel 
herbruikbaar zijn (Figuur 15 - punt 1). In een GIS-omgeving worden verschillende datalagen 
verzameld en cartografisch gesuperponeerd. Door het geven van een bepaalde transparantie aan de 
lagen, lichten vlekken op waar verschillende ‘warme’ lagen op elkaar liggen en hierdoor 
‘warmtefronten’ vormen waar verschillende indicatoren wijzen op hergebruiksmogelijkheden. 
Voorbeelden van deze datalagen zijn leegstaande gebouwen, vervuilde percelen, bouwkundig erfgoed, 
ontginningsgebieden etc. Vervolgens zorgen de koude indicatoren voor randvoorwaarden: in deze 
gebieden is hergebruik niet mogelijk of onwenselijk (Figuur 15 - punt 2). De GIS-data zijn hier 
gebaseerd op onder meer natuurbescherming- en ontwikkeling, overstromingsgevoeligheid, … Een 
deel van het gebied dat eerder (in punt 1) aangeduid werd als herbruikbaar, wordt bijgevolg 
uitgesloten (Figuur 15 - punt 3). Concreet kunnen we deze manier van werken illustreren met een 
voorbeeld: in eerste fase worden alle vervuilde terreinen geselecteerd als herbruikbaar en dus ‘warme’ 
laag. Vervolgens worden natuurreservaten aangeduid als niet-herbruikbare gebieden; nieuwe 
ontwikkelingen waarvoor natuurreservaten moeten wijken, zijn immers beleidsmatig niet gewenst. De 
vervuilde gebieden die in een natuurreservaat liggen, zullen bijgevolg geen deel meer uitmaken van de 
te hergebruiken gebieden.4  

                                                      
4  Dit is gekoppeld aan de definitie van hergebruik die de activiteit van hergebruiken situeert in de bebouwde of versteende 

ruimte. 
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Figuur 16: Gebieden met een hoge potentie voor hergebruik in Vlaanderen 

 
Het resultaat van de warm-koud analyse is een kaart op Vlaams niveau met een begroting van de 
gebieden waarbinnen hergebruik mogelijk is. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen gebieden 
zonder hergebruiksmogelijkheden en gebieden met een lage, hoge of hoogste potentie voor 
hergebruik. Figuur 16 geeft de gebieden met een hoge en hoogste potentie op hergebruik weer. Dit is 
ongeveer 10 procent van de grondoppervlakte in Vlaanderen. Hoe donkerder de zone, hoe meer 
factoren wijzen op hergebruiksmogelijkheden.  
De ruimte in Vlaanderen die op figuur 2 als ‘wit’ is aangeduid, is de zone waar het potentieel aan 
hergebruik kleiner, maar daarom niet noodzakelijk onmogelijk is. Binnen deze witte zone kunnen de 
gebieden met een lagere potentie voor hergebruik worden aangeduid (figuur 17). Deze hebben geen 
hoge potentie voor hergebruik, maar zijn niet aangeduid zijn als ‘koude indicator’ (figuur 1). 

 
Figuur 17: Gebieden met een lagere potentie voor hergebruik in Vlaanderen (grijs) 

 
Uit deze figuur blijkt dat ongeveer 63 procent van Vlaanderen in zeker mate herbruikbaar is. 
Concluderend geeft tabel 1 de hergebruiksmogelijkheden in Vlaanderen weer, waarbij een onderscheid 
werd gemaakt tussen gebieden waar hergebruik niet mogelijk is en gebieden met een lage of hoge 
potentie op hergebruik. 
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Tabel 1: Hergebruiksmogelijkheden in Vlaanderen met aandeel van de Vlaamse ruimte in oppervlakte en 
percentage 

Hergebruiksmogelijkheden van gebieden Oppervlakte % van Vlaanderen 

Gebieden waar hergebruik niet mogelijk/gewenst is (wit op figuur 3) 373.691 ha 27,50 % 

Gebieden met een lage potentie voor hergebruik (grijs op figuur 3) 850.900 ha 62,63 % 

Gebieden met hoge en hoogste potentie voor hergebruik (figuur 2) 134.174 ha 9,87 % 

 
Analyse op microniveau 

Deze screening door middel van warm-koud analyse wijst op hergebruiksmogelijkheden in 
verschillende gradaties. Ter controle van deze screening worden in een tweede stap een aantal 
deelgebieden op microniveau geanalyseerd5. Zijn de gebieden die we op schaal van Vlaanderen 
aangeduid hebben als ‘herbruikbaar’ dat ook in realiteit? In deze analyse worden het 
herbruikbaarheidsprofiel en omkeerbaarheidsprofiel nagegaan, teneinde een ontwerpend onderzoek op 
een lager schaalniveau te kunnen starten om een gewenste ontwikkeling van een gebied –in het kader 
van ‘slim ruimtegebruik’- aan te geven. Als de selectie in de screening niet geslaagd is en hergebruik 
in het deelgebied bijgevolg niet aangewezen is, kan dit in de meeste gevallen teruggebracht worden 
naar drie redenen: bepaalde datalagen ontbreken, elementen uit de context gaan hergebruik tegen en 
terreinen zijn nog niet onmiddellijk beschikbaar. 
Uit het onderzoek in de deelgebieden is gebleken dat bepaalde aspecten van herbruikbaarheid zeer 
contextafhankelijk zijn. We kunnen dit illustreren aan de hand van twee cases: het bedrijventerrein 
langs de A12 en het bedrijventerrein langs de E17. Beide bedrijventerreinen zijn op dezelfde manier 
geselecteerd, uit de warm-koud analyse bleek een even grote potentie voor hergebruik, maar toch zijn 
de hergebruiksmogelijkheden als resultaat van het ontwerpend onderzoek compleet verschillend. 
Langs de E17, ter hoogte van Deerlijk, ligt een bedrijventerrein dat door de afstand tot woon- en 
handelskernen geïsoleerd ligt van de omgeving. Er wordt door een intercommunale een proactief 
beleid gevoerd om de bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk te benutten en er is bijgevolg geen 
vraag naar het inbrengen van nieuwe functies of hergebruik. Het bedrijventerrein in Aartselaar 
daarentegen, wordt omgeven door een woonkern, agrarische percelen, een golfterrein en beboste zones 
en maakt deel uit van de bedrijvencorridor langs de A12. De hergebruiksmogelijkheden zijn hier 
talrijk, gezien de context. In het ontwerpend onderzoek zijn de mogelijkheden in verschillende 
scenario’s geschetst, gaande van een invulling in functie van de bedrijven tot een volledig ommekeer 
in functie van de woonomgeving.  
Het tijdsperspectief is, naast de context, ook belangrijk. Niet alles wat nu als ‘warme laag’ of 
herbruikbaar is aangeduid, is op korte termijn effectief herbruikbaar. Bepaalde bedrijventerreinen zijn 
bijvoorbeeld momenteel volledig ingevuld en kampen niet met leegstand, dus hergebruik is nog niet 
onmiddellijk aan de orde. In de toekomst hebben dergelijke terreinen wel een hoog potentieel. De 
potentiekaart voor hergebruik, moet op die manier gelezen worden dat niet alle ‘rode’ zones 
onmiddellijk kunnen ingezet worden voor hergebruik. 

                                                      
5  In overleg met de opdrachtgever en met de focus op eerder ontwikkelde of bebouwde gebieden, worden er drie regionale 

gevalstudies afgebakend waarbinnen telkens drie deelgebieden op microniveau geanalyseerd werden. De deelgebieden op 
microniveau zijn: de Wondelgemse Meersen, Oud Sint-Amandsberg, de viaduct van Gentbrugge (in de 19e eeuwse 
gordel van Gent), Collegewijk, bedrijventerrein aan de E17, een zone met landbouwzetels (in de steenwegcorridor 
Kortrijk-Waregem), een bedrijventerrein aan de A12, het ontginningsgebied Tuinlei en het deelgebied Scheldeboord (in 
de omgeving van de Rupel).  
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Het caseonderzoek maakt duidelijk dat het lokaliseren en kwantificeren van herbruikbare ruimte door 
middel van een warm-koud analyse mogelijk is op schaal van Vlaanderen, maar dat niet alle potentieel 
herbruikbare ruimte ook overal of onmiddellijk herbruikbaar is.  
 

Conclusie 

Met de verwachte bevolkingsgroei in Vlaanderen tegen 2050 zal de druk op de ruimte niet afnemen. 
Tegelijk wil Vlaanderen evolueren naar een regio waarbij de bebouwde oppervlakte niet meer 
toeneemt. Hergebruik vormt één van de cruciale sleutels om binnen deze context blijvend ruimte te 
kunnen aanbieden. Door in te zetten op hergebruik is het immers mogelijk om het bijkomende 
ruimtebeslag terug te dringen zonder maatschappelijke ontwikkelingen te hypothekeren. Uit de warm-
koud analyse kunnen we afleiden dat er in Vlaanderen heel wat plekken zijn die kunnen hergebruikt 
worden. De analyse leert dat maar 27,50 procent van Vlaanderen zeker niet herbruikbaar is (tabel 1).  
In hoeverre kunnen we met hergebruik het aansnijden van nieuwe ruimte in Vlaanderen verminderen 
of zelfs stopzetten? Meer dan 25 procent van de Vlaamse ruimte is bebouwd of verhard en prognoses 
geven aan dat zonder een gericht ruimtelijk beleid, Vlaanderen 30 tot 50 procent verhard zou worden 
tegen 2050. Dit betekent een toenemende verharding van ongeveer 5 tot 25 procent. Door in te zetten 
op hergebruik in de circa 10 procent ruimte met een hoge potentie op hergebruik, is het in theorie dus 
mogelijk de toenemende verharding te begrenzen op 15 procent in plaats van 25 procent. Nog 
vooruitstrevender zou in het meest ideale scenario de bestaande verharding zelfs met 5 procent kunnen 
afnemen in 2050 (in plaats van een toename van 5 procent). We nuanceren deze stelling; dit scenario 
zal hoogst waarschijnlijk niet met hergebruik alleen bereikt kunnen worden. Maar als we ‘slimmer’ 
omspringen met de ruimte in Vlaanderen, kunnen we alvast meer doen met minder ruimte. 
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Stad tussen pijlers 
 

Buda-stad, 24 mei 2048 

 
Wat we nu Buda-stad noemen was in het begin van deze eeuw een grauw en onaangenaam 
industriegebied. De transformatie van deze terreinen op de grens van Haren, Vilvoorde en Machelen 
naar een bruisend stadsdeel is vandaag een feit. Een terugblik op meer dan 35 jaar bewogen 
stedenbouwgeschiedenis.  
 

2013 – 2025: De opstart van het logistiek centrum en eerste pogingen tot 
stadsontwikkeling 

 
In de tweede helft van de financiële crisis van het begin van deze eeuw, tussen 2012 en 2018, zaten 
verschillende projecten in het Brusselse muurvast. Om het broodnodige Gewestelijk ExpresNet (GEN) 
af te werken en de exploitatiekost te betalen, was structurele financiering nodig. Aangezien de 
regionaal georiënteerde baten van het GEN geen verdere aanspraak op federale budgetten konden 
legitimeren (Lebrun en Dobruszkes, 2012), werd uiteindelijk geopteerd voor het invoeren van een 
stadstol voor het Brussels Gewest (Vanhove en Logghe, 2004, p. 12). De stadstol zou niet alleen 
financieel soelaas bieden voor de ontwikkeling van hoogwaardig voorstadsvervoer, maar zou in 
Brussel zelf de autodruk verminderen, de luchtvervuiling terugdringen en de geluidsbelasting doen 
afnemen. Dat de ruimtelijke druk op de gebieden net buiten de gewestgrens daardoor nog zou 
toenemen, werd snel duidelijk. Er ontwikkelde zich een politieke consensus over de noodzaak om 
bijkomende infrastructuurmaatregelen te nemen en een toekomstgericht ruimtelijke visie te 
ontwikkelen voor de rand rond Brussel. Vooral het toen onderbenutte terrein rond het station Buda en 
het noordelijk deel van het rangeerterrein van Schaarbeek vormden de grootste uitdaging. Sinds de 
jaren 1990 werden met de regelmaat van de klok nieuwe plannen, visies, masterplannen, ... voor het 
gebied opgemaakt, waarvan enkel de noordelijke fragmenten aansluitend bij Vilvoorde en het 
Zeekanaal Brussel-Schelde tot realisatie kwamen (Casabella et al., 2010). Andere voorstellen bleken 
papieren tijgers of liepen vast in eindeloze juridische procedures. 
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Figuur 1: onderhandelde stadstolzone, tolvrije zone en tolvrije routes in 2018 

 
Tussen 2015 en 2018 werd koortsachtig gezocht in de hele Vlaamse Rand rond Brussel om de 
verwachte negatieve effecten van de stadstol weg te werken en aan de gestadig toenemende vraag naar 
woningen, voorzieningen en arbeidsplaatsen in de agglomeratie tegemoet te komen. De oplossing 
bestond erin om enerzijds enkele belangrijke logistieke zones langs het Zeekanaal en rond de 
luchthaven vrij te stellen van de stadstol, en anderzijds verschillende aansluitende verstedelijkte 
gebieden (o.a. in Vilvoorde, Strombeek-Bever, Zaventem, Machelen) binnen de tolzone op te nemen. 
De Ring (R0), de toevoerwegen en de routes naar de tolvrije zones waren eveneens tolvrij. Er werden 
stedenbouwkundige plannen ontwikkeld om de beschikbare tolvrije ruimte (de zone langs het 
Zeekanaal tussen de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek en de Broekstraat) intensief te 
benutten voor een quadrimodaal ontsloten logistiek park. Op de site biedt men nu nog steeds 
goederenvervoer over het water, de weg, via spoor (inclusief vracht-HST) als verwerking van 
luchtvracht aan. Nieuwe en verouderde gebouwen en installaties stonden door elkaar, productie- en 
logistieke bedrijven wisselden elkaar af, en een belangrijk deel van de mogelijke kade werd 
ingenomen door het waterzuiveringsstation Brussel-Noord. Restanten van de oorspronkelijke Zenne 
waren nog aanwezig tussen de bedrijfsgebouwen. 
Een gezamenlijk langetermijnproject werd op 16 december 2017 vastgelegd in een protocol tussen NV 
Waterwegen en Zeekanaal, de Haven van Brussel, Stad Vilvoorde, Stad Brussel, de Vlaamse Regering 
en de Brusselse Regering. Het protocol voorzag volgende ruimtelijke ingrepen: 

• de uitbouw van een quadrimodaal logistiek park tussen de Broekstraat, 
Schaarbeeklei/Vilvoordelaan en de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek. 
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• de verplaatsing en natuurlijke inrichting van de Zenne, gedeeltelijk op het tracé van de 
Schaarbeeklei/Vilvoordelaan. 

• de afbraak van het afvalwaterzuiveringsstation Brussel-Noord, en het voorzien van nieuwe, 
moderne geïntegreerde installaties (ten vroegste vanaf 2023) 

• het vervangen van bestaande gebouwen door moderne grootschalige constructies voor 
logistieke activiteiten over de volledige lengte, met een geïntegreerde natuurlijke 
waterzuiveringsinstallatie op het dak. 

• integreren van nieuwe stedelijke functies zoals waterbevoorrading, daklandbouw, 
viskwekerijen, recreatie, openluchtzwembad,... in de zuiveringsinstallaties op het dak van het 
logistiek centrum. 

• de aanleg van een nieuwe directe verbindingsroute tussen de luchthaven en het logistiek 
centrum, zonder kruispunten of op- en afritten naar het lagere wegennet. 

 
Figuur 2 : viskwekerij en waterbehandeling op het dak van het logistiek centrum (impressie 22 april 2048) 

 
De financiering werd gedragen door concessies aan een reeks private partners (Katoennatie, TNT, 
DHL, Delhaize, Mestdagh, Multipharma,...) die naast de inrichting ook het beheer van de tolvrije 
logistieke zone mochten opnemen. Transporten die de stad bevoorraden vanuit de quadrimodale zone 
krijgen een ruime korting op de stadstol. De tolvrije route en de eerste nieuwe logistieke gebouwen 
werden in september 2018 in gebruik genomen.  
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Parallel met de logistieke vernieuwing moest Brussel ruimte vinden voor meer dan 250 000 nieuwe 
inwoners tegen 2025. In samenwerking met de Vlaamse actoren werd in het verlengde van de 
projecten rond het station van Schaarbeek, een nieuw stadsdeel voorzien tussen de spoorwegbochten 
van lijn 25/lijn 26 en de Kerklaan in Machelen. Naar het voorbeeld van toenmalige innovatieve 
stadsprojecten in Malmö, Stockholm en Freiburg (Ryan en Throgmorton, 2003) werd het nieuwe, 
duurzame en klimaatbestendige Buda-stad ontworpen.  

 
Figuur 3 : schets (2014) van het viaduct-woongebouw en nieuw stadsbos. 

 
Een eerste ontwerp voorzag het volledig ombouwen van het viaduct tot een reusachtig 
woningencomplex (vertrekkend van Le Corbusiers Plan Obus (Tafuri, 1976, p. 128)). Het 
voorbijgestreefde concept van autonome appartementsgebouwen boven een zee van groen lag te ver 
van de toenmalige activiteiten en eigendomssituatie om ook maar één actor te bekoren. Na enkele 
andere utopische ontwerpen werd een grootschalige reconversieoperatie voorgesteld waar de 
overheden hun beschikbare terreinen inzetten om private investeerders over de streep te trekken. De 
enorme oppervlakte spoor- en weginfrastructuur bood de kans om een vernieuwend meervoudig 
ruimtegebruik toe te passen voor een volledig stadsdeel. Men wilde alle bestaande industriële en 
logistieke activiteiten in het gebied behouden, en tegelijkertijd de beschikbare ruimte boven, onder en 
tussen de activiteiten beter benutten. In de praktijk werd een driedimensionaal onteigeningsplan 
opgemaakt (naar analogie van de ondergrondse onteigeningen voor spoorwegtunnels) waarbij de 
ruimte boven de infrastructuur en gebouwen werd ingenomen, samen met erfdienstbaarheden voor het 
plaatsen van steunkolommen. Negen meter boven het bestaande maaiveld zou het nieuwe stadsdeel 
verrijzen, met visuele en functionele koppelingen naar het onderliggend weefsel en naar de nieuwe 
waterpartijen en daklandbouw boven het logistiek centrum. De ruimtelijke principes voor Buda-stad 
(2015) kunnen als volgt worden samengevat: 
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• op het terrein van ongeveer 110 ha worden 5000 woningen voorzien, met de nodige 
buurtvoorzieningen, parken, winkels,... en een private buitenruimte van minstens 20 m² per 
woning. 

• de spoorlijnen worden overbouwd, met de nodige uitbreidingsruimte, zodat geluids- en 
trillingshinder onder de grond verdwijnt. 

• de bestaande activiteiten op het maaiveld worden geïntegreerd en gemoderniseerd. 

• lichtinval en toegankelijkheid blijven gegarandeerd voor de bestaande functies en er worden 
relaties voorzien tussen de boven- en de benedenstad. 

• nieuwe commerciële activiteiten en dienstverlening wordt verweven met de woonwijk in de 
vorm van een subcentrum dat ontsloten wordt door een GEN-station. 

• de woonwijk wordt autoluw uitgevoerd, waarbij permanent parkeren in een parkeergebouw 
aan de rand van de wijk gebeurt. 

 
Figuur 4 : Vákár en Snijder (2010), glazen overkapping van snelwegen 

• de wegontsluiting (richting luchthaven) wordt van een glazen overkapping voorzien en 
uitgerust met een luchtzuiveringsinstallatie (Vákár en Snijder, 2010). 

 
Tal van redenen waaronder de geluidsoverlast, luchtvervuiling en het negatief imago van Buda, 
zorgden tussen 2015 en 2020 tot aanzienlijke vertragingen in het project. In die periode werden een 
groot aantal andere woonprojecten in het Brusselse Gewest en de Vlaamse Rand gerealiseerd, wat de 
zin om een moeilijk terrein aan te pakken bij vele actoren wegnam. De investeerders haakten dan ook 
één voor één af. In 2023 werd een beperkt eerste bouwblok met 400 woningen in gebruik genomen dat 
aansloot op de ontwikkelingen in Vilvoorde-Watersite. Nadien valt het werk aan het nieuwe stadsdeel 
volledig stil. 
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2025 – 2035 : een nieuwe kijk op (auto)mobiliteit – wind in de zeilen voor Buda-stad 

 
Figuur 5 : schema (2025) van de aan te leggen transferia, nieuwe treinverbindingen en verwijderde of aangepaste 
snelwegen – inmiddels werden alle voorgenomen werken uitgevoerd. 

 
Hoewel de ingevoerde stadstol een significant positieve impact had op de leefbaarheid binnen de 
tolzone, bleven de congestie- en verkeersleefbaarheidsproblemen buiten de zone toenemen, vooral in 
het gebied nét buiten het cordon en op de tolvrije routes. Het alsmaar toenemende verkeer op 
verschillende grote snelwegen en ringwegen rond Brussel zorgde voor een immense 
luchtverontreiniging, ondanks de verbeterde voertuigtechniek. De Brusselse rand leed hier het sterkst 
onder. Het contrast tussen de leefbare binnenstad en de vervuilde periferie deed ook de publieke opinie 
omslaan en het draagvlak voor autowegen drastisch afnemen. De blauw-groene regering nam de 
moedige beslissing om het roer (uiteindelijk) om te gooien. De nieuwe kijk vormde de eerste stap in de 
'collectivisering van het individueel vervoer', een systeem dat we nu in 2048 doodnormaal vinden. In 
dit mobiliteitssysteem werden de doorgaande verbindingen langs Brussel doorgeknipt voor individueel 
vervoer, en vervangen door overzettreinen. Ferrystations werden voorzien aan de snelweg in Ternat, 
Nossegem, Zemst, Buizingen en Wavre. Wagens en vrachtwagens met verbrandingsmotoren worden 
ofwel op de shuttletrein gezet, ofwel achtergelaten op de daarvoor voorziene parking. Wie zijn wagen 
achterlaat kan zijn reis voortzetten per voorstadstrein, of per elektrisch stadswagentje (privé of binnen 
een deelautosysteem). Vanuit de transferia werd het versterkte bestaande spoorwegennet ingezet 
collectieve transfers te verzekeren. Het systeem bleek zo succesvol dat men sneller dan voorzien 
overging tot de omvorming van snelwegen tot spoorlijnen, zoals de doortocht door het Zoniënwoud. 
De luchtkwaliteit en geluidsdruk vergrootte immers de aantrekkingskracht van Brussel, dat inmiddels 
één van de minst vervuilde plaatsen in België was. Wat vijftien jaar eerder ondenkbaar was, kwam dan 
toch op de agenda: de afbraak van het Viaduct van Vilvoorde. 
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Figuur 6: afbraak viaduct van Vilvoorde in december 2029 

 
Zodra de scherpe keuzes bekend werden, startte ook het denken en investeren in het gebied opnieuw. 
Het masterplan voor Buda-stad werd vanonder het stof gehaald, de eerste gebouwen waren al in 
aanbouw nog voor het viaduct goed en wel was afgebroken. De oude plannen konden niet zonder meer 
worden uitgevoerd. Een nieuwe kijk op openbaar vervoer, het toegenomen belang van het openbaar 
domein en 'leven op straat', de andere woonwensen en de aanhoudende demografische druk dwongen 
tot een actualisatie. De eisen gesteld aan stedelijke ontwikkelingsprojecten waren het sterkst 
geëvolueerd op het vlak van de technische processen. 
 
Naast een nieuwere vormgeving werden de principes uit 2015 op volgende punten aangevuld: 

• alle primaire energie (wind, water, zon, geothermie, biomassa) die beschikbaar is in het 
stadsdeel wordt benut 

• het stadsdeel produceert netto-energie, en voorziet in eigen opslagcapaciteit 

• het stadsdeel produceert voedsel, zowel per gezin als op grotere schaal 

• gebouwen zijn makkelijk herbruikbaar (in onderdelen of als intelligente ruïnes) 

• nieuwe woningtypes worden ontwikkeld voor de nieuwe noden.  
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Figuur 7 : nieuwe Zenne, met recreatie en promenade op het logistiek complex (impressie 22 april 2048) 

 
Meest in het oog springend was het hergebruik van de pijlers van het viaduct voor 
'zwaluwnestwoningen' en het groot aandeel ruimtes die publiek beschikbaar zijn. Voor het eerst in 
België werden ruimtes ter beschikking gesteld, als een verlengde van de sociale netwerken. De 
virtuele en de werkelijke wereld vermengen zich en komen samen in ontmoetingsruimtes. Contacten 
op sociale medianetwerken werden vermengd met real-life bijeenkomsten en gingen directe interactie 
aan.  
 

2035 – 2048 

 
Voor de stedelijke mobiliteit was dit een cruciale periode, omdat de stad opnieuw een productiegebied 
werd. Zowel voor voedsel als dagelijkse gebruiksgoederen sloeg de handelsbalans van grote 
agglomeraties om. Meer goederen en voedsel werden vanaf 2035 uitgevoerd dan er moest 
binnengebracht worden. De efficiëntie van het logistiek centrum in de tolvrije zone nam dan ook toe, 
en het initieel plan om ook het waterzuiveringsstation te vervangen door een nieuwe installatie op het 
dak van het logistiek centrum werd volledig uitgevoerd.  
Het aantal inwoners in en rond het Brussels gewest bleef verder toenemen, samen met een hele reeks 
activiteiten die opnieuw, na bijna een eeuw, in de stad plaatsvinden. Andere grootschalige 
stadsreconstructie-ingrepen voorzagen naast landbouw ook nieuwe stadsrecreatie die de concurrentie 
met het vroegere dagjestoerisme naar de kust aan konden. De nabijheid zorgde voor een verdere 
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afname van het individueel gemotoriseerd vervoer ten voordele van wandelen en fietsen. De 
stadslandbouw gaf ook een nieuw elan aan het gebruik van lastdieren, omdat ze makkelijker inzetbaar 
waren op de kleine percelen en voor de daklandbouw, én omdat dieren een belangrijke schakel bleken 
te zijn in het sluiten van de biologische afvalcyclus in de stad.  
 
De recente omwenteling in de luchtvaart droeg ook bij aan het volledig wegwerken van lawaaioverlast 
door vliegtuigen. Het algemeen gebruik van stillere vliegtuigen in 2031 had al een sterke verbetering 
van de omgevingskwaliteit gebracht, maar het was nog wachten tot 2042 vooraleer de kerosine quasi 
onbetaalbaar werd en klassieke jets langzaam maar zeker vervangen werden door luchtschepen (De 
Decker, 2007). De invoering van deze nieuwe toestellen maakte het ook mogelijk dat er niet langer 
over de stad moest gevlogen worden. 
 
Het bewogen verhaal van Buda-stad toont ons een geschiedenis van vallen en opstaan, een moeizaam 
politiek debat, dat dank zij enkele verlichte beslissingen toch een succesverhaal werd. 51 jaar na de 
sluiting van één van de belangrijkste autofabrieken van België in 1997 (Verlinden et al., 2003) leeft op 
diezelfde plek een nieuwe stad, symbool van de 21e eeuwse stadsvernieuwing en katalysator voor het 
behoud van de economische slagkracht van ons land in een geglobaliseerde wereld.  
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THEMA : INTERNATIONALE PLANNING  
 

Inspirator 

Bas Waterhout, TU Delft 
Marinka van Vliet, Berenschot 

Schets thema 

“Het werkveld van de planologie beperkt zich niet tot de lokale en provinciale grenzen, maar strekt 
zich uit tot de nationale, continentale en ja zelfs de gehele wereld.” 
  
Aldus, Joël de Casseres, grondlegger van het begrip ‘planologie’ in een artikel ‘Grondslagen der 
Planologie’ gepubliceerd in De Gids in het jaar 1929. Een mensenleven later is deze stelling nog 
steeds actueel. Wellicht niet op de wijze waarop De Casseres het destijds voor ogen had, maar dan 
toch, ruimtelijke planning op welk schaalniveau dan ook, kan niet los worden gezien van 
ontwikkelingen over de grenzen heen. 
  
Is Europa en zelfs de gehele wereld daarmee automatisch een speelveld voor planologen? 
Luchtfietserij of toch een vraag die tot nadenken stemt? Binnen de politieke context van de Europese 
Unie wordt nu al ruim twee decennia lang aandacht gevraagd voor een grotere rol van ruimtelijke 
kenmerken in de beleidsafweging. Met het opnemen van de doelstelling tot het nastreven van 
territoriale cohesie in het Verdrag van Lissabon is deze vraag ingewilligd. Deels althans, want 
voorlopig is het onduidelijk wat beleid gericht op territoriale cohesie eigenlijk inhoudt en welke 
doelen het dient? 
  
Kijkend naar de dagelijkse praktijk van ruimtelijke planning valt op dat hoewel deze vaak betrekking 
heeft op de vierkante meter, ook hier de internationale context doordringt. Is het niet de mondiale 
kredietcrisis en nu Euro-crisis, ontstaan in een schijnbaar parallel universum, die grote invloed 
uitoefent op financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprocessen, dan zijn het wel Europese 
regels verpakt in richtlijnen die leiden tot vertraging en planaanpassing, maar wellicht ook betere 
plannen? Daarnaast is er de invloed van Europese subsidies, bijvoorbeeld uit EFRO of INTERREG, 
waarmee zowel in steden als in het landelijk gebied net dat beetje extra kan worden geleverd of 
waarmee internationaal kan worden samengewerkt. Verandert de context van de Europese Unie 
daarmee ruimtelijke planning in Nederland en Vlaanderen? En zo ja, in welke zin, hoe beoordelen we 
dat en hoe kunnen we hier mee omgaan? 
  
Internationaal strekt zich, zoals terecht opgemerkt door De Casseres, natuurlijk verder uit dan de 
continentale grenzen. Maar op welke wijze behoren andere werelddelen dan tot het speelveld van de 
Nederlandse of Vlaamse planoloog? Als inspiratiebron of om bepaalde ontwikkelingen te identificeren 
die doorwerken in de lokale planning praktijk? Of als afzetmarkt, een plek waar we onze 
planologische expertise kunnen inzetten om mee te helpen aan een betere wereld? Hoe kunnen we dit 
zien, wat zijn onze ervaringen, lessen en suggesties en wat is de betekenis hiervan voor onze eigen 
ruimtelijke planning? Of zat De Casseres er wellicht toch naast? 
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Luiken binnen thema 

Op de PlanDag 2012 zijn de papers binnen dit thema ingedeeld in drie luiken (sessies): 

• Planning over de grenzen heen 

• Open ruimte en verstedelijking 

• Krimp als gegeven 
 

U vindt de papers in dit thema hierna in alfabetische volgorde gerangschikt. 
 

Planning over de grenzen heen 
Papers: Binnen welke lijntjes kleuren: Interferentie van stedenbouwkundige en politiek-

administratieve grenzen rond Brussel – Kobe Boussauw, Georges Allaert en  
Frank Witlox 
 
Verschuivende schalen: de implicaties van de decentralisatie van ruimtelijk beleid 
tegen het achtergrond van toenemende Europeanisering – David Evers 
 
Territoriale cohesie en de besteding van de EFRO middelen in Vlaanderen –  
Liesl Vanautgaerden 
 

 

Open ruimte en verstedelijking 
Papers: Open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen. Een vergelijkende studie naar vier 

onderschatte ruimtegebruiken. – Barbara Tempels 
 
Zoveel platteland: van harde afbakening naar flexibele criteria – Thomas Verbeek, 
Ann Pisman, Georges Allaert 
 

 

Krimp als gegeven 
Papers: Ruil je Rijker; onderzoek door middel van stedelijke interventies in de context van 

krimp – Carolien Ligtenberg, Elisabeth Boersma, Jeroen van de Weijer en Pim Dumans 
 
Anticiperen op stedelijke krimp in Vlaanderen – Adriaan Pardon 
 
Krimp als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit – Mark Reede en Frenk Bekkers 
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Binnen welke lijntjes kleuren: Interferentie van stedenbouwkundige en 
politiek-administratieve grenzen rond Brussel 
 

Kobe Boussauw, Georges Allaert en Frank Witlox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen 
 

• Het afbakenen van het stedelijk gebied in de Vlaamse rand rond Brussel is geen implementatie van 
de stads-economische theorie die aan de basis ligt van het afbakeningsidee. 

• In de praktijk functioneert de Brusselse gewestgrens als stads-economische afbakeningslijn. 

• Het ontmoedigen van verdichting in de Vlaamse rand geeft enerzijds aanleiding tot overdreven 
verdichting binnen Brussel, en anderzijds tot periurbanisatie en overdreven langeafstandspendel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobe Boussauw, Georges Allaert en Frank Witlox 
Universiteit Gent - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning en Vakgroep Geografie 
kobe.boussauw@ugent.be 
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Binnen welke lijntjes kleuren: Interferentie van stedenbouwkundige en 
politiek-administratieve grenzen rond Brussel 
 

Inleiding 

 
De moderne variant van de stedenbouwkundige praktijk om stedelijke gebieden af te bakenen is reeds 
gedurende meerdere decennia in gebruik. In de academische literatuur worden dergelijke strategieën 
doorgaans aangeduid met de term “urban containment policy” (UCP) die in de meeste gevallen 
geïmplementeerd worden in de vorm van een “urban growth boundary” (UGB). 
 De in de literatuur aangevoerde redenen om stedelijke gebieden af te bakenen zijn vrij divers, maar 
hebben met elkaar gemeen dat ze de maatschappelijke kosten, die eigen zijn aan ongecontroleerde 
ruimtelijke uitspreiding of sprawl, willen internaliseren. Millward (2006) geeft de bescherming van de 
open ruimte rond de steden als één van de oorspronkelijke redenen om de expansie van het stedelijk 
gebied te begrenzen. Een tweede klassiek argument is de buitenproportionele meerkost die veroorzaakt 
wordt door stedelijke dienstverlening die geleverd wordt aan ruimtelijk uitgespreide woonlocaties. 
Aangezien diensten zoals nutsleidingen, bouw en onderhoud van wegeninfrastructuur, openbaar 
vervoer of postbedeling doorgaans aan de gemiddelde kost per inwoner - en dus niet aan de marginale 
kost per bijkomende woning - verschaft worden, drijven ongecontroleerde afgelegen ontwikkelingen 
de kosten voor alle inwoners van de stad of regio geleidelijk aan op (Ding et al., 1999). Brueckner 
(2007) ziet verder een belangrijke externe kost van sprawl in de bovenmatige ontwikkeling van het 
pendelverkeer per auto, die na verloop van tijd leidt tot belangrijke congestieproblemen en 
onvoorziene tijdverliezen bij de pendelaars, terwijl de overlast door autoverkeer (onder meer in de 
vorm van slechte luchtkwaliteit) in de kernstad hoog ligt, en het potentieel aan 
openbaarvervoergebruikers er door de lage bevolkingsdichtheid relatief beperkt is. 
 Een vierde argument dat pleit voor het beperken van ongecontroleerde ontwikkelingen is te vinden 
in het idee dat inwoners van compacte steden hun ecologische voetafdruk een stuk kleiner kunnen 
houden dan inwoners van een perifeer suburbaan gebied. De reden daarvoor is dat bewoners van dense 
steden doorgaans minder autoverkeer veroorzaken en kleiner wonen, waardoor ze naar verwachting 
minder energie verbruiken (en bijgevolg minder emissies uitstoten) om zich te verplaatsen en om hun 
woning te verwarmen (Burby et al., 2001). Behalve het feit dat bewoners van een compacte stedelijke 
kern met minder energie rondkomen, is bovendien het potentieel om de eigen voetafdruk nog eens 
extra te verkleinen groter in de stad dan in een suburbaan gebied. 
 Een vijfde argument, tenslotte, is de veronderstelde rol van compacte ontwikkeling in het 
uitbouwen van een evenwichtig stedelijk systeem, met een goede balans tussen woningen, jobs en 
diensten, een goede interne bereikbaarheid, en een beperking van de sociale segregatie tot gevolg 
(Nelson et al., 2004). Ook doelstellingen die gericht zijn op het tegengaan van de verloedering van 
historische stadscentra maken deel uit van dit argument: door het beperken van de ruimtelijke uitdijing 
wordt de vraag naar woningen in het stadscentrum op een hoog peil gehouden, met spontane 
renovatieactiviteiten als gevolg. 
 Hoewel stads-economen skeptisch zijn over de effectiviteit van het afbakenen van stedelijke 
gebieden, wijst de praktijk uit dat UGB’s bijzonder populair zijn in de praktijk van de ruimtelijke 
planning. We leiden hieruit af dat dit instrument, dat door Brueckner (2000) “lomp” wordt genoemd, 
door beleidsmakers vaak als nuttig wordt beschouwd. In de volgende paragraaf tonen we aan dat de 
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implementatievorm en de context waarin een UGB wordt geïmplementeerd, in belangrijke mate de 
gevolgen ervan kan bepalen. Vervolgens bestuderen we het geval van Brussel, waar we aantonen dat 
stedelijke verdichting optreedt door een ongewilde, zeer specifieke interferentie van politiek-
administratieve en stedenbouwkundige grenzen. 
 

Verwachte effecten van de UGB’s 

 
In het kort wordt van een UGB verwacht dat nieuwe ontwikkelingen zich in binnengebieden 
voordoen, en dat door de beperking van het aanbod aan bouwgrond reconversie van het bestaande 
patrimonium optreedt die geleidelijk aan leidt tot een toenemende woondichtheid. De veronderstelde 
positieve gevolgen voor de maatschappij bestaan eruit dat de open ruimte buiten de UGB intact blijft, 
dat de kost voor openbare diensten en nutsvoorzieningen laag blijft, dat het totale verkeersvolume - en 
dus ook het congestieniveau - binnen de perken blijft, en dat het draagvlak voor een performant 
openbaar-vervoernetwerk relatief hoog ligt. De veronderstelde negatieve gevolgen voor de (nieuwe) 
bewoners van het stedelijk gebied zijn te vinden in een toename van de vastgoedprijzen en het kleiner 
worden van een gemiddelde wooneenheid. 
 De verwachtingen die aan UGB’s worden gekoppeld, vinden hun oorsprong voornamelijk in 
stadseconomische theorievorming (op basis van de biedrentetheorie van Alonso-Muth-Mills) en in 
observaties van de historische ontwikkeling van op een natuurlijke wijze afgebakende steden. De 
stadseconomische theorie leert ons dat door het aanbod aan in de toekomst bebouwbare grond te 
beperken, de grondprijzen noodzakelijkerwijs zullen stijgen, met op termijn een hogere 
bebouwingsdichtheid tot gevolg. Uit een aantal voorbeelden van historische steden die een natuurlijke 
begrenzing hebben, doordat ze op een schiereiland gelegen zijn (New York, San Francisco, 
Stockholm) of omgeven zijn door overstromingsgebied (Amsterdam), leren we dat de aanwezigheid 
van ruimtelijke beperkingen inderdaad leidt tot hogere dichtheden dan in gelijkaardige steden zonder 
deze geomorfologische randvoorwaarden. 
 

Implementatievormen van UGB’s 

 
UGB’s worden op diverse manieren geïmplementeerd. In de meeste gevallen bestaat een UGB uit een 
zone waarbinnen grond met een open-ruimtebestemming (zoals landbouw of natuur) kan omgezet 
worden naar bouwgrond. De grens van de zone wordt herzien wanneer er een politieke consensus 
bestaat over de noodzaak daartoe. Buiten de grens kan een herbestemming naar bouwgrond slechts in 
uitzonderlijke gevallen worden toegestaan (Knaap, 1985). 
 Er bestaan echter verschillende gradaties van regulering. In het minst strikte geval wordt een UGB 
zo ruim afgebakend, dat er binnen de lijn voldoende voor bebouwing in aanmerking komende grond 
beschikbaar is om aan de vraag te voldoen binnen de planningshorizon (in de grootteorde van 10 tot 
20 jaar) (Knaap en Hopkins, 2001), waarna de afbakening eventueel weer kan verruimd worden. Een 
dergelijke strategie zal sprongsgewijze ontwikkelingen en de aantasting van de open-ruimtegordel 
rond de stad tegengaan, maar zal nauwelijks verdichting van de kernstad tot gevolg hebben. Deze 
vorm van beleid is onder meer in Canada gebruikelijk (Millward, 2006). Een restrictiever beleid kan 
de ontwikkelingszone kleiner afbakenen, waarbij tegelijkertijd een renovatiestrategie kan worden 
uitgewerkt met de bedoeling om oude wijken en brownfields te herstructureren in functie van een 
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hogere gemiddelde woondichtheid. Nog een variant kan eruit bestaan dat er een absolute bovengrens 
wordt opgelegd aan het aantal woningen dat binnen de afbakeningslijn mag worden gebouwd. De 
laatste variant is in voege in een aantal Californische steden (Dawkins en Nelson, 2002). 
 Ook met betrekking tot het gebied buiten de afbakeningslijn kunnen verschillende mogelijke 
gradaties worden onderscheiden. Een niet-restrictief beleid zou bijvoorbeeld kunnen toelaten dat er 
nieuwe woningen in de open ruimte gebouwd mogen worden, zolang de dichtheid laag blijft en de 
woningen op hun eigen perceel instaan voor drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering. Deze 
vorm van beleid wordt in heel wat Amerikaanse steden, zoals bv. Atlanta (ARC, 2011), toegepast. Een 
iets restrictiever beleid zou kunnen toelaten dat enkel de reeds aangeduide bouwzones die zich buiten 
de afbakeningslijn bevinden verder ontwikkeld mogen worden, dat enkel bestaande gebouwen 
(bijvoorbeeld landbouwbedrijven) tot woningen mogen omgevormd worden, of dat nieuwe 
ontwikkelingen enkel kunnen in aansluiting bij bestaande nederzettingen die over nutsvoorzieningen 
beschikken. De eerste twee van deze strategieën vinden we terug in Vlaanderen (RSV, 1997/2004). 
Een verdere verstrakking zou eruit kunnen bestaan dat buiten de afbakeningslijn nergens nog extra 
bouwzones worden aangeduid, of dat bestaande bouwzones buiten de lijn worden geschrapt. De laatste 
vormen van beleid worden toegepast in onder meer Groot-Brittannië, Japan en Zwitserland (Gennaio 
et al., 2009; Millward, 2006). 
 Los van stedenbouwkundige afbakeningen, zijn er ook steden die om politieke redenen afgebakend 
zijn door middel van een administratieve grens die in de praktijk ook als ontwikkelingsgrens 
functioneert. De meeste voorbeelden hiervan, zoals Singapore, Hong Kong, Monaco of Gibraltar, zijn 
enclaves of stadsstaatjes waar de administratieve grens samenvalt met een geomorfologische grens. Er 
zijn echter ook gevallen denkbaar waar hetzelfde fenomeen zich voordoet ondanks de afwezigheid van 
enige vorm van geomorfologische begrenzing. Het geval dat we hieronder uitwerken is dat van 
Brussel, dat sinds 1980 de facto een apart gewest is binnen de federale staatsstructuur van België, en 
daarmee geografisch gesproken een enclave vormt binnen het veel grotere Vlaamse Gewest (Fig. 1). 
Hoewel het Brusselse Gewest door middel van een administratieve grens afgescheiden is van het 
Vlaamse Gewest, stelt de Vlaamse overheid sinds kort ook een stedenbouwkundige 
ontwikkelingsgrens in die de ontwikkeling van de Brusselse rand op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest inperkt. 
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Fig. 1. Administratieve grenzen, voorstel van afbakeningslijn en empirische verstedelijkingklassen in de 

omgeving van Brussel 

 

Brussel en Vlaanderen: politieke, administratieve en stedenbouwkundige context 

 
Met de uitbouw van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie is de internationale 
aantrekkingskracht van de stad sterk toegenomen, wat zich weerspiegelt in een snelle groei van de 
bevolking en van de nationale en internationale migratiestromen, alsook van de vastgoedprijzen en -
ontwikkeling. Het fenomeen van de stadsvlucht uit de naoorlogse periode, dat in heel wat Belgische 
steden aanleiding heeft gegeven tot het verval van de binnensteden, is in de laatste decennia 
omgevormd tot een watervalsysteem waarbij (buitenlandse, maar ook binnenlandse) inwijkelingen 
zich in eerste instantie vestigen in de grote steden, en in het bijzonder in Brussel. Zij vullen daarmee 
de leemte op die door suburbanisatie naar het omliggende pendelgebied wordt veroorzaakt. Na verloop 
van tijd, bijvoorbeeld nadat een stabiele professionele en familiale situatie bereikt is, suburbaniseert 
een deel van deze ingeweken populatie zelf. Dit fenomeen leidt tot bijkomende druk op de 
vastgoedmarkt, zowel binnen BHG als in het pendelgebied rond Brussel, dat zich geografisch 
gesproken grotendeels in het Vlaamse Gewest bevindt. 
 De gemeenten in de Vlaamse rand hebben een lange traditie in hun huisvestingsbeleid, waarbij 
slechts mondjesmaat nieuwe woningen worden gebouwd, en waarbij er steeds manieren gezocht 
worden om nieuwe Nederlandstalige bewoners aan te trekken (Meert, 1993, p. 110). Deze 
mechanismen zijn tot op zekere hoogte succesvol gebleken, en hebben de groei van de bevolking, en 
van de niet-Nederlandstalige bevolking in het bijzonder, begrensd. 
 Het ruimtelijke aspect van dit op gemeentelijk niveau impliciet aanwezige huisvestingsbeleid werd 
pas recent door de Vlaamse overheid opgenomen in haar plannen voor het instellen van een - tot voor 
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kort onbestaande - UGB rond Brussel. Aangezien de Brusselse agglomeratie de administratieve grens 
van BHG overschrijdt, is het logisch dat een UGB zich in het Vlaamse Gewest bevindt. Onze stelling 
luidt dat de UGB van het Vlaams Gewest echter incompatibel is met stedenbouwkundige 
doelstellingen (het organiseren van de stedelijke ontwikkeling op basis van verdichting) van een 
agglomeratie als Brussel, en dat de tegenstrijdige politieke belangen van het Vlaamse Gewest en BHG 
ertoe leiden dat de administratieve grens de facto ook als stedenbouwkundige ontwikkelingsgrens 
functioneert. We zullen deze stelling in de volgende paragrafen trachten aan te tonen met behulp van 
demografische gegevens. 
 

Ruimtelijk beleid in het Vlaamse en het Brusselse Gewest 

 
De ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest en van BHG is gebaseerd op twee verschillende 
beleidsplannen die door afzonderlijke regeringen werden ontwikkeld en goedgekeurd. Het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997), dat als het eerste volwaardige ruimtelijk beleidsplan voor het 
Vlaams Gewest kan worden beschouwd, koos in 1997 voor een versterking van de tweedeling tussen 
de stedelijke gebieden en het buitengebied. Het RSV stelt “gedeconcentreerde bundeling” voorop als 
voornaamste ruimtelijk principe om ontwikkelingen te sturen (Albrechts et al., 2003). “Bundeling” 
staat voor het selectief concentreren van de groei van het wonen, het werken en de andere 
maatschappelijke functies in de steden en kernen; “gedeconcentreerd” staat voor het rekening houden 
met het bestaande (gedeconcentreerde) spreidingspatroon en met de gespreid voorkomende dynamiek 
van de functies in Vlaanderen. De bescherming van de open ruimte en de herwaardering van het 
stedelijk weefsel staan echter duidelijk voorop. Door een concentratie van ruimtelijke ontwikkelingen 
na te streven in juist die gebieden die reeds een belangrijke densiteit bezitten, wil men de 
versnippering van de (open) ruimte tegengaan, de bestaande voorzieningen en infrastructuur beter 
benutten en een duurzaam ruimtegebruik nastreven. 
 Het belangrijkste instrument dat voorgesteld wordt om deze doelstellingen uit te voeren is het 
instellen van UGB’s (in het Nederlands: “afbakening van de stedelijke gebieden”), waarbij er een 
grenslijn getrokken wordt rond die gebieden die men beleidsmatig wil voorbehouden voor de 
ontwikkeling van nieuwe hoogdynamische activiteiten. Bijkomend aanbod aan woongebied en 
bedrijventerreinen wordt in deze stedelijke gebieden (waarvan ook de Brusselse agglomeratie er één 
is) voorzien, waarbij voor nieuwe woonontwikkelingen een dichtheid van minimum 25 woningen per 
hectare (binnen een ruimtelijk samenhangend geheel) wordt nagestreefd. 
 In uitvoering van de eerste (nationale) wet op de stedenbouw uit 1962 werden voor het hele 
Belgische grondgebied bestemmingsplannen ontwikkeld (de gewestplannen), die in de meeste 
gemeenten ruime nog onontwikkelde woonzones afbakenden, waardoor het mogelijk werd om in deze 
gebieden een bouwvergunning aan te vragen (Albrechts, 1999). De eerste versie van het RSV (1997) 
stelt dat de UGB’s 60% van de bijkomende woningen in het Vlaamse Gewest moeten opnemen, wat 
betekent dat toch nog steeds 40% van de nieuwe woningen in de bestaande woonzones buiten de 
UGB’s konden gebouwd worden. Bovendien is het instrumentarium dat ter beschikking staat om deze 
doelstelling te realiseren vrij zwak: het stimuleren van de woonontwikkeling gebeurt door het 
aanduiden van bijkomend woongebied binnen de UGB’s, maar er bestaat geen instrument om de 
woonontwikkeling buiten de UGB’s te vertragen (bijvoorbeeld door het schrappen van niet-
ontwikkelde woonzones). De herziene versie van het RSV (2004) heeft de oorspronkelijke taakstelling 
om 60% van de nieuwe woningen binnen de UGB’s te situeren bovendien nog verder afgezwakt naar 
(in de praktijk) 54% (Voets et al., 2010, p. 39). Dat deze doelstelling vrij laks is en wellicht nauwelijks 
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afwijkt van een ontwikkeling die enkel op basis van de oude gewestplannen tot stand zou zijn 
gekomen, kan geïllustreerd worden aan de hand van Weitz en Moore (1998) die stellen dat maar van 
compacte ontwikkeling kan gesproken worden indien tenminste 70% van de nieuwe woningen binnen 
de UGB’s terechtkomen. 
 In BHG is het RSV niet van kracht. De tweede versie van het overkoepelende ruimtelijke 
beleidsplan voor Brussel (Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP, 2002)) is in feite geen regionaal 
maar veeleer een stedelijk ontwikkelingsplan. In vergelijking met het RSV is het GewOP een stuk 
duidelijker in verband met de regulering van bebouwingsdichtheid en vermenging van functies. 
Aangezien het BHG integraal als stedelijk gebied kan worden beschouwd, stelt het GewOP geen UGB 
voor om de stad te begrenzen. 
 In de ontwerpfase van het RSV, in 1996, werden vijftien Vlaamse gemeenten tenminste 
gedeeltelijk ondergebracht bij het “grootstedelijk gebied Vlaamse rand rond Brussel”. Er werd 
voorgesteld om een overlegproces op te starten dat tot een nauwkeurige afbakening (door middel van 
een UGB) zou leiden, en vervolgens een beleid van verstedelijking te voeren in het afgebakende 
stedelijke gebied. Het openbaar onderzoek van het RSV leverde echter een golf van bezwaren tegen 
deze benadering op, en in het uiteindelijk goedgekeurde plan (in 1997) werd bepaald dat dit gebied een 
eigen - minder ambitieus - ontwikkelingsperspectief moest krijgen. Het gebied werd omgedoopt tot 
“Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel” (VSGB), eerder gestelde kwantitatieve doelstellingen rond 
het ontwikkelen van bijkomende woningen en bedrijventerreinen werden afgezwakt, en de nadruk 
kwam sterker te liggen op het beschermen van de open ruimte (RSV, 1997, p. 372). 
 Het overlegproces dat moest leiden tot de uiteindelijke afbakening van het gebied werd formeel 
opgestart in november 2004 en leidde in december 2010 tot een voorstel dat door de Vlaamse regering 
bekrachtigd werd en in het voorjaar van 2011 in openbaar onderzoek ging. In de loop van het proces 
werd de naam van het gebied nogmaals gewijzigd in “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel”, met 
dezelfde afkorting: VSGB. De voorgestelde afbakeningslijn wordt weergegeven in Fig. 1. Het 
afbakeningsplan werd op 16 december 2011 definitief vastgesteld door de Vlaamse regering. 
 

Demografische evoluties in Brussel en het omliggende pendelgebied 

 
Om inzicht te verwerven in de demografische evolutie van BHG en de omliggende regio geven we de 
bevolkingscijfers voor de periode 1990-1995 en de periode 1995-2010 voor verschillende klasse-
indelingen (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2011). De periode voor 1995 
werd gekenmerkt door een vorm van suburbanisatie die een krimp van de Brusselse bevolking tot 
gevolg had. In de periode na 1995 herwon BHG haar internationale aantrekkingskracht waardoor het 
demografische deficit ruimschoots gecompenseerd werd. Voor de regio rond Brussel beschouwen we 
vijf verschillende klassen. De eerste klasse bestaat uit de negentien gemeenten die samen de Vlaamse 
rand rond Brussel vormen. De tweede klasse bestaat uit de Brusselse agglomeratie, zoals die 
gedefinieerd wordt in Luyten en Van Hecke (2007). De derde klasse bestaat uit de banlieue rond 
Brussel, en de vierde klasse uit de forensenwoonzone rond Brussel, ook hier volgens de definitie van 
Luyten en Van Hecke (2007). Bij de laatste drie klasse-indelingen beschouwen we ook de evolutie van 
de Vlaamse en de Waalse gemeenten apart. De gebruikte indeling is terug te vinden in Fig. 1 en de 
waarden worden weergegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1. Evolutie van de bevolking in BHG en omgeving 

 

 1990 1995 2010 1990-1995 1995-2010 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 964385 951580 1089538 -1,3% +14,5% 

Vlaams Gewest 5739736 5866106 6251983 +2,2% +6,6% 

Waals Gewest 3243661 3312888 3498384 +2,1% +5,6% 

België 9947782 10130574 10839905 +1,8% +7,0% 

Vlaamse Rand rond Brussel 363541 373274 403833 +2,7% +8,2% 

Agglomeratie Brussel 1331003 1328216 1498593 -0,2% +12,8% 

   Agglomeratie Brussel - Vlaams 307205 314576 341154 +2,4% +8,4% 

   Agglomeratie Brussel - Waals 59413 62060 67901 +4,5% +9,4% 

Banlieue Brussel 329826 348381 384854 +5,6% +10,5% 

   Banlieue Brussel - Vlaams 165557 172679 186912 +4,3% +8,2% 

   Banlieue Brussel - Waals 164269 175702 197942 +7,0% +12,7% 

Forensenwoonzone Brussel 768808 791714 859726 +3,0% +8,6% 

   Forensenwoonzone Brussel - Vlaams 506150 514899 544951 +1,7% +5,8% 

   Forensenwoonzone Brussel - Waals 262658 276815 314775 +5,4% +13,7% 

 
De cijfers uit Tabel 1 illustreren het geschetste fenomeen. De Vlaamse rand rond Brussel groeit een 
stuk minder snel dan BHG zelf, terwijl de Waalse gemeenten die deel uitmaken van de Brusselse 
banlieue en forensenwoonzone bijna even snel groeien als BHG zelf. Aangezien de UGB in 2010 nog 
niet van kracht was, lijkt het er sterk op dat de administratieve grens van BHG in de praktijk 
functioneert als een onbedoelde UGB, waarbinnen een snelle en systematische verdichting optreedt. 
Daarnaast zien we ook overloopeffecten optreden naar de Waalse gemeenten die tot de banlieue en 
forensenwoonzone van BHG behoren. Het impliciete beleid van de gemeenten in de Vlaamse rand om 
groei af te remmen en in het bijzonder niet-Nederlandstaligen te ontmoedigen om in deze gemeenten 
te komen wonen heeft dus niet alleen de verdichting van BHG tot gevolg, maar ook een vorm van 
periurbanisatie in dat deel van het Waalse Gewest dat relatief dicht bij Brussel gelegen is. Vanuit een 
stedenbouwkundige invalshoek kunnen we de verdichting van Brussel als positief evalueren, 
aangezien dit aansluit bij de doelstellingen van een compacte-stadbeleid. De periurbanisatie in de 
genoemde Waalse gemeenten heeft echter heel wat negatieve gevolgen, onder meer op vlak van 
mobiliteit, die onder andere beschreven zijn in Dujardin et al. (2011). Een gecontroleerde 
suburbanisatie in de Vlaamse Rand rond Brussel zou mogelijk tot een compactere agglomeratie 
hebben geleid, met positieve gevolgen naar onder meer de organisatie van het vervoer. 
 

Verwachte impact van de UGB rond BHG 

 
Binnen het voorstel van UGB voor het deel van de Brusselse agglomeratie dat in de Vlaamse rand 
gelegen is, werd oorspronkelijk ruimte voor 6000 nieuwe woningen voorzien, wat overeenkomt met 
14400 inwoners. De nota waarin gesproken wordt van 6000 bijkomende woningen is een 
onderzoeksrapport uit 2008 dat niet opgenomen werd in het openbaar onderzoek. Deze nota gaat 
echter uit van de vraag tot 2007, die toen geraamd werd op ruim 17000 woningen, en waarbij een 
kleine 11000 nieuwe woningen gerealiseerd zouden kunnen worden op onbebouwde percelen binnen 
het reeds aanwezige woongebied (Omgeving et al., 2008, p. 197). Aangezien het voorstel van UGB 



 419

geen duidelijke voorwaarden oplegt aan de ontwikkeling van woningen buiten de afbakeningslijn, 
mogen we aannemen dat daarnaast nog eens 46% van de bijkomende woningen zullen worden 
gebouwd in de betrokken gemeenten, maar wel buiten het stedelijk gebied. 
 In de plannen die in het voorjaar van 2011 uiteindelijk in openbaar onderzoek gingen, waren niet 
langer taakstellingen voor bijkomende woningen opgenomen (VSGB, 2009, p. 25). Bovendien ontbrak 
ook een planningshorizon. Het ontbreken van deze twee elementen doet de vraag rijzen of we hier 
eigenlijk wel met een UGB in de strikte zin van het woord te maken hebben. 
 Het plan richt zich sterk op het beschermen van de open ruimte (zowel binnen als onmiddellijk 
buiten de afbakeningslijn) en op het ontmoedigen van de bouw van meergezinswoningen en 
hoogbouw. Daarnaast worden bijkomende bedrijventerreinen aangeduid, en in beperkte mate ook 
bijkomend woongebied, terwijl er delen van het bestaande woonuitbreidingsgebied (op minder goed 
gelegen locaties) worden geschrapt. Hoewel er formeel geen taakstellingen meer aan dit plan werden 
verbonden, werd in de praktijk nog steeds uitgegaan van de woonbehoefte zoals die voor 2007 was 
geraamd (6000 woningen), in combinatie met relatief lage richtcijfers voor de bebouwingsdichtheid, 
die voor de meeste deelgebieden op 25 woningen per hectare kwamen te liggen. Ten slotte omvat het 
plan ook een afbakeningslijn, zodat het formeel past binnen de reeks van UGB’s zoals die voor de 
kleinere steden in Vlaanderen werden vastgelegd. 
 Deze elementen doen vermoeden dat de UGB rond de Vlaamse rand rond Brussel de huidige 
disproportioneel lage groei verder zal bestendigen, met belangrijke gevolgen voor de ruimtelijke 
structuur en de vastgoedmarkten van zowel BHG als de verder van Brussel gelegen gebieden in het 
Vlaamse en het Waalse Gewest. In BHG kunnen we een verdere verdichting verwachten, terwijl in de 
Vlaamse rand de prijzen van het bestaande vastgoed buitengewoon snel zullen blijven toenemen. De 
overloopeffecten van BHG, waar binnen de UGB geen plaats voor wordt gemaakt, zullen zich omwille 
van de taal voornamelijk op de banlieue en de forensenwoonzone van Brussel in Wallonië richten, 
waardoor onder meer de langeafstandspendel naar Brussel nog zal toenemen (Boussauw et al., 2011). 
Een kleiner deel van deze overloop zal in Vlaanderen terechtkomen, met een gelijkaardig, zij het 
minder groot, gevolg voor de pendelstromen. De groei van deze verder van Brussel gelegen 
gemeenten is een fenomeen dat zeer gelijkaardig is aan wat eerder in Portland (VS) vastgesteld werd, 
waar een belangrijk deel van de groei in de naburige gemeenten terechtkwam die buiten de UGB 
waren gelegen (Jun, 2004). 
 

Conclusie 

 
Hoewel het instellen van UGB’s rond de steden in Vlaanderen oorspronkelijk bedoeld was om het 
grootste gedeelte van de bijkomende woningen in de stedelijke gebieden te lokaliseren en deze op die 
manier verder te verdichten, leidt het gebruik van dit instrument in de Vlaamse rand rond Brussel tot 
heel andere resultaten. Het planningsproces dat heeft geleid tot de afbakening van de Vlaamse rand 
rond Brussel heeft als voornaamste resultaat dat de groei van het aantal gezinnen in dit gebied 
afgeremd wordt. Daardoor kan verwacht worden dat de groei in het BHG zelf onverminderd zal 
doorgaan, met een verdere verdichting binnen de nauwere administratieve grens tot gevolg. Anderzijds 
zullen ook de verder af gelegen pendelgebieden, voornamelijk deze die in Wallonië gelegen zijn, een 
deel van de groei van BHG opnemen. De verdichting van BHG beantwoordt aan een compacte-
stadbeleid, en heeft dan ook een aantal voordelen op vlak van mobiliteit en zuinig gebruik van ruimte, 
energie en voorzieningen. De groei van de verder af gelegen pendelgemeenten zal echter een toename 
van urban sprawl tot gevolg hebben, wat net gepaard zal gaan met minder efficiënt gebruik van ruimte, 
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energie en voorzieningen, terwijl ook het pendelverkeer erdoor zal toenemen en tot bijkomende 
capaciteits- en milieuproblemen zal leiden. 
 De geografische distributie en de belangen van de verschillende taalgroepen in België interfereren 
in dit geval in sterke mate met het beleid van ruimtelijke ordening, zodat de eigenlijke UGB rond 
Brussel samenvalt met de administratieve grens van BHG. Aangezien deze administratieve grens 
wellicht een stuk krapper is dan een oordeelkundig afgebakende UGB zou zijn, leidt dit tot enerzijds 
tot buitensporige verdichting van BHG, en anderzijds tot overloopeffecten in de vorm van moeilijk te 
controleren suburbanisatie en periurbanisatie in gemeenten die ver afgelegen zijn van de Brusselse 
agglomeratie. 
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Verschuivende schalen: de implicaties van de decentralisatie van ruimtelijk 
beleid tegen het achtergrond van toenemende Europeanisering  
 

1 Inleiding  

 
Een centraal planningsconcept in de recente nationale ruimtelijke ordening is dat van een (nationale) 
ruimtelijke hoofdstructuur (RHS). Anders dan eerdere concepten zoals gebundelde deconcentratie, 
groene hart, bufferzones, mainports of compacte steden heeft de RHS vooral een bestuurlijke 
betekenis: het geeft aan waar de rijksoverheid zich bemoeit. In de woorden van de Nota Ruimte: “De 
gebieden en netwerken die het kabinet vanuit ruimtelijke optiek van nationaal belang acht, vinden hun 
ruimtelijke weerslag in de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daar streeft het rijk in het algemeen 
naar meer dan basiskwaliteit” (Ministerie van VROM et al., 2006). Dit sluit aan met de credo van de 
Nota Ruimte: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Ook de net verschenen Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) volgt deze lijn: het aantal rijksbelangen wordt sterk teruggedrongen 
(zowel door decentralisatie als deregulering) waardoor het nationale RHS in omvang verminderd 
wordt. Tegelijkertijd neemt de invloed van Europese regelgeving op de ruimte in Nederland niet 
evenredig af. Zo kan men stellen dat de nationale RHS steeds meer door de EU wordt bepaald. Deze 
gegeven kan belangrijke gevolgen hebben voor het functioneren van de Nederlandse ruimtelijke 
ordening. 
 
Één gevolg betreft de traditie van het maken van integrale afwegingen. Europees beleid is erg 
sectoraal opgezet: er bestaat formeel geen EU ruimtelijke ordeningsbeleid of ruimtelijke afstemming 
op Europees niveau. In het verleden (en nog steeds) botsen sectorale doelstellingen op de wens om tot 
een optimale ruimtelijke beslissing te komen. Uit eerder onderzoek (Zonneveld et al., 2008) blijkt dat 
bij gebiedsontwikkelingsprojecten, men uit angst voor eventuele vertraging of boetes, de Europese 
regels tot de letter volgen en zoeken afwegingsruimte bij de waardes die er overblijven. Als het rijk 
ook de aansprakelijkheid voor het niet-naleven van Europees beleid bij de lagere overheden neerlegt 
(samen met eventuele boetes) zal deze tendens worden versterkt. Hoewel een Europabestendig plan 
juridisch gezien het veiligste optie is, kan het ook een suboptimaal ruimtelijke oplossing voorstellen.  
 
Een tweede gevolg is een mogelijke verandering in de bestuurlijke verhoudingen. De decentralisatie 
van rijkstaken gaat gepaard met bezuinigingen. Enerzijds kan dit leiden tot minder aandacht voor 
nationale belangen en anderzijds naar een zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen, bijvoorbeeld 
Europese fondsen. Het gebruik van Europees geld brengt ook een hele eigen systematiek met zich 
mee. Men moet aan allerlei voorwaarden houden die samenhangen met Europese doelstellingen en een 
bepaalde administratie- en monitoringsysteem hanteren. Omdat het soms verplicht is om internationaal 
samen te werken kan de partnerkeuze bij het oplossen van ruimtelijke problemen schuiven van ‘Den 
Haag’ naar bijvoorbeeld Duitse of Vlaamse regio’s. De ruimtelijke keuzes die gemaakt worden als 
gevolg van veranderende bestuurlijke verhoudingen kunnen ook worden beschouwd als een impact.  
 
Om deze stelling uit te werken wordt eerst een beeld geschetst hoe de EU invloed uitoefent op de 
Nederlandse ruimtelijke ordening. Daarna wordt ingegaan op de huidige veranderingen van de 



 425

ruimtelijke ordening in Nederland. Vervolgens wordt nagegaan wat effect deze veranderingen hebben 
voor de (mate van) impact van EU-beleid.  
 

2 Europees beleid en de Nederlandse ruimtelijke ordening  

 
Voor een lange tijd was de invloed van de EU op ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland niet erg 
zichtbaar. Aan de ene kant komt dit door het feit dat Europees beleid meestal niet een gebiedsgericht 
maar generiek karakter heeft: het wordt niet meteen in verband gebracht met ruimtelijk beleid. Aan de 
andere kant werkt Europees beleid meestal door in Nederlandse regelgeving, bijvoorbeeld richtlijnen 
die in nationale wetgeving moeten worden omgezet, waardoor de oorsprong minder zichtbaar is. In de 
loop van de jaren 2000 is er veel aandacht hiervoor gekomen (e.g. Van Ravesteyn en Evers, 2004; 
Jansen-Janssen et al., 2006; VROM-raad, 2008). Dit was zelfs de thema van de Plandagconferentie 
van 2005, een jaar waarin een groot aantal bouwprojecten stilgelegd zijn door overschrijdingen van 
Europese luchtkwaliteitsnormen. 
Hoe wordt de ruimte en de ruimtelijke ordening op dit moment door Europa beïnvloedt? Door het 
gebrek aan een Europese ruimtelijke visie is het niet altijd eenduidig waar het Europese ruimtelijke 
hoofdstructuur ligt. Dit moet blijken uit een inventarisatie te maken van de verschillende 
beleidsdossiers die mogelijk een impact hebben. Gezien dat een dergelijke analyse een onderzoek op 
zich is wordt in het kader van deze bijdrage slechts enkele voorbeelden toegelicht.  
 
Milieubeleid 

Qua omvang heeft het Europees natuurbeleid – Natura2000, bestaande uit het Vogel- en 
Habitatrichtlijnen – een van het grootste voetafdrukken op de grondgebruik in Nederland (zie figuur 
1a). Het beleid eist dat maatregelen worden genomen die nodig zijn om “een achteruitgang van de 
kwaliteit van de habitats in de gebieden te voorkomen, en om op den duur een gunstige staat van 
instandhouding te bereiken van de te beschermen habitats en soorten in het netwerk” (Backes et al., 
2011). Het is daarom moeilijk om verstedelijking toe te staan in of zelfs om gebieden die als speciale 
beschermingszone aangemeld zijn. Bovendien kunnen gebieden die buiten Natura2000 vallen 
(hotspots) beschermde soorten bevatten.  
Eenmaal aangemeld is het niet eenvoudig om de status van deze gebieden aan te passen, cq. verlagen 
(Backes et al. 2011). Ruimte is voornamelijk te vinden indien de staat van instandhouding gunstig is, 
wat in Nederland vaak niet het geval is (zie figuur 1b).  
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Figuur 1a: Kuiper et al., 2011, p. 47   Figuur 1b: Backes et al., 2011, p. 19 

 
Door de internationale verplichting hebben deze gebieden een hoger beschermingsstatus dan het 
overige natuur in Nederland. Het is daarom denkbaar dat een gebied met een hoger maatschappelijke 
betekenis (bijvoorbeeld door cultuurhistorische waarden) eerder moet wijken voor andere functies dan 
een gebied dat onder het Natura2000 beleid valt.  
 
Een vergelijkbaar richtlijn is de kaderrichtlijn water (KRW). Hiervoor moet per stroomgebied plannen 
gemaakt worden om de waterkwaliteit op een bepaald minimumniveau te houden. Het is al lang 
bekend dat Nederland moeite heeft om de afgesproken normen op tijd te halen en heeft de Europese 
Commissie (EC) meerdere malen gevraagd voor uitstel. Op dit moment verkeert de kwaliteit van de 
grote meerderheid van het oppervlaktewater in een matige tot slechte staat (zie figuur 2a). Vergeleken 
met andere lidstaten loopt Nederland de allergrootste risico om de doestellingen niet te halen: dit is 
vooral toe te schrijven aan de (intensieve) landbouw.  
 

  
Figuur 2a: PBL, compendiumleefomgeving  Figuur 2b: PBL 2011, p. 82  

 
Bij de implementatie is er bewust gekozen om de verschillende waterplannen en de ruimtelijke 
ordening juridisch uit elkaar te houden. Zo heeft de KRW, in tegenstelling tot Natura2000, weinig 
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impact op de ruimtelijke ordening, hoewel er zeker ruimtelijke effecten van maatregelen (bijv. 
hermeanderen van rivieren) bespeurbaar (zullen) zijn. Naast dergelijke inhoudelijke doelstellingen 
heeft het EU milieubeleid ook verplichtingen die alleen het proces van de ruimtelijke ordening 
beïnvloeden. De belangrijkste zijn de milieueffectenrapportage (mer) en strategische 
milieubeoordeling (plan-mer).  
 
Concurrentiebeleid 

Een heel andere werking heeft het Europees concurrentiebeleid. Waar milieubeleid vooral effecten laat 
zien bij de inhoud van de ruimtelijke ordening is bij dit beleidsveld vooral sprake van invloed op het 
proces. Ook opvallend is dat concurrentiebeleid zich vaak vorm aanneemt van directe regelgeving.  
 
Een voorbeeld hiervan is het verbod op staatsteun door zijn verstorende werking op 
concurrentieverhoudingen in de interne markt; dit staat direct in het EU-verdrag (art. 107). De grenzen 
van wanneer er sprake is van staatsteun en wanneer dit een verstorende effect heeft worden echter in 
mededelingen van de EC en jurisprudentie van de Europese Hof van Justitie (EHvJ) nader bepaald. 
Over het algemeen is de definitie van staatsteun heel erg breed (Wolting et al., 2012). 
Staatsteun verandert bestuurlijke processen. Alle mogelijke gevallen van staatsteun boven een 
bepaalde grenswaarde moet vooraf gemeld worden aan de EC. Deze maakt vervolgens een beslissing 
of het wel/niet als staatsteun wordt beschouwd. Als dat wel zo is, wordt of een verklaring van geen 
bezwaar afgegeven of een onderzoek ingesteld, waarop sancties kunnen volgen. Volgens de database 
van de EC zijn er sinds 2000 in Nederland 64 zaken geregistreerd die voor de ruimtelijke ordening 
relevant zijn. De meerderheid wordt wel als staatsteun gezien, maar niet schadelijk voor de 
(internationale) concurrentieverhoudingen geacht. Voorbeelden zijn onder meer steun aan de 
noordelijke regio’s, windparken en milieumaatregelen. De gevallen waar een onderzoek is ingesteld 
zijn in Tabel 1 weergegeven. Hier valt af te lezen dat sommige zaken een fysieke component hebben 
(steun aan scheepswerven en havens of steun aan gemeentelijke projecten) en anderen meer de 
systematiek van de ruimtelijke ordening raken (reconstructie veehouderij, woningcorporaties, 
grondbeleid). Zelfs de mogelijkheid om een actieve gemeentelijke grondbeleid te kunnen voeren ten 
behoeve van sociale woningbouw is in recente jaren nadrukkelijk ter sprake gekomen (Tasan-Kok et 

al., 2011).  
 
Locatie Onderzoek ingesteld door EC inzake staatsteun  

NL  C96/2001 Reconstructie varkensslachthuizen  
NL C26/2001 Steun aan wegvervoer  

Den Helder N603/2002 Steun aan Visser scheepswerf i.v.m. Spaanse steun  
Krimpen N606/2002 Steun aan Dredgers-Merwede scheepswerven i.v.m. Spaanse steun  
Enkhuizen, Nijkerk en 
Wieringermeer 

C10/2003 Havens voor pleziervaart 

Haaksbergen C33/2005 Steun aan MARKT Passage Plan Project  
Amsterdam C53/2006 Citynet Amsterdam  
NL E2/2005 Financieren van woningcorporaties  
Leidschendam A.24123 Grondverkoop Leidschendam in 2007 
Rotterdam C4/2008 Investeringen in Ahoy  
Tabel 1: EC website Eur-lex.europa.eu 

 
Daarnaast is sinds het Scala-arrest eind jaren 90 tegen de gemeente Milaan duidelijk geworden dat de 
(in de Wet ruimtelijke ordening vastgelegde) recht op zelfrealisatie niet opweegt tegen de verplichting 
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om openbaar aan te besteden. Dit heeft later tot beroering geleid met een zaak tegen de gemeente 
Roanne in Frankrijk (de zogenaamde Auroux arrest) waar een gebiedsontwikkeling als een opdracht 
tot werk, en dus aanbestedingsplichtig, werd beschouwd. Op grond hiervan hebben diverse partijen 
Nederlandse gemeenten aangeklaagd, onder andere in Eindhoven en Ede. In 2010 heeft de EhvJ in de 
zaak Müller nader uitgelegd wanneer een grondtransactie als een opdracht tot bouwen moet wordt 
gezien: (1) indien er een rechtstreeks economisch belang bestaat bij de publieke partij, (2) een 
bouwplicht wordt opgelegd en (3) er worden eisen gesteld die verder gaan dan de mogelijkheden van 
het publiekrechtelijke kader (Wolting et al., 2012, p. 66). Duidelijk mag zijn dat sommige 
gebiedsontwikkelingsprojecten hieronder vallen. 
 
Ten slotte is het mogelijk dat het EU-concurrentiebeleid de ruimtelijke ordening inhoudelijk 
beïnvloedt. In 2010 spraak de EhvJ zich uit tegen het Spaans detailhandelsvestigingsbeleid dat het 
aantal en omvang van hypermarkten beperkt. Het was van mening dat deze regels de vrijheid van 
vestiging van bedrijven zou beperken, en zijn dus in strijd met het EU-verdrag. Gezien dat vele 
provincies vergelijkbare bepalingen in hun verordeningen hebben staan, zou dit kunnen leiden tot een 
inhoudelijke herziening perifere detailhandelsbeleid (Evers, 2012). Komen dankzij de EU 
hypermarkten en perifere winkelcentra, die decennialang tegengehouden zijn, eindelijk naar 
Nederland? 
 
Samenvattend kunnen de twee thema’s – milieu en concurrentie – geordend worden aan de hand van 
hoe zij invloed uitoefenen op de ruimtelijke ordening.  
 
Figuur 3: impact op de RO 
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Naast concurrentie en milieu zijn er allerlei andere beleidsvelden van belang voor de ruimtelijke 
ordening. Een voorbeeld is het landbouwbeleid, wat door zijn investeringen zowel een inhoudelijk 
impact op de ruimte (soort teelt of wensen t.a.v. intensivering en schaalvergroting) en dus de RHS 
uitoefent (zie figuur 4a voor gebieden die het meest geld ontvangen per hectare) als op het proces van 
de ruimtelijke ordening (bv. animo voor ruimte-voor-ruimte regelingen). Ook de hervormingen van 
het GLB zal een ruimtelijke weerslag kennen: als de trend van productiesteun naar 
plattelandsontwikkeling en natuurbeheer wordt voortgezet verandert de geografische verdeling van 
GLB-subsidies (figuur 4b). Het Europese regiobeleid heeft een vergelijkbaar effect: het veroorzaakt 
ruimtelijke transformaties (o.a. het bouwen van bedrijvenparken en infrastructuur) en verandert 
ruimtelijke ordeningspraktijken door transnationale samenwerking voor te schrijven en programma’s 
op landsdeelniveau te vereisen. 
 



 429

  
Figuur 4a: Hermans et al., 2006, p. 30  Figuur 4b: Hermans et al., 2006, p. 37 

 

3 De Nederlandse ruimtelijke ordening in transitie 

 
De naoorlogse Nederlandse ruimtelijke ordening als facet streeft in beginsel naar een optimale 
ruimtegebruik door het maken van een integrale afweging van allerlei ruimteclaims. In de praktijk gaat 
de ruimtelijke ordening meestal over de vraag over waar en wat gebouwd mag (lees: gaat) worden. Het 
is niet voor niets dat de belangrijkste planningsconcepten inrichtingsprincipes voor verstedelijking 
voorstellen: gebundelde deconcentratie, compacte stad, stedelijke netwerken, enzovoort. Zoals in het 
voorgaande paragraaf is beschreven staat de afweging van sectorale doelstellingen bij beslissingen 
over verstedelijking onder druk. Tegelijkertijd staat de ruimtelijke ordening zelf in de steigers. De 
(nationale) ruimtelijke ordening ondervindt fundamentele verandering in drie, verwante, aspecten: 
juridisch, beleidsmatig en institutioneel (Van der Wouden et al., 2011).  
 
Wat de juridische dimensie betreft is in 2008 de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke ordening in werking 
getreden. Deze grondige stelselwijziging was nog niet afgerond voordat nieuwe wetten – de Chw en 
Wabo – de nieuwe systeem weer veranderde. Momenteel wordt weer aan het ruimtelijke 
ordeningsstelsel gesleuteld: de Omgevingswet.  
 
Beleidsmatig is de decentralisatie en deregulering sinds 2000 in een stroomversnelling geraakt. In de 
regeerakkoord staat dat ‘de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk aan provincies en gemeenten zal 
worden overlaten’ (VVD en CDA, 2010). Dit voornemen heeft concreet vorm gekregen in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR): om het tij te keren “brengt het Rijk de ruimtelijke 
ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan 
gemeenten en provincies (decentraal, tenzij…) en komt de gebruiker centraal te staan” (Ministerie 
IenM, 2012, p. 10). Specifieker wordt vrijwel het hele rijksbeleid voor verstedelijking geschrapt. Wat 
er in de plaats daarvan terugkomt is of sectoraal (topsectoren, olympische spelen) of procedureel/nader 
uit te werken.  
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Beleidscategorie Nota Ruimte SVIR 
Stedelijk gebied Verdichtingsbeleid 

Bundelingsbeleid 
Locatiebeleid bedrijven en voorzieningen 
Stedelijke netwerken 
 

Ladder duurzame 
stedelijke ontwikkeling 

Platteland Nationale landschappen 
Groen in en om de stad 
Rijksbufferzones 
EHS met robuuste verbindingszones 
Concentratie intensieve landbouw 

Herijkte EHS 

Bron: Ministerie IenM, 2012, pp. 108-113 

 
Institutioneel is belangrijk dat het traditionele meekoppelende belang van de volkshuisvesting verder 
losraakt van de ruimtelijke ordening: via de privatisering van de woningcorporaties, afronding van 
Vinex-afspraken en de verplaatsing van het departement naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Tevens staat de belangrijkste doelstelling van het ruimtelijk beleid, regionaal-economische 
ontwikkeling, nog steeds bij een andere ministerie (ELI), samen met de grote ruimtegebruikers natuur 
en landbouw. De ruimtelijke ordening is bij het Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM) 
ondergebracht in een directie samen met water.  
 
Gezien de combinatie van juridische onzekerheid, decentralisatie, deregulering van de ruimtelijke 
ordening, de toegenomen focus op sectorale doelstellingen (topsectoren, infrastructuur, energie) en de 
institutionele disintegratie in het nationale ruimtelijke beleid (de Nota Ruimte had LNV en EZ als 
medeauteurs, de SVIR niet) wordt het lastiger om een nationaal kader te scheppen om sectoraal EU 
beleid goed af te stemmen. Deze taak is voor de provincies afzonderlijk neergelegd.  
 

4 Mogelijke gevolgen en reflectie 

 
Hoe verhouden de ingrijpende veranderingen in de Nederlandse ruimtelijke ordening als hierboven 
beschreven tot de eerder beschreven invloed vanuit Europa? Het is eveneens waarschijnlijk als 
ironisch dat de maatregelen van de huidige en nogal Euro-sceptische regering zullen leiden tot een 
groter invloed van de EU op het Nederlandse grondgebied.  
 
Ten eerste kunnen wij constateren dat een deel van de nationale RHS al Europees is (zoals 
Natura2000) of wordt als gevolg van Europese afspraken (bv. locaties voor duurzame energie). Met 
het sterk terugbrengen van het aantal nationale belangen wordt het aandeel dat Europees verplicht is, 
relatief groter. Dit geldt des te meer met de in de regeerakkoord vermelde ambitie om ‘nationale 
koppen’ te verwijderen. Dit kan niet zonder risico. Het beleid bovenop de Europese minimum fungeert 
als een soort buffer tegen eventueel overtredingen. Indien als gevolg hiervan de Europese Commissie 
vaker ingrijpt, zal de directe betrokkenheid van de EU bij ontwikkelingen in Nederland ook toenemen. 
Dit hoeft niet te betekenen dat de invloed van Europa groter wordt, maar wel dat de EC zichtbaarder 
wordt als bestuurslaag.  
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Ten tweede kan de decentralisatie van verantwoordelijkheden leiden tot risicovermijdende gedrag van 
de lagere overheden. Net zoals bij gebiedsontwikkelingsprojecten waar partijen uit angst en/of 
onwetendheid Europese belangen veiligstellen om volledig Eurobestendig te zijn (en daarbij mogelijke 
afwegingsruimte uitsluiten) is het mogelijk dat gemeenten allerlei extra onderzoekverplichtingen 
opleggen, bepaalde varianten of oplossingen voorhand uitsluiten of het voorkeur geven aan 
gedetailleerde bestemmingsplannen. Naast de mogelijke lastenverzwaring dat dit bij 
gebiedsontwikkeling kan veroorzaken zou deze ontwikkeling ook tot inhoudelijk andere plannen 
leiden. De wens voor zekerheid kan zich uitten in het aangaan van minder omvangrijke Vinex-achtige 
ontwikkelingen ten behoeve van kleinschaliger, overzichtelijker projecten.  
Provincies zullen in twijfelgevallen eerder kiezen om minder ruimte voor gemeenten te gunnen in hun 
ruimtelijke verordeningen, zeker nadat de wet is aangepast om de aansprakelijkheid voor naleving 
Europese regelgeving naar decentrale overheden door te schuiven – inclusief kostenverhaal bij 
eventuele boetes (Eerste Kamer, 2010). De afschaffing van de robuuste verbindingszones van de EHS 
vormen een interessante casus in dit opzicht. Als deze inderdaad nodig zijn om doelen te halen van de 
Kaderrichtlijn Water (deze zijn wel opgenomen in de pakket van maatregelen), en als de risico voor 
niet-naleving bij provincies wordt gelegd, is het verzet tegen de kabinetsplannen van provincies zeer 
begrijpelijk (Kuiper et al., 2011). 
 
Ten derde kan de veranderingen leiden tot een versterking van de band tussen de lagere overheden en 
Europa. De decentralisatie gaat namelijk gepaard met bezuinigingen. Tegelijkertijd willen vele 
provincies taken blijven uitvoeren die niet gedecentraliseerd maar afgeschaft (dus zonder budget) zijn. 
Zo wordt het interessanter om Europese bronnen aan te boren zoals de structuurfondsen. Omdat deze 
fondsen ook worden gekoppeld aan Europese voorwaarden neemt de invloed van ‘Brussel’ in 
Nederland dan weer toe ten opzichte van ‘Den Haag’. In een brief van 19 september 2011 protesteert 
de Interprovinciaal Overleg (IPO) tegen de kabinetsstandpunt dat cohesiefondsen alleen aan de armste 
Europese regio’s (en dus niet de Nederlandse) moeten worden ingezet.  
 
Ten vierde heeft de decentralisatie gevolgen voor het vinden van oplossingen bij knelpunten tussen de 
ruimtelijke ordening en het EU-beleid. De EU wordt te vaak en onterecht afgeschilderd als een verre 
bureaucratie dat alleen maar regels oplegt. Het is eerder een forum waarin de lidstaten gezamenlijk 
(bindende) afspraken maken. Zo is het mogelijk om naast het ‘downloaden’ van beleid (bijvoorbeeld 
het omzetten van richtlijnen in nationale regelgeving) ook mogelijk om beleid te ‘uploaden’. In het 
verleden is het Nederland gelukt veel onderwerpen op de Europese beleidsagenda te krijgen. Vele 
milieuregels en bijvoorbeeld de Hoogwaterrichtlijn kennen hun oorsprong in Nederland. Vaak is 
internationale samenwerking nodig om problemen in eigen land op te lossen.  
Problemen met de ruimtelijke ordening op decentraal niveau kunnen in Europese gremia aan de orde 
gesteld worden. Maar om dit te doen is samenwerking tussen overheidslagen nodig. Alleen de 
nationale vertegenwoordigers zitten in de belangrijke Europese Raad aan tafel, niet de provincies en 
gemeenten. Bovendien is de manier waarop EU-beleid wordt omgezet in wetgeving cruciaal voor hoe 
deze later de ruimtelijke ordening beïnvloedt (VROM-raad, 2007). Deze omzetting vindt plaats op 
nationaal niveau. Ten slotte om eventuele onwenselijke neveneffecten van EU-beleid voor te zijn, is 
het bevorderlijk om in een vroege stadium in het beleidsproces mee te praten. De lagere overheden 
hebben echter noch de internationale netwerk noch de status om in deze fase veel te betekenen. De 
nationale overheid wel. 
Kortom: de relatie gebiedsontwikkeling en Europees beleid speelt zich af in een complexe 
institutionele omgeving van multi-level governance met veel spelers. Een omgeving die zich niet goed 
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leent voor simpele oplossingen zoals het ‘twee-laagsprincipe’ uit de regeerakkoord en kreten zoals ‘je 
gaat erover of niet’, want in zowel de ruimtelijke ordening als EU-beleid gaan er heel veel partijen 
over.  
 

 
Bron: auteur 
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Stellingen 
 
De rol van de ruimte-professional is in de periode die volgt op de ongebreidelde groei drastisch 
verandert. Waar het denken in het ruimtelijke domein jaren gedomineerd werd door planmatige groei, 
zal dat in de komende tijd moeten worden omgebogen tot improviserende krimp. Meer kwaliteit 
toevoegen met minder (fysieke) middelen; daar ligt de uitdaging van de nieuwe ruimte-professional 
 
Traagheid in (bouw)processen wordt nog te vaak als vertraging en negatief bestempeld. Er schuilt 
echter een enorme potentie in de traagheid; dynamisch reagerend op de gebruiksbehoefte en 
associërend op de partijen en situaties die zich voor doen. Dit resulteert in grote kwaliteitswinsten. 
 
In de smeltkroes van krimp, bezuinigingen en decentralisatie lijken een aantal taken en 
verantwoordelijkheden te verschuiven van de ‘formele’ naar de ‘informele’ wereld. Dat gehele veld 
moet nog helemaal vorm krijgen. Welke verantwoordelijkheden worden over gedragen? Wie is 
aansprakelijk? Hoe ziet het economische model wat daaraan gekoppeld is eruit? Wie beheert? Et 
cetera. Hier ligt de opgave voor de ruimte-professional, een soort stedenbouw en planologie van niet-
groei of krimp. Deze gehele discipline moet in de komende tijd nog helemaal gestalte krijgen. 
 
De geïnstitutionaliseerde economie piept en kraakt. De alsmaar gegroeide schaalgrootte, die vanuit 
efficiencyredenen ontstaan is, en de daar aan gekoppelde logheid werkt remmend. De ‘lokale 
burgerlijke economie’, of in goed Nederlands Civic Economy, ontwikkelt zich als een hoopvol 
alternatief. Meer kennis rond de systemen, de mechanismes, de regels, et cetera van deze nieuwe vorm 
van economie is hard nodig.  
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Ruil je Rijker 

onderzoek door middel van stedelijke interventies in de context van krimp 

 
Jaren hebben we geloofd in een groeiende economie, een alsmaar groeiende ruimtelijke behoefte en 
groeiende consumptiedriften. Het concept ‘krimp’ leek een theoretisch gegeven. De realiteit blijkt 
echter minder theoretisch te zijn. Het ruimtelijke domein van stedelijke ontwikkeling voelt de 
gevolgen maar al te goed. Modellen en werkwijzen waar we jaren op vertrouwd hebben, werken niet 
langer. Rolopvatting, verdeling van verantwoordelijkheden en zelfs de definitie van beroepen zullen 
opnieuw geformuleerd moeten worden. Een spannende verkenning. Een zoektocht naar ‘de nieuwe 
weg’.  
 
Demografische krimp manifesteert zich steeds steviger in een aantal delen van Nederland. Noordoost 
Groningen, Zuid Limburg en delen van Zeeland zijn bekende krimpregio’s. Minder in het oog 
springend zijn echter de, veelal kleine, krimpende kernen in de Randstad. Binnen de context van dit 
onderzoek hebben we ons gericht op deze ‘verborgen krimp’. Verborgen omdat veel van deze kernen 
bestuurlijk tot grotere gemeenten behoren en daardoor in de snelle beschouwing van de CBS 
statistieken onopgemerkt blijven. Maar ook verborgen omdat de politiek-bestuurlijke discussie in deze 
regio’s nog tot volle wasdom moet komen. Aan de vooravond van deze discussie mengt bureau 
M.E.S.T. zich in de opinievorming. 
 

Klassieke bestuurlijke: kramp rond krimp  

De klassieke reactie van gemeenten en woningcorporaties op demografische krimp is de tegenaanval. 
Het produceren van nieuwe woningen wordt veelal als wondermiddel gezien in het keren van de 
krimp. Wethouders en corporatiebestuurders schieten als ware in de kramp van krimp. Ze laten zich 
hierbij eenzijdig leiden door de CBS-statistieken en de ogenschijnlijk harde data die hieronder ligt. 
Het verhaal achter de cijfers, het waarom achter de dalende of stijgende lijnen, wordt te weinig 
beluisterd.  
 
De schaarse groei in sommige regio’s wordt in steeds kleinere brokjes gebroken. De schaarste wordt 
verdeeld, maar echte, kwalitatieve keuzes blijven uit. Het politieke debat over keuzes op regionale 
schaal is ingewikkeld, maar de urgentie om het te voeren wordt steeds nijpender.  
 
De optelling van bezuinigingen en decentralisaties leidt er toe dat taken en voorzieningen, die voor een 
gemeenschap essentieel zijn, onder druk staan. De opportunistische gedachte van sommige 
bezuinigende politici om overheidstaken richting de gemeenschap te schuiven, doet geen eer aan de 
potentie die schuil gaat achter ‘het gebalanceerd en in samenspraak herverdelen van traditionele 
overheidstaken tussen overheid en gemeenschap’. 
 
De lokale overheid staat van nature het dichts bij de gemeenschap. Desondanks bestaat altijd een 
barrière tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. Het slechten van deze barrière door het ‘publieke meer privaat’ 
te maken en het ‘private meer publiek’, is de opgave van deze tijd. Niet het eenzijdig ‘over de 
schutting gooien’, maar de ‘geleidelijke overgang’ lijkt de weg om te gaan. Uiteraard zijn er zeer 
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hoopgevende voorbeelden van gemeenschappen die de verantwoordelijkheid oppakken, maar een 
terugtrekkende overheid kan en mag hierop niet eenzijdig vertrouwen.  
 

Klassieke reactie van gemeenschap op krimp  

Waar overheden en woningcorporaties moeite hebben om los te komen van het beeld dat alleen groei 
vooruitgang betekent, hebben veel burgers nog heimwee naar de gloriedagen van de verzorgingsstaat. 
Nu de houdbaarheidsdatum van dat systeem op zijn eind loopt voelen veel burgers zich in de 
steekgelaten en projecteren hun ongenoegen en frustraties op ‘de overheid’. Het wij-zij gevoel is 
voelbaar. Het idee dat niet een ander, maar jijzelf verantwoordelijk bent voor je geluk, is een ware en 
bekende boodschap, maar in de praktijk wordt hier nog wel eens aan getornd.  
 
Het geleidelijk doorbreken van dit paradigma is een essentiële stap richting een tijdsbestendige 
samenwerkingsrelatie tussen ‘publiek’ en ‘privaat’, tussen ‘formeel’ en ‘informeel’. 
 

Van kramp naar ontspanning  

Het door bureau M.E.S.T. uitgevoerde onderzoek gaat in de kern om het uit de kramp halen van 
formele partijen (lokale overheid en woningcorporatie) en informele partijen (individuele burger, 
lokaal initiatief, etc.) als het gaat om hun onderlinge relatie en ieders vooringenomenheid. Het gaat om 
het doorbreken van oude patronen, standaard redenaties en ingesleten reacties. Zowel op sociaal-
maatschappelijk als ruimtelijk-economisch vlak. 
 

Het faillissement van de traditionele onderzoeksmethodiek  

Stedenbouw en architectuur zijn bij uitstek disciplines die gericht zijn op groei. Daaraan ontlenen zij 
hun bestaansrecht. Het hele metier van architect en stedenbouwer is gebaseerd op een groeiende 
ruimtebehoefte. Traditioneel houden deze disciplines zich bezig met de vraag hoe de ruimtevraag 
gestalte krijg in fysieke zin. Binnen dat kader is kwaliteit gebaseerd op ruimtelijkheid, economische 
haalbaarheid, techniek, functionaliteit en esthetiek.  
 
De klassieke onderzoeksmethodiek is gebaseerd op het zo goed mogelijk formuleren van de 
ruimtevraag en de toekomstige ruimtelijke groei. Analyse, planning, masterplannen, data-onderzoek, 
haalbaarheid, meerjarenplannen, beleidsnota’s, structuurvisies; zijn alle gebaseerd op de rotsvaste 
overtuiging dat de stedelijke ontwikkeling te voorzien, te plannen en te berekenen is. Kortom een 
lineaire en planmatige methodiek.  
 
CBS-statistieken blijken niet meer het kompas om op te varen. Weg rechtlijnigheid. Weg 
voorspelbaarheid. De werkelijkheid blijkt dynamischer, kwetsbaarder en daarmee minder ‘planbaar’. 
De ontwerpende ruimtelijke disciplines moeten zich hier opnieuw toe leren verhouden; een 
dynamische proces dat middels een breed spectrum van disciplines gerelateerd moet worden aan het 
klassieke domein van de ruimtelijke professional. De methodiek is empirisch, lerend, observerend en 
interveniërend.  
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Verborgen krimp 

De grote krimpvraagstukken en -regio’s lijken a priori beladen en politiek. In deze regio’s ligt de 
nadruk veelal te eenzijdig op het ruimtelijk-economische vlak. Doordringen tot de kern van het 
vraagstuk is daardoor ingewikkeld. Daarom is in dit onderzoek gekozen voor een verborgen 
krimpdorp in Zuid Holland. Het idee lokte, iets toe te kunnen voegen aan de lokale discussie rond 
krimp en de impact hiervan op gemeenschappen in sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-
economische zin direct te (be)proeven. 
  

Experiment als onderzoeksmethode  

Daar waar krimp normaliter wordt benaderd als ruimtelijk-economisch vraagstuk met een zware 
politieke lading, lijkt een bredere benadering, waarin meer kwalitatieve facetten worden belicht, 
relevant. Binnen dit krimponderzoek wordt het spectrum opgerekt van fysiek tot sociaal en de vele 
‘smaken’ daartussen; ruimtelijk, economisch, politiek, demografisch, emotioneel, dromen, wensen en 
identiteit.  
 
Door middel van experimenten en ruimtelijke interventies hebben we vat proberen te krijgen op deze 
volle reikwijdte van krimp. Deze ruimere beschouwing van de krimpopgave, biedt de mogelijkheid 
een andere, meer duurzame strategie te ontwikkelen voor de ruimtelijk-economische en sociaal-
maatschappelijk uitdaging waar veel regio’s voor staan.  
 
De beoogde ontwikkeling richting een tijdsbestendige ruimtelijke en sociale structuur zal zich, naar 
wij vermoeden, afspelen op verschillende thematische velden en schaalniveaus. Om inzicht te 
ontwikkelen op deze thematieken en niveaus is de experimentele fase van het onderzoek opgezet rond 
de volgende lijnen:  
 

1. Herinterpretatie van voorzieningen  
Als het over krimp gaat, gaat het vaak over het niet meer overeind kunnen houden van de 
voorzieningen in een dorp of wijk. Doordat alle formele voorzieningen en instanties moeten voldoen 
aan vergunningen, lange termijn veiligheidseisen, bestemmingsplan, et centra zijn ze log en zwaar 
geworden. Te zwaar voor een krimpende gemeenschap. Er lijkt echter een alternatief mogelijk waarbij 
de rol en financiële input van de overheid kleiner kan zijn en de inzet van burgers groter (in tijd en 
verantwoordelijkheid). Wet- en regelgeving moeten hiervoor op punten worden aangepast. In 
materiële zin kunnen veel voorzieningen veel ‘lichter’ zijn. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van aanwezige lege ruimten. 

  
2. Herinterpretatie van bezit en gebruik  
In de kleine, van oorsprong, autonome kernen is van oudsher een informele economie aanwezig. Er 
wordt geruild; aardappelen tegen wortelen, maar ook oppas tegen een ritje naar de stad. De informele 
ruilhandel die in een dorp bestaat maakt niet alleen dat er minder gedaan wordt met geld het 
bewerkstelligt ook een sterkere sociale binding; je moet op je buurman of buurvrouw afstappen om te 
kunnen ruilen en je moet ook weten wat de ander je kan ‘bieden’. Deze ruilhandel is er ook op 
gestoeld dat je niet alles zelf hoeft te bezitten. Als je weet dat de buurman een boor heeft en je hem 
goed kent kan je beter de boor lenen in plaats van er ook een te kopen voor die paar keer dat je hem 
nodig hebt. Als zodanig is ruilhandel als alternatief economisch systeem interessant in economisch en 
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sociaal krimpende gemeenten. Ruilhandel kan tevens worden ingezet als lesmateriaal voor 
verdichtende steden waar een opeenhoping van bezit bestaat. 
 

3. Kan kleinschalig ook grootstedelijk zijn?  
In hoeverre is een kleine kern in staat grootstedelijk te zijn? Doordat er een vooropgesteld idee bestaat 
over het verschil tussen dorp en stad, namelijk en al dan niet aanwezig zijn van stedelijkheid, rijst de 
vraag; kan stedelijkheid ook voorkomen in een dorp? Is er een lichte vorm mogelijk waarbij het 
contrast tussen de kwaliteiten van het dorp, rust en traagheid, gemengd worden met stedelijke 
kwaliteiten drukte en snelheid? De hypothese zou kunnen luiden: door het opvoeren van het contrast 
kunnen de specifieke kwaliteiten van dorp en stad naar voren gehaald worden. 

 
4. Bereikbaar en nabijheid  
De krimpdorpen en -gemeenten hebben veelal een ding gemeen: ze liggen allemaal op een moeilijk te 
bereiken plek. Maar gek genoeg lijkt dat ook altijd de kwaliteit. In een tijd waarvan we gedacht 
hadden dat afstand er niet meer toe zou doen, omdat we allemaal continu verbonden zijn op het world 
wide web blijkt afstand nog steeds cruciaal.  
En dan hebben we ook nog het begrip nabijheid. Wie of wat is (je) nabij? Vaak heeft dat helemaal niks 
met fysieke afstand te maken In sommige delen van steden en dorpen lijkt men de buurman niet eens 
te kennen laat staan dat hij nabij is.... Waar ligt het verschil en de overlap tussen fysieke 
bereikbaarheid (absolute reistijd) en gepercipieerde nabijheid (gevoel van afstand)? 

 
5. Meta-emotie  
Door een inventarisatie te maken van wat er in een gemeenschap leeft en wat aan elkaar kenbaar wordt 
gemaakt ontstaat er een ‘meta-emotie’ behorende bij die gemeenschap. Het gaat dan om de wensen, de 
ideeën, de waardering van de plek, de dromen. Kortom de optelling van de meest ‘zachte kant’ van de 
plaatselijke samenleving. Hieruit kan identiteit, binding met de plek en de gemeenschap en 
toekomstgerichtheid gehaald worden. Herwaardering van kernwaarden als liefde, traagheid, 
authenticiteit en bewustzijn spelen een belangrijke rol. 
 
6. Nieuwe sociale binders  
De nieuwe sociale binders worden belangrijk met name daar waar ze raken aan kernbegrippen als: 
identiteit en authenticiteit. Wat is de waarde en eigenheid van de plek? Hoe uit die zich in verhalen uit 
het dorp, ontmoetingsplek en lokale potentie? Persoonlijk contact binnen de context van informele 
lokale omstandigheden en plaatselijke condities vormen de nieuwe sociale binders waarbij aanspraak 
gemaakt wordt op aanwezig menselijk kapitaal, bestaande ideeën en wensen en overschot aan ruimte 
en vastgoed. 
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Een beschouwing in delen 

Het succes van het uitgevoerde onderzoek zit in de belangeloze, pretentieloze en onbevooroordeelde 
houding ten aanzien van het geobserveerde dorp. Er lag, voorafgaand aan het onderzoek, geen 
doelstelling, geen minimale participatiegraad, of wat dan ook. We zijn begonnen vanuit de fascinatie 
voor het stedelijk experiment. Als we, met de kennis van nu, betrokkenheid van inwoners, bestuurders 
en politici tot een van de doelstellingen van het onderzoek zouden benoemen, dan zou dat doel meer 
dan behaald zijn. 
 

De kracht van zachte subjectieve informatie 

Experimentele interventies vormen een manier, een ingang, om tot wezenlijke en gelaagde ‘zachte 
subjectieve’ informatie te komen van een gemeenschap. Het gaat er onder meer om om scherp te 
krijgen waar ruimtelijke en sociale behoeften liggen, wat vestigings- en vertrekfactoren zijn, hoe 
onderlinge relaties binnen de gemeenschap liggen, welke individuele en collectieve verhalen er zijn.  
Door de zes, eerder genoemde, thema’s lokaal te beproeven is er een schat aan informatie naar boven 
gekomen die via formele weg nooit verkregen had kunnen worden. De essentiële randvoorwaarden om 
die informatie te verkrijgen is om op een integere en persoonlijke wijze aanwezig te zijn, het gesprek 
aan te gaan maar steeds gepaste afstand te houden. Door de interventies ter plekke en gericht uit te 
voeren, hebben we een persoonlijke band met de bewoners kunnen opbouwen. De bewoners waren 
hierdoor bereid opnieuw het dorp en de gemeenschap kijken.  
 
Daar waar een enquête efficiënt lijkt, door in een keer een grote groep te bevragen, kan het nooit echt 
doordringen tot wat mensen echt belangrijk vinden. Het blijft een generiek opgestelde methode en daar 
schuilt ook het manco: generieke vragen leiden tot generieke antwoorden. De ‘zachte informatie’ heeft 
een veel persoonlijker en daardoor authentiek karakter. Het raakt de sociale structuur, de verhalen, de 
verschillende rollen van ieder, wat voor informele economie er bestaat, wie de meest-actieven zijn, 
wat de gevoeligheden zijn, waar men zich mee identificeert, waarom men hier woont, welke panden 
leegstaan en welke er extensief gebruikt worden, wat de redenen van vertrek zijn, hoe men kijkt tegen 
instanties.  
 
Op veel vlakken lijkt deze zachte informatie van cruciaal belang. Het zegt namelijk iets over de 
veerkracht van het dorp, over de potenties en over hoe men eventuele wensen zou kunnen 
verwezenlijken. Deze krachten, mits goed aangewend, zouden wel eens de drijvende krachten achter 
de verduurzaming van het dorp kunnen zijn 
 

Nieuw PvE voor de ruimtelijke professional  

Daar waar bij groei juist prognoses en data het programma van eisen voor het masterplan of 
uitbreiding bepaalden zo zou de zachte informatie wel eens leidend kunnen zijn bij opgaven in 
krimpsituaties. Om tot werkelijke duurzame kwaliteit te komen is het cruciaal de lokale condities te 
betrekken en niet vanuit een generieke gedachte de opgave te benaderen.  
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Vanuit deze wetenschap kunnen strategieën voor de (krimpende)toekomst geformuleerd en uitgevoerd 
worden. Het grote verschil echter met het werk en de traditionele bouwopgave van de architect is dat 
het ‘zachte onderdeel’ van het programma niet te verwezenlijken is op de tekentafel. Dat dient te 
gebeuren in ‘het veld’ en in de ‘loop van de tijd’.  
 
De ruimte-professional zal veel gerichter kunnen werken vanuit lokale kennis en met lokale partners. 
Professionele kennis en kunde gecombineerd met reële lokale kracht en identiteit, waarbij lokale 
overheid deelneemt en ‘tijd’, ‘kwaliteit’ en ‘lokale economie’ het project dragen, is de kern van de 
opgaven binnen krimpgebieden. Deze nieuwe manier van werken gaat gepaard met een ‘nieuwe 
rolverdeling’ tussen formele en informele wereld. De drie genoemde factoren en de nieuwe 
rolverdeling worden hieronder kort toegelicht.  
 
1. Factor tijd  
De factor ‘tijd’ is in alle facetten van groot belang; de traagheid, de verdichting of juist de 
uitgestrektheid. Lineaire plannen worden nauwelijks meer gemaakt. Het idee dat we direct van A naar 
B gaan is gedateerd. Nu wordt alles wat tegen snelheid en een planmatig proces in werkt nog als 
hinderlijk en vertragend ervaren. Dynamiek en instabiele ontwikkelingen zijn echter aan de orde van 
de dag binnen krimpgebieden. Dit vraagt om een andere houding ten aanzien van de factor tijd. Het 
vraagt een omslag in denken, waar vertraging ook als ruimte voor kwaliteitsverbetering kan worden 
gezien. Het zelfde geldt voor het opknippen van de tijd in kleine blokken. Dit heeft als voordeel dat 
ervaringen uit een eerder tijdsblok meegenomen kunnen worden in het volgende. Input van de directe 
omgeving kan zo worden meegenomen zonder dat plannen ingrijpend wijzigen. De ruimte om te 
ervaren hoe bepaalde ruimtelijke interventies werken of juist niet werken, wordt door de tussentijd 
geboden. Wat betekent tijd in bijvoorbeeld een structuurvisie? Is tussentijd of evolutietijd als element 
in te zetten of bestaat het hele idee van een structuurvisie straks niet meer?  
 
2. Factor kwaliteit 
Daar waar groei ruimtelijk te sturen is (men kan zich in een vraagmarkt immers alleen daar vestigen 
waar ruimte aangeboden wordt), lijkt krimp op een labiel evenwicht; elk moment kan een ongrijpbare, 
onvoorspelbare grootheid het evenwicht verstoren waardoor de dynamiek verschuift. De overmaat aan 
ruimte zorgt ervoor dat de vestiging van personen of bedrijven gebaseerd is op kwalitatieve en/of 
subjectieve keuzes. Deze zijn niet langer eenzijdig ruimtelijk te sturen. Wil men duurzame kwaliteit 
genereren waardoor een krimpend dorp of stad tijdsbestendig wordt, dan kan de ruimtelijke opgave, 
stedenbouw en planologie niet meer geconcretiseerd worden zonder de zachte component, als sociale 
betrokkenheid en lokale identiteit, en zonder de factor tijd daarin te betrekken. Kwalitatieve keuzes en 
subjectiviteit zijn politiek-bestuurlijk moeilijk te vatten. Het is dus van belang inzicht te krijgen in 
deze ‘subjectieve en kwalitatieve’ motivaties en ze te betrekken in de ’planvorming’. 
 
3. Factor lokale economie 
Een van de manieren om de potentie en zachte kwaliteit te betrekken is door letterlijk gebruik te 
maken van de aanwezigheid van lokaal materiaal, menselijk kapitaal, aanwezige ondernemerschap en 
het overschot aan ruimte. Hierdoor is het mogelijk om de veelal aanwezige lokale niet-monetaire 
economie te versterken. Voorzieningen die op monetaire basis niet overeind te houden zijn, blijken op 
niet-monetaire grondslag veelal tijdsbestendiger en daarmee duurzamer. Reeds aanwezige lokale (of 
misschien wel ‘burgerlijke’) economie is meestal een naar binnen gekeerd mechanisme; binnen de 
familie of tussen directe buren. Door kleine aanpassingen aan dit mechanisme te doen, kan zich een 
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meer op de gemeenschap, of zelfs bredere, oriëntatie ontwikkelen. Vanuit het perspectief van lokale 
overheid is het belangrijk om te erkennen dat er binnen een bloeiende lokale economie ook financiële 
prikkels moeten zitten. Mensen die de verantwoordelijkheid nemen om een voorziening binnen een 
gemeenschap op te zetten, moeten hierin gestimuleerd worden vanuit de zijde van de overheid. Dit kan 
door middel van directe financiële bijdrage (overheveling van budget), maar vaak ook door het bieden 
van ruimte voor ondernemerschap. 
 

De nieuwe rolverdeling 

Doordat de krimpopgave zich kenmerkt door een compleet andere verhouding ten aanzien van de 
factoren tijd, kwaliteit en economie is ook de klassieke rolverdeling tussen opdrachtgever, 
architect/stedenbouwer, gebruiker en overheid wezenlijk anders van aard. Er bestaat geen klassieke 
opdrachtgever meer. Deze rol wordt vertolkt door een pluriforme groep waarbij zelfs de klassieke 
scheiding tussen opdrachtgever en gebruiker vaag wordt. Overheid zal in samenspraak een 
rolverdeling moeten definiëren met de bewoners. Woningcorporaties en provincies zoeken naar hun 
nieuwe rol en de architect/stedenbouwer verplaatst zijn professie van louter plannenmakerij naar 
strateeg, intermediair en hands-on-professional in het veld, bij voorkeur langdurig betrokken in het 
proces om duurzame verankering van kwaliteit te waarborgen.  
 
De rol van de ruimtelijke professional als intermediair tussen burger en overheid is van niet te 
onderschatte waarde. In een periode die voor ons ligt die niet door kwantitatieve, maar veeleer 
kwalitatieve groei gekenmerkt wordt, is de relevantie van de rol van de ruimtelijke professional van 
grotere betekenis dan ooit; het toevoegen van kwaliteit. 
  
In een wereld die niet langer planmatig, lineair en deterministisch is, bestaat groeiende behoefte aan 
professionals die de gave hebben te kunnen improviseren. Zonder de uitkomst te kennen, zonder dat 
die van te voren in een masterplan is vastgelegd, moet de ‘nieuwe ruimtelijke professional’ durven 
vertrouwen op zijn of haar intuïtie en kunnen meebewegen met kansen die zich voordoen. 
Improvisatie is alleen voor diegene weggelegd die de materie beheersen. Zonder professionele kennis 
en beheersing van het vak verwordt dit op zijn best tot een aardige poging. 
 
De bemiddeling tussen overheid en burger heeft een professionele en deskundige begeleiding nodig 
wil het werkelijk leiden tot een duurzame en goed geïmplementeerde formule voor de toekomst. De 
ruimtelijke professional kan met zijn vakkennis bijdragen aan het, soms letterlijk, maar even vaak 
figuurlijk, vormgeven van de nieuwe functies in een gemeenschap. De tijdgerelateerde vraagstukken 
vragen om een aanpak die langduriger is en procesmatiger van aard is. Ook de economische en 
juridische modellen daarachter zijn van cruciaal belang.  
 

Toekomst perspectief: nieuwe vormen van samenwerking 

Waar gemeenschap en overheid elkaar niet als vanzelf vinden, zal gezocht moeten worden naar een 
taal die beide verstaan. Nog belangrijker dan een gemeenschappelijke taal is overigens de wil om 
elkaar te begrijpen. Die wil, of het nu openlijk wordt toegegeven of niet, ontbrak over en weer nog wel 
eens de afgelopen decennia. Die nieuwe wil om elkaars taal te spreken gedijt het best in situaties waar 
zowel de formele als de informele partners net iets anders moeten denken dan in de oude situaties.  
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Hoe werkt dat ‘net iets anders denken’ dan in de praktijk? Een voorbeeld. Een corporatie sloopt op een 
zeker moment een aantal huizen. Het uiteindelijke doel is het doorverkopen van de grond en/of nieuw 
te bouwen huizen. Nu de markt stilvalt blijft het terrein braak achter. Betrokken buurtbewoners willen 
de tussentijd aangrijpen om een gemeenschappelijke dorpstuin te maken. Hieronder schetsen we zowel 
de klassieke als de alternatieve situatie.  
 
Klassieke situatieschets  

De corporatie, is op zich niet te beroerd om mee te werken, maar ziet toch niks in de plannen. 
Redenen: onderhoud, veiligheid, aansprakelijkheid, maar hoofdzakelijk fiscaal. Het is in Nederland 
namelijk zo dat als grond voor de fiscus nog als bebouwde grond wordt gezien, hoeft slechts 
overdrachtsbelasting (6% of zelfs 2%) te worden betaald wanneer de grond van eigenaar verruilt. Als 
de grond ‘geroerd’ is, ziet de fiscus het niet langer als bebouwd en dus zal er 19% BTW worden 
geheven op een eventuele verkoop. Dit simpele sommetje weerhoudt de corporatie ervan aan dit 
project medewerking te verlenen. De gemeente bemoeit zich niet met dit verhaal. De grond is niet van 
hun, het is derhalve iets tussen de inwoners en de corporatie. De gemeenschap blijft met lege handen 
achter. Gefrustreerd omdat er weer een goed idee geblokkeerd wordt. Ieder geval van overlast (illegaal 
parkeren, sluikstort) dat maar aan het terrein gerelateerd kan worden, zal direct richting gemeente en 
corporatie worden geschoven.  
 
Het alternatief  

In een samenspel tussen formeel-intermediair-informeel ontstaat een frisse nieuwe gedachte. Als de 
grond nu nog als bebouwd wordt gezien, dan is het niet onlogisch om te bedenken dat de tuinen die bij 
deze ‘bebouwde situatie’ horen, in ere hersteld mogen worden zonder het predicaat ‘bebouwde grond’ 
te verliezen. Met andere woorden; als de contouren van de oorspronkelijke gebouwen gerespecteerd 
worden dan kan de resterende grond gebruik worden om een gemeenschappelijke dorpstuin op te 
realiseren.  
 
De corporatie, kan met deze redenatielijn leven. Fiscaal is er geen spelt tussen te krijgen en de 
maatschappelijke meerwaarde van bewoners die grip op hun eigen geluk herpakken is uiteraard groot.  
 
De gemeenschap ervaart dat er wel degelijk veel kan, als je de taal van de ‘formele wereld’ maar 
beheerst. Er komt een hoop energie los in de gemeenschap. Bevriende tuinders en een lokale 
zorgboerderij helpen graag mee om dit project te realiseren. Overlast op deze plek vermindert 
bovendien sterk. Van een anoniem stuk grond is het iets van de mensen geworden. De gemeente, 
officieel nog altijd geen partij in dit verhaal, stelt zich in deze proactief op en bekijkt bijvoorbeeld hoe 
de gemeentelijke groendienst een rol zou kunnen spelen, maar ook hoe dit verhaal in te passen is 
binnen de structuurvisie van de gemeente.  
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Toekomst in perspectief 

 
Met dit onderzoek zijn de eerste stappen gezet richting een nieuw mechanisme voor een duurzaam en 
tijdsbestendig alternatief op de planmatige stedenbouw die jaren als standaard gold. De contouren van 
het nieuwe mechanisme zijn geschetst, maar de operationele implementatie vraagt nog de nodige 
praktijk ervaring. De contouren van een soortgelijke aanpak voor krimpgemeenten zijn als volgt te 
formuleren: integrale participatie (van burger en overheid) richting zelfsturing of zelfs 
zelfredzaamheid.  
 
Binnen het thema krimp is het essentieel dat de terugtrekkende overheid de burgers het gevoel kan 
geven hen niet in de steek te laten, maar hen juist kansen te bieden en hen de mogelijkheid tot meer 
zeggenschap en eigenheid te geven. De burger zal dit ook als zodanig moeten kunnen ervaren. Het 
moet duidelijk zijn hoe vergaand de vrijheid en de mogelijkheid tot zelfsturing zijn. De overheid moet 
kunnen definiëren op welke velden zij verantwoordelijkheden en taken wil afstoten en zelforganisatie 
wil promoten. De manier waarop in dit nieuwe evenwicht verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid 
worden benoemd, is van groot belang voor de stabiliteit van dit evenwicht.  
 
Als de velden en de verantwoordelijkheden helder zijn, zullen er op basis van lokale condities ook 
aanpassingen moeten komen op het gebied van wet- en regelgeving. Hierin tekent zich een (mogelijke) 
spanning met nationale wet- en regelgeving af. Het is de vraag hoe hier mee omgegaan kan worden. 
Tijdelijke ontheffingen bieden op onderdelen soelaas, maar een meer duurzame oplossing lijkt 
onmisbaar.  
 
Bij een terugtrekkende overheid die taken verlegd en overdraagt aan de burger hoort ook een 
economisch aspect. Het overhevelen van taken zal gepaard moeten gaan met het overdragen van 
verantwoordelijkheden, maar zeker ook (delen van) budgetten. Er zal gekeken moeten worden naar 
nieuwe vormen van publieke financiering, ruimte voor privaat ondernemerschap (lees: prikkels) en 
niet monetair maatschappelijk kapitaal.  
 
Deze en vele andere vragen die gaandeweg naar voren komen, zullen de komende tijd beantwoord 
worden. We staan met zijn allen aan het begin van een nieuwe weg. We zien de contouren van de 
horizon, maar hoe de weg erheen precies loopt is nog een spannende zoektocht. Wij gaan graag verder 
opzoek naar mooie routes.  
 

bureau M.E.S.T. the urban fertilizer 
Het bureau voor Maatschappelijke Experimentele Stedelijke Transformatie, bestaat uit een groep 
jonge stadsontwerpers die zich, middels een strategische, tactische en operationele benadering richt op 
de implementatie van maatschappelijke veranderingen in het ruimtelijk domein. De nadruk ligt op 
innovatieve, sociaal maatschappelijke en economische duurzaamheid door het vormen van nieuwe 
coalities, nieuw programma, nieuwe strategieën en nieuwe beelden. 
Symptomen van de huidige crisis, zoals braakliggende terreinen, leegstaande panden en onbenut 
arbeidskapitaal worden ingezet in de stap naar een innovatief, maatschappelijk en economisch 
duurzame stad. In een maatschappij die zijn aangebodgestuurde markt ziet wankelen bestaat ruimte en 
tijd om door middel van het experiment de nieuwe vraag te onderzoeken, te formuleren en als leidraad 
te gebruiken bij de vormgeving van de stedenbouwkundige transformatie. 
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Anticiperen op stedelijke krimp in Vlaanderen 
 

In deze paper wordt in een eerste deel nagegaan in welke mate Vlaanderen geconfronteerd wordt met 
stedelijke en regionale krimp. Hieruit blijkt dat de huidige Vlaamse toestand veel positiever is in 
vergelijking met buitenlandse voorbeelden. Toch wordt er voor gekozen om de manieren van aanpak 
van deze buitenlandse voorbeelden te inventariseren om zo op eventuele krimp in de toekomst te 
kunnen anticiperen. Zelfs voor stagnerende steden en regio’s kunnen deze inzichten belangrijk zijn. 
 

1. Inleiding 

Theorieën en strategieën voor stedelijke en regionale ontwikkeling hebben een lange traditie in het 
benadrukken van groei – zowel betreffende bevolking, economie, infrastructuur, etcetera - als 
noodzaak tot het vermijden van een ondergeschikte positie, zeker binnen de huidige 
netwerksamenleving. Dit heeft geleid tot een ware groeiobsessie (Bontje, 2004). Voorbeeld hiervan is 
Rostow die in zijn “The stages of Economic Growth” (1960) groei beschouwd als een continu en 
normaal proces: 
 

“In a decade or two both the basic structure of the economy and the social and political structure of the society 

are transformed in such a way that a steady rate of growth can be thereafter, regularly sustained.” 

 
(Rostow, 1960, p.7) 

 
Hiertegenover staat bijvoorbeeld Kondratieff de economische groei als een cyclisch verloop – de 
Kondratieffgolven – waarbij groeifases afgewisseld worden met periodes van stagnatie. Het is door 
deze stagnatieperiodes dat steden of regio’s kwetsbaar zijn voor krimp. 
 

2. Wat zijn krimpende steden? 

Eén vaste en universele definitie van krimpende steden bestaat niet (Lacroix, 2010). Wel kunnen een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden worden. Deze kenmerken zijn: een langdurig 
dalend bevolkingsaantal en een sterke veroudering van de bevolking, een dalende economische 
slagkracht met leegstand en verdwijnen van bedrijven tot gevolg (Lacroix, 2010).  
 

2.1. Oorzaken van krimp 
De oorzaken van krimp zijn complex en zijn sterk met elkaar verbonden. Een eerste oorzaak heeft te 
maken met een demografisch aspect. Een daling van het vruchtbaarheidscijfer en/of een sterk 
negatieve migratiebalans (door bijvoorbeeld suburbanisatie) zorgen voor een sterke bevolkingsafname 
met meestal een relatieve veroudering – omwille van een lagere migratiezin bij de oudere bevolking - 
tot gevolg. In het algemeen wordt ook de vergrijzing als een belangrijke oorzaak van krimp 
beschouwd (Schetke et al, 2008). Binnen Europa zijn het vooral gebieden in Oost- en Centraal 
Europese landen die te maken hebben met een sterke bevolkingsafname (zie figuur 1). In de toekomst 
lijkt deze bevolkingskrimp zich ook naar het westen te verplaatsen waarbij ook Vlaanderen meer 
regio’s met een dalende bevolking kent (zie figuur 1 rechts).  
Een tweede oorzaak vindt men terug in de economische situatie waarin deze steden/regio’s verkeren. 
Periodes waarin steden en regio’s te maken krijgen met een stagnatie kunnen aanleiding zijn voor 
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krimpende steden en regio’s. Zo zijn veel krimpende steden een gevolg van de overgang van de 
productieindustrie naar de diensteneconomie met werkloosheid en emigratie tot gevolg (Hollander et 
al, 2009). Steden die tijdens het Fordisme groeiden omwille van massaproductie en massaconsumptie 
met bijhorende tewerkstelling in industriële complexen kregen door herlokalisatie van de industriële 
activiteiten - naar bijvoorbeeld - lageloonlanden te maken met een neerwaartse economische spiraal. 
Een te sterke afhankelijkheid van één bepaalde economische activiteit maakt een stad of regio immers 
kwetsbaar voor krimp. Voorbeelden hiervan zijn de staal- en mijnindustrie in Noord Engeland en het 
Duitse Ruhrgebied (Bontje, 2004).  
 

 

 
Ontwikkelingen op economisch vlak vinden vaak hun wortels binnen politieke ontwikkelingen. Zo 
zijn vele krimpende steden in Centraal en Oost-Europa terug te vinden omwille van de ondergang van 
het socialistisch systeem (Hollander et al, 2009). Door de éénmaking in 1990 en bijgevolg de 
transformatie van de voormalige socialistische economie kregen Oost-Europese steden te maken met 
de vrije markt. Omwille van de lange traditie van staatsgeleide economie was het voor deze steden 
moeilijk om op de vrije markt een concurrentiële positie in te nemen met een massale de-
industrialisatie en ontvolking tot gevolg (Glock et al, 2004, Schetke et al, 2008). 
Als besluit van dit deel kan men zeggen dat al deze ontwikkelingen verschillende vormen van kapitaal 
- economisch kapitaal, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal - onttrekken aan de stad of regio. Dit kan 
een zelfversterkend effect hebben en een vicieuze cirkel kan ontstaan. 
 

Figuur 1: Links: Bevolkingsontwikkeling in EU29 landen 1995-2005. Rechts: Prognose bevolkingsontwikkeling in 
Europa 2000-2050. Bron: Van Dam et al, 2006 
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3. En Vlaanderen? 

Extreme gevallen van krimp zoals in Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk komen in 
Vlaanderen niet voor. De demografische en 
economische aspecten zijn van een ander 
schaalniveau en ander tempo. 
 

3.1. Demografie 
Ten eerste worden de bevolkingsevoluties en 
de huishoudenevolutie onder de loep genomen. 
De bevolking is in Vlaanderen de laatste jaren 
gestegen. Volgens de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering kan een verdere groei 
verwacht worden met een stijging van het 
inwonersaantal in meer dan 9 op de 10 
gemeenten tussen 2008 en 2018 en in bijna 8 
op de 10 gemeenten tussen 2018 en 2028 
(Lodewijckx et al, jaar onbekend). Ook het 
aantal huishoudens is in Vlaanderen gestegen. 
Figuur 2 toont de lokale variatie inzake de 
verandering van het aantal huishoudens tussen 
1997 en 2008. Zo goed als alle steden en 
gemeenten hebben een stijging van het aantal 
huishoudens gekend. Een aantal hiervan 
hebben weliswaar een lage groei gekend. 
Enkel in Tienen en Linkebeek daalde het 
aantal huishoudens en dit met ongeveer 2%.  
Aangezien de vergrijzing als een belangrijke 
oorzaak van krimp beschouwd wordt (Schetke 
et al, 2008) wordt de leeftijd van de Vlaamse 
bevolking bekeken. Vlaanderen heeft al een 
oude bevolking en projecties tonen een 
toenemende veroudering in de toekomst 
waarbij de top van de leeftijdspiramide nog 
zwaarder en de basis nog smaller wordt (zie 
figuur 3). De vergrijzing zal dan ook de 
komende jaren sterk blijven stijgen in 
Vlaanderen (Administratie Planning en Statistiek, 2005). Zo is verwacht dat nog vóór 2030 de kaap 
van 25% vijfenzestigplussers in de bevolking bereikt wordt (Pelfrene, 2005). De veroudering van 
Vlaanderen wordt nog versterkt door een verdere daling van het aandeel jongeren (0 -19 jaar) in de 
totale bevolking – ontgroening. 
Een ander demografisch aspect is de doorstroming van de potentiële beroepsbevolking. Dit is de 
verhouding van de potentiële instroom (15-24 jarigen) en de potentiële uitstroom (55-64 jarigen). Deze 
ratio daalde van 1,20 in 1990 naar 1,01 in 2005. Prognoses voor 2050 wijzen op een verdere daling 
naar 0,83. Er stelt zich dus een probleem van vervanging van arbeidskrachten aangezien de groep 

Figuur 3: Leeftijdspiramiden Vlaams Gewest per 
leeftijdsgroep van vijf jaar en per 10000 inwoners. Links: 

31/12/2003, Rechts: 31/12/2020. Bron: Pelfrene, 2005 
 

Figuur 2: Verandering van het aantal huishoudens per 
gemeente 1997-2008 plus procentuele verandering t.o.v. 

1997. Bron: Lodewijckx, jaar onbekend 
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jongeren die zich potentieel aandient op de arbeidsmarkt gaandeweg kleiner wordt in verhouding tot 
de leeftijdsgroep die de pensioenleeftijd nadert (Pelfrene, 2005). Vooral de kustgemeenten, het 
Meetjesland, de Vlaamse Ardennen alsook de ganse provincie Limburg moeten zich hierop 
voorbereiden (Lodewijckx et al, jaar onbekend). De Hoge Raad voor Werkgelegenheid waarschuwt 
dat dergelijke situatie de economische groei en bijgevolg het inkomen per inwoner sterk kan doen 
dalen (Administratie Planning en Statistiek, 2005). Enkel met het opkrikken van de 
werkzaamheidsgraad – voornamelijk bij 50 tot 64-jarigen – zou een tekort aan arbeidskrachten kunnen 
tegengegaan worden (Administratie Planning en Statistiek, 2005). Wat de Westhoek betreft wordt 
deze streek geteisterd door de vlucht van jonge, actieve mensen naar het binnenland van Vlaanderen – 
braindrain genaamd – waardoor dit kan bijdragen aan krimp. Met het Leader-project “Van braindrain 

naar braingain” trachten RESOC, VOKA, UNIZO en VKW de braindrain uit de Westhoek een halt 
toe roepen (debatnota, 2010). 
 

3.2. Economie 
Om uitspraken te doen over de economie wordt gebruik gemaakt van een studie van het Steunpunt 
Werk en Sociale Economie (WSE) (Vanderbiesen et al, 2010) waarin de arbeidsmarktprestaties van de 
Vlaamse steden en gemeenten geanalyseerd werden. Hieruit blijkt dat er een subregionale diversiteit 
bestaat. De studie is gebeurd via een 
clusteranalyse. Deze analyse laat toe om 
aan de hand van een aantal variabelen, 
clusters van gelijkaardige observaties – in 
dit geval gemeenten – te ontdekken. Binnen 
een bepaalde cluster zijn de verschillen 
tussen de gemeenten minimaal terwijl 
tussen de clusters onderling de verschillen 
maximaal zijn (Vanderbiesen et al, 2010). 
In een eerste analyse onderzocht men de 
globale arbeidsmarktpositie van de 
Vlaamse steden en gemeenten anno 2008 
en hun vooruitgang in 
arbeidsmarktprestaties tussen 2003 en 
2008. De cijfers vindt men terug in figuur 4.  
Wat de arbeidsmarktpositie van de gemeenten in 2008 betreft, scoren de gemeenten in cluster 5 het 
slechtst. Zeker inzake de jongerenwerkloosheid hebben deze gemeenten een achterstand t.o.v. de 
andere clusters. Ook op de werkzaamheidsindicatoren alsook op de geboekte vooruitgang tussen 2003 
en 2008 op deze indicatoren scoren de gemeenten uit cluster 5 een stuk zwakker dan de gemeenten uit 
de andere vier clusters. Zo ligt de totale werkzaamheidsgraad van cluster 5 als enige sterk onder het 
niveau van het Vlaamse Gewest. Bovendien is de werkloosheidsgraad bij jongeren voor deze cluster 5 
als enige boven het niveau van het Vlaamse Gewest gelegen. Wat de geografische spreiding betreft 
behoren de centrumsteden Antwerpen, Genk en Oostende tot cluster 5. Ook gemeenten in en rond de 
Limburgse mijnstreek (Beringen, Houthalen, Maasmechelen, Lanaken, Kinrooi,…) en enkele 
kustgemeenten behoren tot deze cluster. 
In dezelfde studie van het Steunpunt WSE wordt –via clusteranalyse - ook dieper ingegaan op de 
spanning op de lokale arbeidsmarkten (figuur 5). Belangrijk hierbij is cluster 3 met de laagste jong/oud 
ratio (als enige onder het Vlaamse niveau). Deze is ook kleiner dan 1 wat wil zeggen dat deze 
gemeenten verhoudingsgewijs minder jongeren telt dan ouderen, en bijgevolg wordt gekenmerkt door 

Figuur 4: Overzicht van de variabelen “werkzaamheidsgraad” en 
“werkloosheidsgraad” binnen de clusters. Bron: Vanderbiesen et 

al, 2010 



 452

een eerder oudere bevolking op 
arbeidsleeftijd. Samen met de lage jobratio 
heeft dit tot gevolg dat deze gemeenten bij 
versnelde vergrijzing in de toekomst de 
vacatures op de lokale arbeidsmarkt 
moeilijker door jonge kandidaten kan 
opvullen (Vanderbiesen et al, 2010). Dit 
geldt voor de Vlaamse Ardennen, het 
Meetjesland en in Limburg de mijnstreek en 
de Maaskant. 
Een derde clusteranalyse werd uitgevoerd o.b.v. enkele sectorale tewerkstellingsvariabelen1. Vooral 
clusters 3 en 4 zijn interessant wegens hun hoge percentages tewerkstelling in krimpsectoren. Deze 
gemeenten zijn door industriële en agrarische bedrijvigheid heel wat vatbaarder voor een 
tewerkstellingskrimp (al dan niet ten gevolge van de crisis). Gemeenten uit cluster 4 zijn nog eens 
extra kwetsbaar door hun hoge percentages “tewerkstelling in krimpsectoren met sterk crisiseffect”. 
Dit zijn sectoren die door een crisis nog eens extra getroffen worden omdat: 
 

“Gezien het hier in zekere zin om structurele krimpsectoren gaat, is het in deze sectoren minder waarschijnlijk 

dat de verloren jobs opnieuw zullen worden gecreëerd na de crisis”  

 

(Vanderbiesen et al, 2010, p. 89). 

 
Het gaat dan over de metaal en- 
automobielsector (Limburg) en textiel- en 
houtsector (Oost en West –Vlaanderen).  
 
 
 
 
 
 
 
Als conclusie voor Vlaanderen kan men zeggen dat stedelijke krimp geen punt is op de algemene 
agenda van het stedelijk beleid van vandaag.  
 

“Kortom, van krimpende steden is geen sprake” 

 (Vandenbossche F., 2010, p. 12) 

 
Dit wil niet zeggen dat er geen gebieden zijn die enige kwetsbaarheid vertonen. Desalniettemin is de 
schaal en het tempo niet te vergelijken met dat van buitenlandse voorbeelden. Toch kan - ondanks dit 
schaalverschil - uit een inventarisering van internationale voorbeelden en hun manier van aanpak 
Vlaanderen eventuele lessen trekken voor de toekomst. 
 

Figuur 5: Spanning op de lokale arbeidsmarkt: overzicht 
van de variabelen binnen de clusters. Bron: Vanderbiesen 

et al, 2010 

 

Figuur 6: Sectorale tewerkstelling: overzicht van de 
variabelen binnen de clusters. Bron: Vanderbiesen et al, 

2010 
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4. Analyse van buitenlandse voorbeelden 

Uit voorgaande is gebleken dat er een thematische krimp bestaat met enerzijds demografie en 
anderzijds economie als belangrijkste aspecten. Deze tweedeling zal ook bij de analyse van 
buitenlandse voorbeelden - en hun manier van aanpak - behouden worden. Voor demografie gebeurt 
de analyse a.h.v. de woningmarkt terwijl voor economie dit gebeurt a.h.v. de arbeidsmarkt. 
 
4.1. Woningmarkt 
 
4.1.1. Verschillende beleidsreacties 
 
Wat demografische krimp betreft zijn verschillende beleidsreacties mogelijk: 1) het negeren, 
ontkennen van krimp, 2) het bestrijden ervan en 3) het accepteren, begeleiden van krimp. Aangezien 
men bij de strategie van het ontkennen van krimp letterlijk niets doet aan de situatie worden enkel de 
andere twee onder de loep genomen. 
 

- Bestrijden van krimp 
 
Deze strategie kan als groeistrategie beschouwd worden. Door middel van nieuwbouwprojecten 
trachten de stad (gemeenten, regio,…) en ontwikkelaars een ruim kwantitatief en kwalitatief aanbod 
aan woongelegenheden te creëren. Dit gebeurt vanuit de groeigeoriënteerde cultuur waarmee steden en 
gemeenten in de Westerse wereld al ruim enkele decennia geconfronteerd worden. Het gevaar van een 
overaanbod steekt dan wel de kop op. Deze ontspanning van de woningmarkt treft vooral de 
aanbiederszijde van de markt doordat het overaanbod de verkoopprijs doet zakken. Zo kunnen 
kwetsbare groepen (verslaafden, daklozen,…) hun intrek nemen in de leegstaande gebouwen met 
concentratie van lage inkomensgroepen in bepaalde buurten tot gevolg omdat i.t.t. deze kwetsbare 
groep de meer gegoede groep het zich kan permitteren om de huidige – wellicht minder gewaardeerde 
- woonomgeving te verruilen voor een betere woonomgeving (Verwest et al, 2009) 
 
Onder meer de gemeenten in Parkstad Limburg – dit zijn de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken – plannen meer woningen dan de markt aankan. 
In totaal zijn 10.000 woningen gepland terwijl volgens de provinciale woonvisie slechts behoefte is 
aan 2.000 nieuwe woningen. Bovendien is gebleken dat in de regio Parkstad Limburg ondanks 
nieuwbouw de bevolking blijven krimpen is (van Dam et al, 2006).  
 
Naast het gevaar van onrendabele investeringen, wakkeren nieuwbouwprojecten ook het gevaar van 
regionale concurrentie aan want hoe “succesvoller een gemeente nieuwe inwoners weet aan te trekken 

met nieuwbouwprojecten, hoe meer uitstroom dit veroorzaakt in andere nabijgelegen gemeenten” 
(Verwest et al, 2009, p. 122)2. Voor de individuele stad of gemeente kan dit voordelen opleveren maar 
voor een (krimpende) regio als geheel niet. Vanuit dit oogpunt is het zinniger om 1) het krimpproces te 
begeleiden i.p.v. te bestrijden (zie volgend deel) en 2) regionale samenwerking te stimuleren (zie deel 
4.3). 
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- Begeleiden van krimp 
 
Deze strategie is - i.t.t. de vorige strategie - veel minder groeigericht. Het gaat om “planning for 
decline” i.p.v. “planning for growth”. Dit vergt evenwel een bestuurlijk-psychologische omslag (van 
Dam et al, 2006). In plaats van nieuwbouw gaat het bij deze strategie om sloop van de minst 
aantrekkelijke en/of herstructurering (verdunning, vergroening) van bestaande woonwijken met als 
doel het woningbestand (zowel kwantiteit als kwaliteit) en de woonomgeving beter te laten aansluiten 
bij de vraag. Overaanbod en bouwen voor leegstand wordt hiermee vermeden. Dit betekent echter niet 
dat steden of gemeenten moeten overgaan op een bouwstop want dit resulteert namelijk per definitie in 
krimp (althans van het totaal aantal inwoners) en is dus een self fulfilling prophecy (van Dam et al, 
2006). Het is zo dat om een overaanbod aan woningen en bouwen voor leegstand te voorkomen, een 
regionale samenwerking noodzakelijk is tussen steden en gemeenten om zo hun bouwplannen op 
elkaar te kunnen af te stemmen. Deze regionale samenwerking wordt verder besproken in deel 4.3. 
 

- Overheidsingrijpen versus vrije markt 
 
De twee besproken strategieën doen de discussie of het nodig is om als overheid in te grijpen op de 
woningmarkt openbarsten. Vanuit een neoklassiek economisch oogpunt kan overheidsingrijpen via 
sloop als onwenselijk worden beschouwd omdat zo het bestaande aanbod wordt verkleind en de 
marktwerking wordt verstoord en bijgevolg de bestaande tendens naar marktevenwicht. Maar dat 
markten zonder ingrijpen tenderen naar evenwicht is in theorie misschien juist maar gaat in de praktijk 
van de woningmarkt niet altijd op. Zelfs zeer lage woningprijzen bij een overaanbod garanderen nog 
niet dat de woningen daadwerkelijk worden verkocht (van Dam et al, 2006). Bovendien levert 
leegstand, zelfs van zeer tijdelijke aard, vooral welvaartsverlies en kapitaalsverlies op. Daarom lijkt 
sloop en herontwikkeling een logische oplossing (van Dam et al, 2006). 
 
Als men spreekt over sloop en herstructurering dan is de eigendomsstructuur van belang. De meeste 
particulieren weigeren hun woning immers te verkopen tegen lage prijzen en houden het liever in bezit 
in de hoop dat de markt aantrekt (Verwest et al, 2008). Zo wijzen Glock & Häussermann (2004) erop 
dat herstructurering en sloop niet vanzelf van de grond komen vanwege het klassieke prisoner’s 
dilemma3, en dat overheidsingrijpen nodig is (Verwest et al, 2008).  
 

- Financieel instrumentarium 
 
Het financiële instrumentarium kan gericht zijn op het stimuleren van groei dan wel het begeleiden 
van krimp. 
 
Een voorbeeld van een groeigericht financieel instrumentarium is het Besluit Locatiegebonden 
Subsidie in Nederland. Hoe minder woningen bijgebouwd worden, hoe lager het subsidiebedrag de 
gemeente ontvangt waardoor stedelijke regio’s – ook wanneer ze krimpen – gestimuleerd worden om 
woningen bij te plaatsen (Verwest et al, 2009). 
 
Om sloop en herstructurering te bevorderen heeft de gemeente Sluis een zogenaamd 
herstructureringsfonds waarin projectontwikkelaars per nieuwgebouwde woning 10.000 tot 25.000 
euro storten. Daarmee kan de herstructurering worden bekostigd. De provincie Limburg (Nederland) 
en de gemeente Heerlen gaan nog een stap verder d.m.v. een sloopsubsidie waarbij krimpgemeenten 
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een subsidie krijgen per geslopen woning. Bovendien experimenteert de gemeente Heerlen met een 
slooppremie waarbij projectontwikkelaars worden verplicht twee woningen te slopen voordat men een 
nieuwe mag bouwen (Verwest et al, 2008).  
 
Dit krimpgericht, financieel instrumentarium heeft wel een keerzijde: zo bestaat het gevaar dat lokale 
overheden marktpartijen ontmoedigen om in de regio te investeren aangezien deze laatste verplicht 
worden om bij te dragen aan de kosten van de herstructurering (van Dam et al, 2006). Anderzijds is in 
krimpsituaties het besef van de noodzaak tot samenwerking tussen deze partijen wellicht groter dan 
ooit. Het is echter de vraag hoe marktpartijen op een situatie van krimp zullen reageren want weinig is 
bekend over de gedragsreacties van deze partijen in tijden van krimp (van Dam et al, 2006). Meer 
onderzoek is dan ook nodig. Zeker aangezien publiek-private samenwerkingen in de huidige 
ruimtelijke planning een frequent gebruikt concept is. 
 

4.2. Arbeidsmarkt 
Naast acties op de woningmarkt is het versterken van de economie een frequente strategie. Want in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kan (demografische) krimp wel degelijk samen gaan met 
economische groei (van Dam et al, 2006). Twee processen zijn hierbij bepalend: de arbeidsparticipatie 
en arbeidsproductiviteit. Dit gaat als volgt:  
 

“De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie kan een daling van het arbeidsaanbod als gevolg van een krimp 

van de potentiële beroepsbevolking, gedeeltelijk of geheel tenietdoen. En wanneer de arbeidsparticipatie en 

arbeidsproductiviteit stijgen, kan er ook bij krimp eenvoudig sprake zijn van economische groei” 
  

(van Dam et al, 2006, p. 11) 
 

Desalniettemin zijn er voorbeelden te vinden van demografische krimp dat economische krimp tot 
gevolg heeft. Zo heeft krimp van de bevolking in Merseyside en West Midlands (VK) geresulteerd in 
een daling van het aantal banen in deze gebieden (door Batey & Madden (1999) in van Dam et al, 
2006). Ook Vermeulen en Van Ommeren (2006) komen tot de conclusie dat mensen eerder huizen 
volgen dan banen, en dat banen toetrekken naar gebieden waar mensen gaan wonen (van Dam et al, 
2006). Het zou wel te kort door de bocht zijn door nu te stellen dat er een sterke correlatie bestaat 
tussen het bouwen van woningen en het economisch succes van het gebied want er is maar een kleine 
meerderheid van (internationale) empirische onderzoeken dat dit idee van “jobs follow people” 
ondersteunt (van Dam et al, 2006).  
 
4.3. Regionale samenwerking 
In kader van krimpende steden en gemeenten is regionale samenwerking essentieel, maar dit lijkt niet 
makkelijk van de grond te komen (van Dam et al, 2006).  
 
In een krimpsituatie is regionale afstemming van bouw- sloop- en herstructureringswerken van belang 
om bijvoorbeeld verdringing – d.i. de verplaatsing van krimp van de ene naar de andere gemeente – 
tegen te gaan (Verwest et al, 2008). Bij krimp is intergemeentelijke concurrentie nefast zo is gebleken 
in bijvoorbeeld Parkstad Limburg: 
 

“Iedere gemeente wilde groeien en bouwen, waardoor iedereen elkaar beconcurreerde. De doodsteek voor de 

regio”, Hans Laudy, voorzitter van het Regionaal Orgaan Woningcorporaties in Parkstad Limburg  

 

(Van Dam et al, 2006, p. 142) 
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Desalniettemin wordt het “zeggen” dat men gaat samenwerken niet altijd gevolgd door het 
daadwerkelijk “doen”. Een coördinatieprobleem kan hier de oorzaak van zijn. 
 
Bij regionale afstemming in een krimpsituatie gaat het eigenlijk over het verdelen van de pijn. 
Gemeenten zullen bijvoorbeeld hun woningbouwprogramma’s onderling moeten afstemmen en naar 
beneden toe bijstellen (Verwest et al, 2009). Bovendien worden niet alle gemeenten gelijk getroffen 
door krimp. Dit heeft tot gevolg dat een gemeente die relatief minder last heeft van krimp niet altijd 
bereid is om haar beleid aan te passen ten gunste van gemeenten die harder getroffen worden. Dit 
werkt angst voor freeriding in de hand: 
 

“Wanneer alle gemeenten behalve één zich aan krimp aanpassen en hun woningbouwprogramma’s 

daadwerkelijk verlagen, zal de gemeente die dit niet doet profiteren van het gedrag van de andere. De nog 

aanwezige uitbreidingsruimte komt dan namelijk terecht bij de gemeente die zich niet conformeert aan de 

regionale afspraken” 

 

 (Verwest et al, 2008, p. 23) 
 

Deze situatie heeft zich voorgedaan in Parkstad Limburg waarbij de gemeente Nuth uit het 
samenwerkingsverband is gestapt waardoor deze gemeente een veel hoge uitbreiding van haar aantal 
woningen kon voorzien dan de gemeenten binnen het samenwerkingsverband (Verwest et al, 2008). 
Daarom is het voor gemeenten in een krimpregio van belang om te weten dat buurgemeenten zich aan 
de afspraak houden en zo niet bestraft worden (Verwest et al, 2008). In Parkstad Limburg heeft men 
dit trachten te bereiken door horizontale coördinatie waarbij o.a. het woonbeleid is overgeheveld van 
de individuele gemeenten naar een gemeentelijk overkoepelend bestuur. Dit bestuur – het Parkstad 
Bestuur – kan in kader van ruimtelijke ordening, wonen en economische ontwikkeling besluiten 
nemen die gelden voor alle zeven Parkstadgemeenten. Desalniettemin blijft de concurrentie tussen de 
gemeenten spelen (van Dam et al, 2006). 
 
Een tweede vorm van regionale afstemming is via verticale coördinatie waarbij de bovenliggende 
bestuurslaag bepaalde eisen aan de gemeenten oplegt. In Nederland zijn de gemeenten afhankelijk van 
de provincie die d.m.v. het goedkeuringsbesluit kan zorgen dat gemeenten hun regionale 
woningbouwafspraken nakomen. Desnoods kan ze haar goedkeuring onthouden aan een 
bestemmingsplan dat niet overeenkomt met de regionale woningbouwafspraken. De Engelse “Region” 
heeft minder (sanctie)bevoegdheden dan de Nederlandse provincie. Deze “Region” kan contingenten 
afgeven, maar gemeenten die de contingenten overschrijden worden niet bestraft (Verwest et al, 2008). 
 
Deze vormen van coördinatie hebben geleid tot het opstarten van regionale onderzoeken, het opstellen 
van regionale visies en programmeringen. Maar in het geval van enkele Nederlandse voorbeelden – 
bijvoorbeeld Parkstad Limburg – wordt dit regionaal beleid nog niet vergezeld van een gezamenlijk 
uitvoeringsplan waarin o.a. financiële afspraken in gemaakt kunnen worden. Een dergelijk plan kan 
ertoe bijdragen dat gemeenten ‘zeggen’ en ‘doen’ combineren, en het kan freeriding helpen 
voorkomen (Verwest et al, 2008 & 2009) 
 

“Immers, gemeenten zullen alleen bereid zijn minder te bouwen (in regionaal belang) als ze financieel 

meeprofiteren van bouwactiviteiten elders in de regio”  

 
(Verwest et al, 2009, p. 138) 
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Het coördinatieprobleem vindt men ook terug bij particulieren en ontwikkelaars. Ook voor hen is het 
niet interessant om bij krimp individuele actie te ondernemen. Ook hier speelt het probleem van het 
prisoner’s dilemma en het gevaar van freeriding.  
 
Men kan dit deel besluiten door te stellen dat er een trigger nodig is om de verschillende partijen – 
gemeenten, steden, particulieren en ontwikkelaars – te stimuleren om de herstructurering in gang te 
brengen om zo niet te hoeven wachten op acties van de ander. Hierin kan het federale niveau 
belangrijk zijn. Dit vindt men onder andere terug in het zogenaamde Stadtumbau Ost programma in 
Duitsland. Via dit programma biedt de federale overheid een aantal krimpende steden een financiële 
tegemoetkoming4 en een stimulans voor onderlinge kennisuitwisseling (Verwest et al; 2008). In het 
Engeland is er het Housing Market Renewal Programme (HMR) waarbij specifiek gekozen wordt voor 
een integrale aanpak op subregionaal niveau in plaats van een traditionele wijkaanpak om zo de 
verplaatsing van de problemen binnen de regio te vermijden (Verwest et al, 2008). Een belangrijke les 
is dus dat voor eventuele krimp in de toekomst, Vlaanderen programma’s voorziet die gericht zijn op 
een concreet probleem in een specifiek gebied. 
 

5. Besluit 

In vergelijking met enkele Duitse, Engelse of Nederlandse steden heeft Vlaanderen geen acute 
problematiek wat betreft krimpende steden en/of regio’s. Wel komen er verspreid enkele 
demografische of economische potentiële gevaren voor voor in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de 
lage jobratio’s (figuur 5) in enkele gemeenten en de noodzaak van een stijgende 
arbeidsparticipatie/productiviteit om niet in een negatieve spiraal terecht te komen. De vergrijzing 
daarentegen vormt een gevaar voor Vlaanderen in het algemeen. 
 
Daarom dat men kan leren van buitenlandse voorbeelden. Uit de analyse blijkt dat de rol van de 
overheid belangrijk is. Zowel financieel als coördinerend. Coördinatie is immers van belang aangezien 
regionale samenwerking (binnen een krimpregio) belangrijk is, maar niet makkelijk van de grond lijkt 
te komen. 
 
__________________________________________ 
 
1  Deze analyse werd uitgevoerd om kwetsbaarheid aan de crisis van 2008 van steden en gemeenten na te gaan  
 
2  Dit blijkt o.a. uit een kwantitatieve analyse van migratiebewegingen in Oost-Groningen (Van Wissen, 2009 in Verwest et 

al, 2009) 
 
3  Het prisoner’s dilemma zegt dat “gezamenlijk optreden het beste resultaat oplevert voor de partijen, maar onzekerheid 

over het handelen van anderen leidt ertoe dat partijen voor individueel gewin kiezen. Toegepast op herstructurering 

betekent dit dat particulieren (maar ook corporaties en ontwikkelaars) aarzelen hun woningen in een bepaalde wijk te 

herstructureren uit angst dat andere particuliere huizenbezitters in dezelfde wijk – zonder zelf enige investering te doen – 

zullen profiteren (freeriding) van de waardestijging die het gevolg is van hun investeringen” (Verwest et al, 2008, p. 24) 
 
4  Voor het Stadtumbau Ost programma is in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld (Verwest et al, 2008) 
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Less is more  

Krimp als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit 

 

Inleiding 

Sinds enkele jaren is in navolging van andere landen ook in Nederland de discussie ontstaan over het 
fenomeen van een dalende bevolkingsdaling. Het was de toenmalige minister Eberhard van der Laan 
die er een nationale discussie van maakte. Dat was na een kennismakingsbezoek aan Parkstad 
Limburg. Daar waren de effecten van een dalende bevolking en ook afnemende huishoudenaantallen 
goed merkbaar. Grote mate van leegstand, onverkoopbare huizen die aanvankelijk als oude 
dagvoorziening golden, verpaupering en kwalitatieve achteruitgang van de woonkwaliteit en het 
sociaal economische klimaat. Dat greep Van der Laan zo enorm aan dat hij het Ministerie opdracht gaf 
om daarover een nationale discussie te starten. Was Zuid-Limburg, samen met Noordoost Groningen 
en Zeeland voorbode voor wat er elders in Nederland ook zou kunnen gaan afspelen? Moeten die 
regio’s, gemeenten en vooral de getroffen burgers die met onverkoopbare woningen zaten, niet worden 
geholpen. Van der Laan heeft toen nog gezinspeeld op het idee dat het nu de beurt was aan de grotere 
steden om solidair te zijn met die krimpregio’s.  
De discussie was in ieder geval gestart en als burgemeester van Amsterdam zal Van der Laan vast 
genuanceerder over zijn solidariteitsheffing denken. 
 
Het was misschien niet zozeer schrikken dat deze regio’s met krimp te maken hadden. Algemeen 
bestond er al een idee dat deze regio’s er economisch niet erg florissant voorstonden en dat zoiets tot 
gevolg had dat er nogal wat mensen wegtrokken was bij menigeen bekend. Er zijn door diverse 
ondernemende bestuurders de nodige pogingen in gang gezet om zich hier tegen te weer te stellen. Het 
bekendste voorbeeld is wellicht De Blauwe Stad ten oosten van Groningen. Zondag 15 april jl. nog 
belicht in het VPRO programma Andere Tijden. Min of mee hetzelfde zie je in Zuid-Limburg waar de 
al jaren optredende leegloop getracht wordt te keren door Energy Valleys en nieuwe rondwegen. En 
dat alles natuurlijk gelardeerd met uitgekiende brandingstrategieën van “Er gaat niets boven 
Groningen” tot de “Bright Site of Life” in Limburg.  
 
Alom overheerst nog het idee dat de demografische trends vooral de migratiepatronen daarin, nog 
altijd beïnvloed en omgebogen kunnen worden. Als er maar voldoende aantrekkelijke 
woningbouwproducten op de markt worden gebracht kunnen we mensen behouden en wellicht extra 
mensen van buiten aantrekken. Al deze reacties hebben met elkaar gemeen dat er voornamelijk 
gedacht word in termen van groei. De achteruitgang die op het vlak van inwoners, economische 
activiteiten werden waargenomen zouden moeten worden gekeerd door andere groei impulsen. Het 
verlies van inwoners kan worden gecompenseerd door het aanbieden van een uniek woningaanbod 
voor een nieuwe andere doelgroep. Ouderen nemen de plaats van jongeren in, oudere welgestelden 
voor wegtrekkende gezinnen. Een achteruitgang van aloude economische activiteiten in de regio kan 
worden gepareerd met nieuwe innovatieve op kennis gerichte moderne economieën het liefst samen 
met het tot stand brengen van een moderne campus. Heb je als regio meteen een deel van die studenten 
binnen die wellicht na hun studie er vestigen. 
En wie de jeugd heeft, heeft groeiperspectieven! 



 461

 
Het is overigens opvallend dat veel van die reacties komen van bestuurders met economische zaken in 
hun portefeuille en dan ook nog eens van bestuurders met een liberale achtergrond. “Als we maar 
voldoende economisch perspectief ontwikkelen, en dat kunnen we!, dan keert alles weer ten goede.” 
Dat er een economische component zit in de migratie patronen is zonneklaar. Maar daarmee heb je 
nog geen instrument in handen waarmee je die patronen kan veranderen.  
Merkwaardig, dat het geloof in de krachtdadigheid van de overheid dan de ideeën van de maakbare 
samenleving benadert. 
 

Wat is krimp: bevolkingsdaling of huishoudendaling? 

Het begrip krimp slaat zowel op de daling van het aantal inwoners als ook op de daling van het aantal 
huishoudens. De daling van het aantal inwoners op zich is geen goede aanduiding van waar het in deze 
paper om gaat. Elke stad en regio kent wel eens een periode van daling van de bevolking. Dat kan 
vaak heel incidenteel zijn. Bijvoorbeeld de woningbouwproductie heeft een moeilijke tijd achter de 
rug of er is meer gesloopt dan dat er in een jaar is bijgebouwd, de buitenlandse migratie is om wat 
voor reden dan ook achteruitgegaan. Dit kunnen omstandigheden zijn die in een korte tijd ook kunnen 
omslaan en voor stijging van het inwonertal zorgen.  
Het begrip krimp wordt nog al eens gereserveerd voor de situatie waarin men te maken heeft met een 
daling van het aantal huishoudens. Wanneer er in een regio daarvan sprake is, is er over het algemeen 
sprake van een structurele ontwikkeling die niet zozeer door incidentele omstandigheden worden 
beïnvloed. Huishoudendaling heeft ook direct tot gevolg dat er een overschot op de woningmarkt zal 
gaan ontstaan. Oftewel er ontstaat leegstand in de woningvoorraad. Dit alles neemt niet weg dat daling 
van het inwonertal voor tal van voorzieningen ook grote problemen geeft. Denk aan onderwijs- en 
zorg voorzieningen. 
 
Waar we het in deze paper over bevolkingsdaling hebben is over het proces dat zich over enkele jaren 
uitstrekt en waarbij de lijn van daling van het bevolkingsaantal overgaat in die van het 
huishoudenaantal. De begrippen worden door elkaar gebruikt maar hebben gemeen dat ze behoorlijk 
structureel van aard zijn. 
 

Krimp in Nederland 

De discussie die is ontstaan naar aanleiding van het initiatief van Van der Laan had ook als 
bijzonderheid dat die niet uitsluitend tot de erkende krimpregio’s beperkt bleef. Weliswaar 
manifesteerde de krimp zich daar die op sommige aspecten vergeleken kon worden met de bekende 
voorbeelden in het buitenland, Frankrijk en (Oost-) Duitsland. Maar blijkbaar waren dit niet de enige 
gebieden waar wat aan de orde was. Er waren ook andere regio’s die hun inwonertal zagen teruglopen. 
Was dat structureel? Heeft dat ook met krimp te maken? Maakt dit alles onderdeel uit van een grotere 
trend en wat betekent dat dan? 
 
Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in 20081 opdracht gegeven voor een verkenning van de 
bevolkingsdynamiek in Nederland. Nadrukkelijk werd niet gevraagd naar een actualisering van 
prognoses maar om inzicht in mogelijke verklarende factoren te krijgen achter demografische 
                                                      
1  Bevolkingsdynamiek in Nederland, 2008, Bureau Louter i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken 
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bewegingen en vooral om te trachten inzicht te krijgen in de patronen van de binnenlandse migratie. 
De natuurlijke aanwas effecten op de bevolkingsontwikkeling waren redelijk bekend en konden ook 
goed worden geprognosticeerd. Anders was dat met de binnenlandse migratie. Uit dat onderzoek 
kwam naar voren dat er in Nederland een goed waarneembare deling zou gaan optreden van 
groeipolen en gebieden die op korte of langere termijn te maken zouden krijgen met een daling van de 
bevolking. Over het algemeen werd het groeipotentieel gevormd door steden en regio´s die beschikten 
over een aantrekkelijke mix van educatie vooral in de hogere sectoren, culturele voorzieningen en 
cultureel klimaat en als laatste een rijk en voldoende economisch perspectief met een aantrekkelijk en 
gediversifieerd werkgelegenheidsaanbod. Anders gezegd: die stedelijke regio´s die beschikken over 
universiteiten, een goede economische basis en vooral een aantrekkelijk cultureel klimaat hebben 
perspectief om - vooral jongere - mensen aan te trekken.  
 
In Amerika heeft Richard Florida2 onderzoek gedaan naar welke steden dan aantrekkingskracht gaan 
uitoefenen. Want Amerika kent daarnaast ook nogal wat steden waar door diverse oorzaken, een 
enorme leegloop en verpaupering heeft toegeslagen. De economie van de afgelopen jaren was 
gebaseerd op productie van goederen, op plaatsen waar de grond goedkoop was en de 
vastgoedeconomie overheersend. Maar in de toekomst is de economie gericht op het voortbrengen en 
verspreiden van ideeën. Vooral de gebieden die de hoogste snelheid van ideeënproductie en de hoogste 
dichtheid van getalenteerd en creatieve mensen hebben, hebben de toekomst. Florida maakt duidelijk 
waarom bepaalde steden een concentratie aan creatieve, innovatieve en ondernemende mensen 
kennen. Omdat deze steden de creatieve klasse aanspreekt. Steden kunnen een leidende positie in de 
wereldeconomie bemachtigen indien zij goed scoren op de zogenaamde drie T’s: Talent (het 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de rol van universiteiten daarin), Technologie 
(innovatie) en Tolerantie (openheid naar immigranten, kunstenaars en entrepreneurs). Belangrijker nog 
dan een bewijs voor de exacte werking van deze concepten is de suggestie dat de drie T’s ook door 
lokale overheden zijn te creëren. Reden waarom iedere zichzelf respecterende stad in Nederland zich 
de laatste jaren heeft gestort op creatieve sectoren, creatieve milieus, creatieve wijken en creatieve 
verzamelgebouwen. 
 
Uiteindelijk heeft de discussie over de krimp in Nederland geleid tot het zogeheten Interbestuurlijk 
Actieplan Bevolkingsdaling, november 2009. Daarmee werd erkend dat er Nederland wel degelijk ook 
een krimpprobleem heeft en dat er verwacht mag worden dat dit ook buiten de erkende gebieden in het 
Zuiden en Noorden zal gaan spelen. Daarmee was het probleem bestuurlijk geagendeerd. 
Vanzelfsprekend ging de meeste aandacht in het Actieplan uit naar de echte krimpregio’s. Daarvoor 
had Van der Laan dan ook een relatief forse financiële (rijks-)impuls voor over om deze een eerste 
steuntje in de rug te geven. Maar ook gebieden daarbuiten kwamen aan bod, met als bijzonderheid 
Rotterdam-Zuid.  
Dit Actieplan heeft een uitvoerig uitvoeringsprogramma dat voornamelijk er op gericht is de 
problemen die direct met krimp te maken hebben in beeld te brengen en trachten oplossingen daarvoor 
te vinden. Dat loopt uiteen van het onderzoeken of de uitkeringen uit het gemeentefonds voldoende 
rekening houden met de problemen van gemeenten met afnemende bevolking tot het analyseren van 
de problemen voor onderwijsvoorzieningen en hoe die al dan niet in stand te houden, de (sociaal-) 
economische problematiek, de aanpak van de woningmarkt in een krimpende situatie, etc. Voorzichtig 
wordt ook aandacht gevraagd hoe de ruimtelijke ordening ermee zou moeten omgaan. Is de wet- en 

                                                      
2  R. Florida: How the crisis will reshape America,The Atlantic, March 2009 
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regelgeving nog goed toegesneden op de aanpak van krimp en hoe zou de ruimtelijke ontwikkeling via 
een gebiedsgerichte benadering de krimpaanpak kunnen faciliteren.  
 
In deze discussie is nog weinig aandacht voor de ontwikkelingen zoals die door Louter en Florida naar 
voren zijn gebracht. De demografische bewegingen zullen leiden tot een tweedeling met gebieden die 
de komende tijd nog -sterk- zullen gaan groeien en gebieden die alleen nog maar te maken zullen 
hebben met dalende bewonersaantallen.  
Voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is dat nieuw. De grondslagen voor onze naoorlogse 
ruimtelijke ordening behelsden het evenwichtig verdelen van de welvaart en economische groei en 
waarden over het land. Nu er mogelijkerwijs grotere verschillen in groei en afname gaan ontstaan en 
voor een deel daarmee samenhangend ook verschillen in economische welvaart, is de vraag relevant of 
ons ruimtelijk ordeningssysteem nog wel goed daarop is toegesneden.  
 

Krimp in Zuid-Holland 

In die tijd ontstond ook in Zuid-Holland een discussie die werd ingegeven doordat in het Groene Hart 
al jaren werd geconstateerd dat de woningbouwontwikkelingen structureel achter bleven bij wat 
planologisch was toegestaan. Het Groene Hart als toenmalig nationaal landschap stond sterk onder de 
aandacht van provinciale en landelijke politiek vanuit een zorg voor de ongeremde expansie en 
uitbreidingsdrang die gemeenten aan de dag zouden leggen. Elk jaar werd nauwkeurig in de gaten 
gehouden of er niet teveel woningbouw werd geproduceerd. Groen- en milieuorganisaties zaten als 
bokken op de haverkist om dit in de gaten te houden en ook in de Tweede Kamer bestond lange tijd 
het idee dat er in het Groene Hart ongeremd ontwikkeld werd en kon worden. 
Na enkele jaren monitoren bleek dat dit nauwelijks het geval was. Het vervangen van het contingenten 
door een (relatief ruime) contourenbeleid bleek niet te leiden tot meer woningbouw. Met name in het 
Zuid-Hollandse deel werd het migratiesaldo-nul woningbouwprogramma bij lange niet gehaald. 
Aanvankelijk werd nog gedacht dat daarvoor technische en financiële verklaringen golden maar later 
bleek uit onderzoek dat dit te maken had met structurele veranderingen in de vraag naar woningen in 
het Groene Hart. 
 
Met behulp van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam3 is inzicht verkregen in de 
achterblijvende ontwikkelingen in het Groene Hart. Daartoe werd een verband gelegd tussen de 
ontwikkelingen op het vlak van de woningvoorraadtoename, de migratieontwikkelingen en de 
woningwaardeontwikkelingen in de gemeenten van het Groene Hart. Vervolgens zij met deze 
inzichten dialoogtafels gemeentelijke en regionale bestuurders gehouden waarbij ook corporatie 
vertegenwoordigers en makelaars waren aangeschoven. De boodschap van de provincie dat er wel 
eens sprake zou kunnen zijn van een afnemende vraag en dat er wellicht krimp aan de orde was, werd 
met bijzonder veel ongeloof aangehoord. Juist de provincie die de regio in het verleden stelselmatig op 
slot heeft gezet zou nu wel eens komen vertellen dat er niet meer zoveel gebouwd hoefde te worden!  
 
De meeste betrokkenen in de regio reageerden afwijzend. Zij stelden dat de klad in de woningbouw 
was gekomen doordat eerst met woningbouwcontingenten geknepen is en later met de rode contouren 
er ruimtelijk haast niets meer mogelijk was. “Geef ons de ruimte en we zullen bouwen voor de eigen 
behoefte!”. 

                                                      
3  UvA, AMIDSt Krimp in het Groene Hart? Jan. 2009 
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In die tijd deed ook de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, een interessant voorstel. 
Neprom was op de hoogte van de moeilijke discussie over de financiering van de Groene en 
Wateropgaven van het Groene Hart. Men bood aan dat zij het restant van het woningbouwprogramma 
voor het Groene Hart, zo’n 25.000 woningen tot 2020, zouden realiseren op door de Neprom bepaalde 
en ingerichte locaties. In ruil daarvoor zou Neprom ca 750 miljoen afdragen aan de financiering van de 
Groene en Blauwe Groene Hart opgaven! 
De vraag is wie er opgelucht adem haalt nu deze deal niet van de grond is gekomen?  
 
De provincie Zuid-Holland maakt op basis van de nationale bevolkingsprognose haar eigen 
vooruitberekeningen en die laten zien dat grote delen van landelijk Zuid-Holland te maken hebben en 
krijgen met bevolkingsdaling. Vooral de regio’s ten zuiden en ten oosten van Rotterdam hebben 
daarmee te maken. Eigenlijk zo’n beetje het gehele landelijke gebied van de provincie. 

 
Bron Provincie Zuid-Holland, Bevolkingsprognose 2010. 

 

Bewustwording krimp 

Het beseffen dat er wezenlijke veranderingen aan de orde zijn en dat sprake kan zijn van krimp gaat 
traag. Bestuurders van gemeenten die er mee worden geconfronteerd ontkennen dit op hoge toon.  
Wanneer er dan overtuigende geluiden komen die erop duiden dat het bevolkingsverlies dat zich al 
enige jaren aftekent weleens een permanent gegeven zal zijn, is dat een grote klap.  
Soms wordt gezegd dat wanneer een gemeente of regio te maken gaat krijgen met bevolkingsdaling, 
deze in een rouwverwerkingsproces terecht komt.  
Volgens dat proces is het belangrijk dat er niet al teveel tijdsdruk ontwikkeld moet worden. De 
bewustwording over krimp is daarmee niet gediend is en zal niet goed worden geborgen. Dat laatste 
betekent meestal dat er geen vervolgacties en –stappen worden ondernomen en gevlucht wordt in 
afwachting. 
 



 465

Bij het accepteren van krimp spelen twee elementen een belangrijke rol. Op de eerste plaats het inzicht 
en de kennis van de feitelijke ontwikkelingen van wat er gaande is en verwacht mag gaan worden. Dit 
vraagt een zorgvuldige opbouw omdat bij het overbrengen van de boodschap de lange termijn 
bewegingen en trends uit de woningbouw en demografie botsen met de kortere termijn 
omstandigheden waarmee bestuurders vaak te maken hebben. Die bestuurders zitten er voor 4 of acht 
jaar en voelen zich ook voor die periode verantwoordelijk. De boodschap van bevolkingsdaling is 
zowel wat de historische trend als wat betreft de prognose over een veel langere periode.  
 
Het tweede wat de boodschap moeilijk maakt is de omstandigheid dat de mogelijkheden om het 
verloop van de demografische ontwikkelingen te beïnvloeden, nagenoeg ontbreken. De traditionele 
reactie is om bij een bestaande of naderende bevolkingsdaling dan maar naar een verhoogde 
woningbouwproductie over te gaan. Maar dat zal geen zoden aan de dijk zetten. Daarbij wordt 
voorbijgegaan aan het gegeven dat de woningmarkt geen aanbodmarkt meer is maar een vragersmarkt. 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog werd elk woningaanbod op willekeurig welke locatie nog 
wel afgenomen. Maar die tijd is voorbij. Voor nogal wat landelijke regio’s geldt dat het vertrek van 
jongeren een gegeven is. Die vertrekken om redenen van opleiding, cultuur en 
werkgelegenheidsperspectieven naar de stedelijke regio’s. Waar in het verleden nog de vestiging van 
grote aantallen gezinnen tegenover stonden, is dat nu niet meer het geval. Voor een deel ligt de 
verklaring daarvoor in het succes van de Vinexwijken in de nabijheid van de grote steden maar ook 
omdat in het huidige gezin over het algemeen twee kostwinners zijn. Die moeten beiden, elke dag op 
een redelijk acceptabele tijd de woon-werkafstand kunnen afleggen, daarom heen ook nog eens allerlei 
huishoudelijke dagtaken weten te combineren en na enkele jaren graag ook nog eens van baan 
veranderen. Hoe je het ook wendt of keert, dat lukt je toch een stuk moeilijker in een regio die minder 
dan andere is voorzien van werkgelegenheid, voorzieningen en frequent openbaar vervoer.  
 

Krimp is geen positief begrip 

De discussies over Krimp hebben meestal een negatieve lading. Als betrokkenen al zouden willen 
praten over het fenomeen van Krimp dan het liefst in heel voorzichtige tot uiterst eufemistische 
terminologie. De discussie erover mag er absoluut niet toe leiden dat een gemeente of regio het 
predicaat van krimpregio opgespeld gaat krijgen. Dat is slecht voor het imago!  
Het lijkt wel alsof het ontbreken van groei ook iets over de ambitie van betrokkenen zegt, groei dan 
vooral in kwantitatieve zin. Het realiseren van grote hoeveelheden woningbouw en economische 
activiteiten was toch ook altijd het signaal dat die stad of regio aantrekkelijk werd gevonden? Waarom 
zouden anders bevolkingsgroepen wegtrekken?  
 
Nogal eens wordt vergeten dat de redenen voor vertrek vooral liggen in een zekere noodzaak die met 
de levensfase van het individu of huishouden samenhangt. Niet de kwaliteit van de plek waar men 
vandaan trekt is zozeer in het geding maar het feit dat men maar op bepaalde, andere plaatsen een 
opleiding kan volgen of werk kan vinden. De kwaliteiten van de oorspronkelijke vestigingsplaats en 
het daarbij behorende sociale klimaat komen niet direct op de tocht te staan als eerste signalen van 
bevolkingsdaling zich aandienen. Meestal kennen deze gemeenten al langer een proces waarbij de 
aanwezige voorzieningen in de loop van de jaren zijn afgenomen. Gebleken is dat het moment dat de 
voorzieningen verdwijnen er wel een soort shockeffect ontstaat maar afhankelijk van het bestaan van 
zoiets als sociale cohesie worden er al gauw allerlei creatieve oplossingen voor het verdwijnen van die 
voorzieningen gevonden.  
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Krimp en ruimtelijke ordening 

De vraag is of het huidige systeem van ruimtelijk ordening nog geldig is wanneer sprake is van krimp. 
Ruimtelijke ordening had als rechtvaardiging dat de schaarse beschikbare ruimte bij het bestaan van 
een grote vraag daarnaar, optimaal verdeeld moest worden en dat door die verdeling 
synergievoordelen te behalen waren. Dat alles bij de veronderstelling dat de vrije markt daartoe niet in 
staat is en tot sub-optimale oplossingen komt. 
Als er nu gebieden en regio’s zijn sprake is van afnemende of zelfs verdwijnende vraag naar ruimte, 
krijgen we ook met een andere grondslag van de ruimtelijke ordening te maken. Niet langer zijn 
zwaarwichtige afweging- en toedelingmechanisme onderwerp van handelen. De dynamiek van de 
ruimtelijke ordening vraagt niet meer om kaderstelling en beperkende regelgeving. Er zal nauwelijks 
nog gevaar bestaan voor aantasting van kwetsbare landschappen, van bovenmatige stads- en 
dorpsuitbreiding is geen sprake meer, verkeersaantrekkende plattelandsontwikkelingen niet meer aan 
de orde zijn. Misschien is dit nog een te overdreven inschatting van de toekomst in de landelijke 
regio’s met bevolkingsdaling, maar het lijkt erop dat dit vroeg of laat gaat plaats vinden. De dynamiek 
in die gebieden zal er niet meer zijn om grootschalige ontwikkelingen en veranderingen te weeg te 
brengen.  
 

Lessen uit echte krimpregio’s 

Uit de situatie waarin de echte krimpregio’s nu verzeild zijn geraakt zijn enkele lessen te trekken voor 
gebieden die daar nog maar in bescheiden mate met bevolkingsdaling te maken hebben. 
In die echte krimpregio’s klinkt vaak de verzuchting: “waren we maar zo’n 10-15 jaar eerder met een 
echte krimpaanpak begonnen``.  
Dit komt onder andere naar voren in de woningmarkt. Uit onderzoek is gebleken dat de waardedaling 
van onroerend goed zich aftekent in de fase vòòr dat een regio te maken krijgt met de daling van het 
aantal huishoudens wat vervolgens tot leegstand leidt.  
De opgaven voor de woningbouw zijn vooral gericht op de bestaande voorraad en de mogelijkheden 
voor aanpassingen. Door de effecten van vergrijzing zullen de komende jaren grote hoeveelheden 
woningen uit de bestaande voorraad op de markt worden aangeboden. Als een regio dan ook nog eens 
te maken krijgt met een afnemende vraag is eerder vermindering van de voorraad dan uitbreiding er 
van aan de orde. 
Vermindering van de voorraad wordt een voor krimpregio’s een concrete opgave. Zowel uit 
economisch motief: schaarste in stand houden, als voor de beleving: leegstand leidt tot wietplantages 
en verpaupering. Niets is zo desastreus voor een gebied waarin langzamerhand een ogenschijnlijk 
onbeheersbaar leegstandstoename zich voordoet. Kunnen daar in een stedelijk gebied nog wel jonge 
ondernemers, creatievelingen of woningzoekenden terecht komen, in een plattelandssituatie is die 
vraag niet zo groot. 
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Krimp meer ruimte voor kwaliteit 

Het uitgangspunt van deze paper is dat door de effecten van bevolkingsdaling en krimp grote kansen 
kunnen ontstaan voor ruimtelijke kwaliteit. Dat kan wanneer de demografische neergang ook gaat 
betekenen dat er minder beleid en vooral minder ruimtelijke ordeningsbeleid op de mat wordt gelegd.  
 
Economische perspectieven voor het landelijke gebied kunnen vooral worden gezocht in kleinschalige 
combi’s van wonen-werken-verzorging-creativiteit-ontmoeting- en vrije tijdsbeleving.  
Landelijke regio’s in de nabijheid van grootstedelijke agglomeraties hebben extra te maken met het 
verlies en wegtrekken van voorzieningen. De concurrentie van de steden is daarvoor te groot. Daar 
staat tegenover dat die landelijke gebieden wel eens allerlei stedelijke activiteiten zouden kunnen 
accommoderen waarvoor in die stedelijke situatie geen ruimte geboden kan worden. Dat kan ook 
betrekking hebben op nieuwe, startende economische bedrijvigheid die met een mix van 
(goedkoop)wonen en werken eerste pioniersactiviteiten kunnen ontwikkelen.  
 
De ruimtelijke opgave in krimpgebieden is dus kwalitatief en gericht op benutting van de bestaande 
gebouwenvoorraad voor kleinschalige activiteiten en initiatieven. Een daaraan verbonden opgave is 
om waar mogelijk via kleine verschuivingen in verkavelingen de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, 
bijvoorbeeld door het herstellen van verbindingen tussen dorp en omgeving die door vroegere 
dorpsuitbreiding teloor waren gegaan. De stedelijke vernieuwing van de afgelopen tien jaar kunnen 
daarbij als voorbeeld dienen. In verschillende plaatsen in het Zuid-Hollandse platteland heeft de 
constatering van (sociale en woningmarkttechnische) problemen geleid tot niet alleen de aanpak van 
die problemen maar tegelijk tot ruimtelijke verbeteringen.  
Krimp kan daarmee de opstap zijn naar een ruimtegebruik met minder omvang en qua verhoudingen 
en materialen meer gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. “Less is more” voor 
gebieden met bevolkingsdaling valt samen met de laatste fase van de levenscyclus van de ruimtelijke 
ordening. We gaan overstappen naar de ruimtelijke organisatie, ook wel als organische 
gebiedsontwikkeling aangeduid.  
 

Meer kwaliteit met minder beleid 

De nieuwe ruimtelijke opgave vraagt om een geheel andere overheidspositie. Geen grootse ontwerpen 
en grande mouvement meer, of zoals Rudy Stroink (onder meer CEO Beter benutten Noord-Holland), 
het typeerde: Bob de Bouwer wordt afgelost door Hendrik-Jan de Tuinman. Explosieve 
uitbreidingsdriften van ambitieuze lokale bestuurders en voor quick wins gaande ontwikkelaars zullen 
nagenoeg niet meer voorkomen. De markt daarvoor bestaat niet langer.  
Wat deze gebieden nodig hebben is een ontspanning van beleid. De regelgeving in het huidige beleid 
zal kunnen worden losgelaten en omgezet worden in een ruimer en flexibeler gebruik.  
Juist vanwege de onvoorspelbaarheid van de kleinschalige activiteiten en initiatieven, moet er volop 
ruimte in beleid zijn.  
 
De ruimte-voor-ruimtebenadering heeft de afgelopen tien jaar laten zien dat een minder strikte 
benadering tot betere ruimtelijke resultaten in het buitengebied kan leiden. Overigens was ook 
daarvoor een “krimp” achtige situatie de aanleiding: in een aantal provincies was dat de krimp van de 
varkenssector, in Zuid-Holland speelde met name de sanering van verspreid glas. Via de ruimte-voor-
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ruimteregeling is mogelijk gemaakt dat de sloop van gebouwen door agrarische bedrijfsbeëindiging 
wordt meebetaald door het toestaan van beperkte woningbouw buiten de maximale 
verstedelijkingscontouren. In Zuid-Holland moet daarbij aan een aantal voorwaarden worden voldaan, 
waaronder verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dat heeft in Zuid-Holland geleid tot een gemiddelde 
ruimtewinst van 95 % in ruimte-voor-ruimteprojecten; in een aantal projecten heeft het ook geleid tot 
herstel van doorkijken op grote open gebieden. De provincie beziet of een meer gebiedsgerichte 
benadering (op basis van gebiedsprofielen in plaats van een contourenbeleid met 
uitzonderingsbepalingen) kan leiden tot meer ruimtelijke kwaliteit in ruimte-voor-ruimte-achtige en 
andere situaties die nu via een stelsel van uitzonderingsbepalingen worden geregeld. Via zo’n 
gebiedsgerichte ruimtelijke benadering kan ook de financiering van ruimtelijke transformaties op het 
platteland als gevolg van krimp meer gebiedsgericht worden benaderd, waarbij nieuwe functies 
(bijvoorbeeld in recreatieve sfeer) als kostendrager zouden kunnen dienen.  
 
Ontspanning is zeker ook noodzakelijk voor de posities van de lokale en regionale overheden. Zonder 
een noodzaak om nog ronkende lange termijnvisies en grootste ontwerpopgaven te maken, is het veel 
meer in de gaten krijgen wat er ook zonder overheidsinitiatief tot stand komt. Dat zal de aanleiding 
kunnen zijn voor overheidshandelen in de zin van faciliteren en mogelijk verbinden met andere 
vormen van dynamiek. De opstelling van het lokale overheidsapparaat zou van regisseur en uitvoerder 
moeten naar een netwerker en het faciliteiten van burgerinitiatieven en bottum-up activiteiten. 
 
Deze verandering in opgave en beleid is er niet alleen voor gebieden met grote krimp maar ook voor 
huidige anticipeerregio’s waar de krimp relatief beperkt zal blijven. 
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Open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen 

Een vergelijkende studie naar vier onderschatte ruimtegebruiken 
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Stellingen 
- De morfologische veranderingen die typisch aan verstedelijking gelinkt worden, zijn het ruimtelijk 

effect van een proces dat aangestuurd wordt door de functionele heroriëntatie van de open ruimte. 
- De Vlaamse open ruimte is sterk in verandering. Binnen het onderzoek wordt geschat dat meer 

dan één vijfde van de Vlaamse open ruimte ingenomen wordt door dergelijke niet-archetypische 
openruimtefuncties. 

- Deze nieuwe functies hebben een fundamentele impact op alle aspecten van de ruimte: de 
morfologie, het gebruik en de betekenis. 

- De problematiek van de open ruimte is niet zozeer de sterke veranderingen an sich, maar eerder de 
onopgemerktheid en autonomie waarmee de transformaties optreden, waardoor kansen verloren 
gaan. 
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Open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen 

Een vergelijkende studie naar vier onderschatte ruimtegebruiken 

 

Inleiding 

Onder invloed van verstedelijking ondergaat de Vlaamse open ruimte een aantal fundamentele 
veranderingen. ‘Open ruimte’ wordt in dit onderzoek gedefinieerd als alle ruimte gelegen buiten stads- 
en dorpskernen. Dit gebied was oorspronkelijk een open monofunctioneel gebied voor landbouw, bos 
of natuur. Door de externe verstedelijkingsdruk en interne veranderingen, verliest de agrarische sector 
echter macht in de politieke strijd voor de open ruimte (Busck et al., 2008). Daardoor kunnen 
bebouwde kernen uitbreiden in de open ruimte en worden stedelijke fragmenten verspreid doorheen de 
open ruimte, waardoor deze stelselmatig afneemt en de structuur van de resterende open ruimte 
fundamenteel verandert. Zo ontstaat een complexe, gefragmenteerde structuur met naast de 
traditionele openruimtegebruikers, ook verschillende niet-archetypische functies (zoals wonen, werken 
en recreaties). Binnen deze structuur kunnen geen grote, continue open ruimten meer teruggevonden 
worden. Veel auteurs zijn het er dan ook over eens dat ‘stad’ en ‘platteland’ archetypes zijn die niet 
langer bestaan in Vlaanderen (De Meulder et al., 1999; Xaveer De Geyter Architecten, 2002; Van 
Eetvelde en Antrop, 2005; Thomas et al., 2008). Elementen van deze twee archetypes kunnen 
verspreid en gefragmenteerd teruggevonden worden doorheen het Vlaamse landschap. 
 
Vanuit de vastgestelde veranderingen in de open ruimte en het gebrek aan kennis hierover, werd in het 
kader van het Steunpunt Ruimte en Wonen een onderzoeksluik ingericht omtrent verstedelijking van 
de open ruimte. Het doel was om nieuwe inzichten te verwerven in de huidige toestand van de 
Vlaamse open ruimte en het verstedelijkingsproces. 
Antrop (2004) definieert verstedelijking als een ‘complex proces van verandering van rurale leefstijlen 
in stedelijke’. Ook Madsen et al. (2010) stellen dat ‘verstedelijking niet enkel een kwestie van 
verandering van landgebruik is, maar ook van functionele en leefstijlveranderingen, die zich al dan 
niet manifesteren als fysieke veranderingen in bebouwde gebieden en landgebruik’. Deze definities 
geven aan dat het onderzoek naar verstedelijking niet louter dient te focussen op ruimtelijke patronen, 
maar dat inzichten in de functionele veranderingen - die de morfologische transformaties aandrijven - 
fundamenteel zijn voor het analyseren en begrijpen van verstedelijking. 
Binnen dit artikel wordt ingegaan op vier nieuwe, niet-archetypische functies in de Vlaamse open 
ruimte: (a) residentieel gebruik, (b) niet-agrarische bedrijvigheid, (c) privaat gebruik, en (d) recreatief 
(mede)gebruik. Deze werden geselecteerd op basis van een literatuurstudie van actuele dynamieken in 
de open ruimte, eerdere onderzoekservaringen en specifieke vragen van de opdrachtgever. De meeste 
van deze transformaties worden algemeen erkend en werden reeds (recentelijk) individueel en 
onafhankelijk van elkaar bestudeerd (Leinfelder, 2007; Bomans et al., 2009; Verbeek et al., 2011; 
Dewaelheyns et al., 2008; Verhoeve et al., 2012). Een meer ruimtelijk geïntegreerde benadering, die 
niet focust op één individueel fenomeen maar op de open ruimte als geheel, ontbreekt echter. Dit is 
nochtans relevant, gezien open ruimte in Vlaanderen schaars is en de draagkracht ervan beperkt is. 
In dit artikel worden de vier geselecteerde transformaties gesitueerd in hun socioculturele context. 
Vervolgens wordt op basis van een casestudy in 27 studiegebieden ingeschat hoeveel open ruimte 
ingenomen wordt door deze nieuwe openruimtegebruiken en wat de impact ervan is op de morfologie, 
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het gebruik en de betekenis van de open ruimte. Tot slot wordt een reflectie gemaakt over de toestand 
en de toekomst van de open ruimte in een verstedelijkte context.  
 

Vier functionele transformaties in de Vlaamse open ruimte 

Op basis van een literatuurstudie worden de geselecteerde transformaties gedefinieerd en hun 
socioculturele context en drijvende krachten besproken. Deze analyse draagt bij tot een beter inzicht in 
de huidige dynamieken in de open ruimte. 
 
(a) toenemend residentieel gebruik 

Een van de belangrijkste functionele verschuivingen in de open ruimte is het toenemende gebruik voor 
wonen. Vlaanderen kent een sterk gefragmenteerd bebouwingpatroon, met veel kleine 
woonconcentraties verspreid in haar open ruimte. Door de demografisch groei, maar ook de steeds 
kleiner wordende gezinnen, is de vraag naar woningen in Vlaanderen nog steeds hoog. Daarnaast is de 
individuele woonoppervlakte enorm gegroeid ten gevolge van de stijgende welvaart. Door het ontstaan 
van vrije tijd en de individualiseringstrend, spenderen mensen immers meer tijd in hun woonomgeving 
en meer geld aan de inrichting ervan. 
 

  
Figuur 18. Voorbeelden van wonen in de open ruimte 

 
Daartegenover staat een algemene voorkeur voor rurale woonomgevingen in Vlaanderen (Verhetsel et 
al., 2003; Vanneste et al., 2007). Dit wordt in de internationale literatuur gelinkt aan de idee van de 
rurale idylle, het positieve beeld dat stedelingen hebben van het platteland (Cloke en Milbourne, 
1992). Hogere reissnelheden en lagere verplaatsingskosten hebben er daarenboven voor gezorgd dat 
wonen in de open ruimte technisch en organisatorisch eenvoudiger is geworden. Hierdoor is wonen op 
het platteland geëvolueerd van noodzaak naar keuze. 
Onder invloed van een huisvestingsbeleid dat (historisch) gericht is op spreiding en individuele, 
vrijstaande woonvormen, en een soepel ruimtelijk beleid voor het wonen in de open ruimte, komt één 
tiende van de nieuwe huishoudens in de open ruimte terecht. Niettemin stijgt de huishoudensdichtheid 
in de woonkernen nog steeds relatief sneller dan in de open ruimte1. 
 

                                                      
1  6,8% stijging van de huishoudensdichtheid in de open ruimte versus 9,1% stijging in de woonkernen (periode 1997-2007, 

op basis van de definitie van woonkernen door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie). 
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(b) economische diversificatie 

Als deel van het verstedelijkingsproces is het landbouwproductiegebied getransformeerd in een 
diffuus veld van verschillende types economische activiteiten. Doordat het economisch belang van de 
productielandbouw doorheen de laatste eeuw gedaald is, werd er plaats gecreëerd voor andere 
activiteiten (Van den Bout en Ziegler, 2003; van der Wouden en van Dam, 2006). Daartegenover staat 
dat bedrijven meer en meer footloose worden door de tertiarisatie en kenniseconomie, in combinatie 
met een stijgende mobiliteit, telecommunicatie en virtualisatie (Boudry et al., 2003). Daarenboven 
ontbreekt een geïntegreerd ruimtelijk beleid voor (kleine) ondernemingen, waardoor deze activiteiten 
zich ook in de open ruimte kunnen vestigen. 
Deze diversificatie van economische activiteiten in het landelijke gebied vormt een onomkeerbare 
dynamiek met belangrijke ruimtelijk-economische gevolgen (Verhoeve et al., 2012). Onderzoek heeft 
aangetoond dat het merendeel van deze niet-agrarische bedrijven actief is in de tertiaire sector 
(voornamelijk vrije beroepen en zakelijke dienstverlening) en vrij jong is, wat aangeeft dat dit een zeer 
recente dynamiek is (Verhoeve et al., 2012). Er is echter weinig geweten over de ruimtelijke realiteit 
van deze economische diversificatie, zowel in de wetenschappelijke als politieke wereld. 
 

  
Figuur 19. Voorbeelden van economische diversificatie in de open ruimte 

 
(c) toenemend privaat gebruik 
Als gevolg van de residentiële ontwikkeling, wordt de omliggende (onbebouwde) ruimte meer en meer 
ingelijfd in de privésfeer, in de vorm van tuinuitbreidingen, hobbyweiden, weekendhuisjes, 
privévisvijvers, privébossen, etc. Deze landgebruiken zijn meer privaat dan de archetypische functies, 
zoals landbouw en natuur, in de zin dat ze niet langer de gemeenschap dienen, maar een individu. 
Daarnaast zijn ze ook sterk visueel, fysiek en mentaal gelinkt aan de privésfeer door hun beperkte 
toegankelijkheid en vaak sterke omheining. Door deze evolutie heeft de open ruimte niet langer het 
karakter van een gemeenplaats, maar is ze steeds meer een patchwork van private enclaves. 
Dewaelheyns et al. (2008) stellen dat 8,2% van Vlaanderen bestaat uit private tuinen, waarbij nieuwe 
tuinen meestal voormalig landbouwland innemen. Bomans et al. (2009) geven aan dat 5,1% van 
Vlaanderen, of 40% van alle weiland, ingenomen wordt door (hobby)paarden. Deze cijfers illustreren 
het belang van dit wijd verspreid fenomeen en de druk die het uitoefent op de productielandbouw.  
Deze nieuwe ruimtegebruiken kaderen in de brede maatschappelijke evolutie naar individualisering, 
die zich ruimtelijk vertaalt in de concepten privatisering en capsularisering. De menselijke activiteit 
verplaatst zich van de publieke naar de private ruimte, die in zichzelf gesloten is. Dit gebruik van de 
open ruimte wordt gedreven door leefstijlvoorkeuren in plaats van productiebehoeften, waarbij open 
ruimte geannexeerd wordt als uitbreiding van de woonomgeving (Madsen et al., 2010). 
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Figuur 20. Voorbeelden van privaat gebruik in de open ruimte 
 

(d) toenemend gebruik voor recreatieve doeleinden 

Tegenover de private toe-eigening van de open ruimte staan een aantal processen die de open ruimte 
net toegankelijker maken, nieuwe ontmoetingsplekken introduceren en recreatief (mede)gebruik 
mogelijk maken (Leinfelder, 2007). 
In het verleden bevond de publieke ruimte zich uitsluitend in steden en was het beleid in verband met 
publieke ruimte hoofdzakelijk op centrale stedelijke locaties gericht. Door verstedelijkingsprocessen, 
veranderingen in de vrijetijdsbesteding en fundamentele wijzigingen in de socio-economische 
verhouding, is publieke ruimte vandaag echter geen uitsluitend stedelijk begrip (Hemel en Van Uum, 
1999). Een nieuwe (verdunde) vorm van openbaarheid is in opkomst, waarbij publieke ruimte een 
nieuwe betekenis krijgt en op nieuwe plekken tevoorschijn komt (Nio, 2001). Terwijl de centrale 
publieke ruimte zijn prominente rol als ontmoetings- en uitwisselingsplaats verliest, vervult de open 
ruimte stilaan een rol als ‘nieuwe’ publieke ruimte, een ‘stedelijk park’. De open ruimte is meer en 
meer een gemeenschappelijke ruimte, die geconsumeerd en beleefd wordt als vrijetijdsruimte door een 
stedelijk publiek (Van der Ploeg, 2001). 
 

  
Figuur 21. Voorbeelden van recreatief (mede)gebruik in de open ruimte 

 

Vier nieuwe gebruiken van de open ruimte in kaart gebracht 

Voor het merendeel van de onderzochte fenomenen ontbreken betrouwbare, direct bruikbare data op 
schaal van Vlaanderen. Ook Dewaelheyns et al. (2008), Bomans et al. (2010) en Verhoeve et al. 
(2012) benadrukken dit gebrek aan gegevens. Dit maakt het onmogelijk deze fenomenen op schaal van 
Vlaanderen te onderzoeken. Tevens kunnen hierdoor ook geen evoluties in kaart gebracht worden. 
Daarom werd ervoor gekozen om deze fenomenen te detecteren via een empirisch terreinonderzoek in 
27 studiegebieden, verspreid over negen gemeenten. 
Deze gemeenten werden geselecteerd op basis van een eerder onderzoek naar ruimtelijke verweving in 
Vlaanderen, dat verschillende ruimtelijke typegebieden onderscheidt (Leinfelder en Pisman, 2008). 
Acht van de geselecteerde gemeenten vormen telkens paren met vergelijkbare openruimte- en 
verstedelijkingkarakteristieken. Een negende, weinig verstedelijkte gemeente werd ter referentie 
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toegevoegd2. Per casegemeente werden drie sterk verschillende studiegebieden van ongeveer 200 ha 
geselecteerd: één gebied met een (mogelijke) druk voor privaat gebruik, één met een (mogelijke) 
recreatiedruk en één referentiegebied, waar de productielandbouw nog dominant is. De selectie vond 
plaats op basis van het informatief deel van het betreffende gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
Tabel 1. Overzicht van de geregistreerde elementen in het terreinonderzoek 
FUNCTIE   GEREGISTREERDE ELEMENTEN  
(a) residentieel gebruik  huizen (+ perceel) 
(b) niet-agrarische 

bedrijvigheid  niet-agrarische bedrijven (+ perceel) 

(c) privaat gebruik  
 

hobbyweiden 
andere privaat gebruikte percelen 

(d) recreatief gebruik  
 
 

 

richtingaanduidingen 
recreatieve lijnen 
recreatieve aantrekkingspolen 
kleinschalige recreatieve infrastructuur 

(x) andere  ander niet-archetypisch gebruik 
Figuur 22. Voorbeeld van een gedigitaliseerde terreinopname in Brakel 

 
In deze studiegebieden werden in de periode 2008-2011 terreinopnames uitgevoerd. Deze bestonden in 
het ter plekke registreren van de geselecteerde fenomenen, zo veel mogelijk op perceelsniveau (Error! 
Reference source not found., Figuur 22). Voor het recreatief gebruik werden daarnaast ook 
recreatieve infrastructuurelementen geregistreerd als indicatie voor medegebruik. Het was immers niet 
mogelijk om het medegebruik zelf te registreren, gezien het vluchtige karakter ervan. Activiteiten 
waarvoor geen duidelijke indicatie aanwezig was (zoals kleine eenmanszaken zonder aanduiding of 
lege hobbyweiden) werden niet geregistreerd, omdat deze eenvoudigweg ‘onzichtbaar’ zijn. Daardoor 
zijn de terreinregistraties een onderschatting van de realiteit. In de context van een onderzoek naar 
ruimtelijke omvang en impact zijn deze latente activiteiten echter minder relevant, omdat ze (nog) 
geen (grote) impact hebben. Niettemin kunnen ze uitgroeien tot manifeste activiteiten, met een 
zichtbare ruimtelijke impact. 
Op basis van deze karteringen kan een inschatting gemaakt worden van de ruimtelijke omvang van de 
vier nieuwe landgebruiken (Tabel 2). 22,4% van het totale studiegebied wordt ingenomen door niet-
archetypische openruimtefuncties3, waarvan het overgrote merendeel door de vier geselecteerde 
functies. Van de totale oppervlakte aan niet-archetypisch openruimtegebruik, bestaat ongeveer de helft 
uit bebouwde en de andere helft uit onbebouwde percelen. Het wonen en het privaat gebruik zijn de 
belangrijkste niet-archetypische openruimtegebruikers in termen van oppervlakte, met elk ongeveer 
10% van het totale studiegebied. Niet-agrarische bedrijvigheid en recreatief gebruik nemen elk slechts 
ongeveer 1% van het studiegebied in beslag. 
De cijfers van het minst en het meest verstedelijkte studiegebied tonen aan dat er binnen Vlaanderen 
sterke variaties zijn wat betreft verstedelijking4. Wat echter opvalt is dat zo goed als alle fenomenen in 

                                                      
2  De negen geselecteerde gemeenten zijn (1) Veurne (laagdynamische open ruimte onder specifieke recreatiedruk vanuit de 

kust); (2) Boutersem en (3) Nevele (laagdynamische open ruimte onder pendeldruk); (4) Brakel en (5) Kasterlee 
(dynamische open ruimte onder recreatiedruk); (6) Keerbergen en (7) Lebbeke (dynamische open ruimte in een 
suburbaan veld); en (8) Kontich en (9) Lendelede (hoogdynamische open ruimte in een stenig netwerk). 

3  Ter referentie, 10% van Vlaanderen wordt ingenomen door bos (VBV, 2009), 2,5% door natuur- en bosreservaat (INBO, 
2007) en 46% door landbouw (AGIV, 2008). 

4  De ruimtelijke differentiatie hangt onder andere samen met de ruimtelijke spreiding van een aantal aantrekkingsfactoren. 
In dit artikel wordt hier niet op ingegaan. Daarvoor verwijzen we naar het eindrapport van het onderzoek (Tempels et al., 
2012). 
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elk studiegebied, zelfs in het minst verstedelijkte, teruggevonden werden. Dit bevestigt dat de nieuwe 
gebruiken zeer wijd verspreid zijn in de Vlaamse open ruimte. 
 
Tabel 2. Overzicht van het aandeel van het studiegebied dat ingenomen wordt door de verschillende niet-
archetypische functies in de open ruimte voor (a) het minst verstedelijkt studiegebied (Veurne, Lovaart), 
(b) alle 27 studiegebieden, en (c) het meest verstedelijkt studiegebied (Kontich, Broekbos) 

OPPERVLAKTE (%)   
(A) MINST 

VERSTEDELIJKT  
(B) ALLE 

STUDIEGEBIEDEN  
(C) MEEST 

VERSTEDELIJKT  
bebouwde percelen  0,7  11,3  24,5  
(a) residentieel gebruik 0,5 10,3 21,5 
(b) niet-agrarische bedrijvigheid 0,2 0,9 3,0 
(x) andere 0,0 0,1 0,0 
onbebouwde percelen 0,5  11,1  33,2  
(c) privaat gebruik 0,5 10,2 30,1 

- hobbyweiden  0,5 6,3  13,2 
- andere privaat gebruikte percelen 0,0 3,8  16,9 

(d) recreatief gebruik 0,0 0,7 3,1 
(x) andere 0,0 0,2 0,0 
 

Ruimtelijke impact van de vier nieuwe gebruiken van de open ruimte 

De ruimtelijke impact5 van de niet-archetypische gebruiken werd kwalitatief geanalyseerd op basis van 
het veldwerk en kaartanalyse, aangevuld met literatuurstudie. Binnen de ruimtelijke transitie die de 
open ruimte ondergaat ten gevolge van verstedelijking (Figuur ), kan onderscheid gemaakt worden 
tussen twee types: harde verstedelijking, die de bebouwing doet toenemen, en zachte, waarbij de 
bestaande bebouwde en onbebouwde ruimte van binnenuit verandert via functiewijzigingen en 
multifunctioneel gebruik. Deze processen hebben een impact op de morfologie, de functie en de 
symboliek van de open ruimte. 
 

                                                      
5  Naast een ruimtelijke impact hebben deze fenomenen ongetwijfeld een zekere ecologische, economische, … impact. 

Deze aspecten vielen echter buiten de scope van dit onderzoek. 
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Figuur 6. Schematische weergave van de ruimtelijke transitie die de open ruimte ondergaat ten gevolge 
van verstedelijking, met aanduiding van: (a) residentieel gebruik, (b) niet-agrarische bedrijvigheid, (c) 
privaat gebruik en (d) recreatief gebruik 

 
Morfologie 

De fysisch-morfologische impact van de nieuwe openruimtegebruiken bestrijkt een groot aantal 
aspecten. Vooreerst zijn het wonen en de niet-agrarische bedrijvigheid de belangrijkste drijvende 
krachten voor de toename van bebouwing in de open ruimte, een klassieke verstedelijkingsindicator. 
De toenemende claim van de verschillende nieuwe functies in de open ruimte zorgt voor een 
uitbreidingsdruk, ten nadele van de archetypische openruimtegebruiken. Bovendien is de 
aanwezigheid van bebouwing een aantrekkingfactor voor nieuwe bebouwing. Dit kan ertoe leiden dat 
op termijn (woon)kernen met een lage densiteit ontstaan, en dus open ruimte verloren gaat. 
Daarnaast heeft het verstedelijkingsproces ook een morfologische impact op de onbebouwde ruimte. 
Het gaat hierbij niet alleen om de tuin van woningen of de ruimte rond niet-agrarisch bedrijven, maar 
ook om volledig onbebouwde percelen, zoals tuinuitbreidingen, moestuinen en hobbyweiden. De 
morfologische impact van deze onbebouwde verstedelijkte ruimte is beperkter, maar niet onbestaande. 
Al worden er geen gebouwen toegevoegd, alle andere morfologische aspecten (perceelsgrootte, 
omheining, beplanting, …) ondergaan wel sterke veranderingen. 
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Figuur 7. Bebouwde en onbebouwde niet-archetypische openruimtegebruiken: (a) niet-agrarisch bedrijf 
(metaalhandel) in Lendelede (Spoelewielen), (b) privaat gebruik (moestuin) in Kasterlee (Tielenbroek) 

 
De diversiteit en het individueel karakter van de nieuwe gebruiken vertaalt zich in de vormgeving 
ervan. Door het gebrek aan (wettelijk) kader volgt de verstedelijkte open ruimte vaak haar eigen 
logica, die fundamenteel anders is dan die van landbouw- of natuurgronden. Deze is gestoeld op een 
eenzijdige (consumptie)relatie, waarbij de nieuwe gebruiken profiteren van de kwaliteiten van een 
landelijke omgeving, maar er zelf weinig meerwaarde voor creëren. Zo zijn woningen vaak private 
enclaves die weinig geïntegreerd zijn in het landschap, hebben privaat gebruikte percelen vaak harde 
grenzen (zowel fysiek als visueel) en besteden niet-agrarische bedrijven soms weinig aandacht aan de 
inrichting van hun perceel. Hierdoor gaan regionale landschappelijke karakteristieken verloren. Het is 
echter onmogelijk om hier een algemene regel in te vinden. De visuele impact is verschillend voor elk 
individueel geval, variërend van nagenoeg geen tot een zeer sterke impact, zowel positief als negatief. 
 

   
Figuur 8. Sterk individueel en privaat karakter van de niet-archetypische openruimtegebruiken: (a) 
privaat gebruik (tuinuitbreiding) in Boutersem (Ker kom), (b) residentieel gebruik (woning en tuin) in 
Boutersem (Kerkom), (c) privaat gebruik (paardenweide) in Keerbergen (Heikant) 

 
Voor zachte verstedelijking is de morfologische impact eerder beperkt, omdat geen ‘nieuwe’ gronden 
ontwikkeld worden. Zo wordt voor recreatie hoofdzakelijk gebruik gemaakt van bestaande 
infrastructuur met toevoeging van een aantal kleine infrastructuurelementen, zoals paden, banken en 
vuilnisbakken. Ook bij functiewijzigingen blijven de ingrepen beperkt tot aanpassingen aan het 
gebouw en de omliggende ruimte, hoewel de impact hiervan eveneens groot kan zijn. 
De toenemende hoeveelheid functies en gebruikers vergt een steeds betere ontsluiting van de open 
ruimte. De combinatie van een dicht infrastructuurnetwerk, een hoge bebouwingsdichtheid en een 
kleine perceelskorrel met sterk gedefinieerde grenzen leidt tot fragmentatie van de open ruimte. Vanuit 
ecologisch, economisch en ruimtelijk oogpunt wordt dit vaak gezien als een negatieve evolutie. 
 

  
Figuur 9. Fragmentatie door lintbebouwing: (a) Lebbeke (Poelstraat), (b) Boutersem (Velperbos) 

(b) (a) 

(a) (b) (c) 
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Functie 

Binnen dit onderzoek werd er vertrokken vanuit vier nieuwe, niet-archetypische openruimtegebruiken. 
Vanzelfsprekend is de introductie van deze nieuwe functies zélf, en de dynamieken die ze teweeg 
brengen, de meest fundamentele impact op het gebruik van de open ruimte. Elk van deze nieuwe 
functies is immers verbonden in een ruimere structuur, waardoor telkens nieuwe (gebruiks)lagen - 
waarbinnen goederen en mensen zich verplaatsen - worden toegevoegd aan de open ruimte. Voor het 
recreatief gebruik bijvoorbeeld is deze impact veel belangrijker dan de fysisch-morfologische. 
 

   
Figuur 10. Nieuwe gebruikslagen in de open ruimte: (a) recreatief medegebruik in Veurne (Lovaart), (b) 
niet-agrarische bedrijvigheid (verzekeringskantoor) in Lendelede (Spoelewielen) 

 
Daarnaast zijn ook een aantal secundaire effecten op te merken, die voortvloeien uit de onderlinge 
relatie tussen de transformaties. Zo zijn de niet-agrarische bedrijvigheid, het privaat gebruik en het 
recreatief gebruik inherent verbonden met de woonfunctie, waardoor het wonen in de open ruimte een 
belangrijke katalysator is voor het hele verstedelijkingsproces. Daarnaast ligt het wonen, werken en 
recreëren in de open ruimte aan de basis van het ontstaan van een diffuus verplaatsingspatroon, dat 
aanleiding kan geven tot het verder ruimtelijk verspreiden van (stedelijke) functies. 
 

 

 
Figuur 11. Beeld uit (a) het minst verstedelijkt studiegebied (Veurne, Lovaart), en (b) het sterkst 
verstedelijkt studiegebied (Kontich, Broekbos) 

 
Symboliek 

Door de functionele veranderingen verschuift ook het statuut en de betekenis van de open ruimte. 
Terwijl de archetypische open ruimte het gemeenschappelijk belang dient, projecteren deze nieuwe 
functies hun eigen individuele verlangens op de open ruimte, waardoor de open ruimte een soort 
reservoir van ‘lege’, ontwikkelbare ruimte wordt. De open ruimte wordt gezien als een kwalitatieve 
leefomgeving, vrije ruimte voor (economische) ontwikkeling en productie, een aantrekkelijk 

(a) 

(b) 

(a) (b) 
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landschap voor consumptie, … Hierbij krijgt ze telkens een andere betekenis, van een ontoegankelijke, 
private ruimte die individueel kan toegeëigend worden, tot een gemeenplaats met een sterk publiek 
karakter, van een aaneenschakeling van private enclaves tot een publieke aantrekkingspool, en van een 
productieruimte tot een consumptieruimte. Door deze sterke diversiteit aan functies en betekenissen, is 
de open ruimte niet langer complementair aan de stad, maar eerder een verdunde versie ervan. 
 

Discussie 

Het onderzoek heeft de diversiteit en wijde verspreiding van verstedelijking in Vlaanderen 
aangetoond. De vier geselecteerde niet-archetypische openruimtegebruiken (residentieel gebruik, niet-
agrarische bedrijvigheid, privaat gebruik en recreatief gebruik) vinden plaats in zowel de bebouwde 
als de onbebouwde ruimte en zijn huidige en reële fenomenen in de Vlaamse open ruimte. Ze nemen 
meer dan een vijfde van het studiegebied in, en zelfs in de minst verstedelijkte gebieden komen ze zo 
goed als allemaal voor. Dit wordt in de hand gewerkt door het feit dat deze ontwikkelingen vaak aan 
de rand van of buiten het beleidskader vallen. Daardoor hebben ze een sterk autonoom karakter, wat 
erop neer komt dat ze gestructureerd worden door vraag (drijvende krachten) en aanbod (de 
beschikbaarheid van open ruimte door bijvoorbeeld de terugval van de landbouw). 
De impact van de vier nieuwe gebruiken raakt fundamenteel aan alle aspecten van de open ruimte: 
haar morfologie, haar functies en haar symboliek. Hoewel een aantal nieuwe functies minder 
belangrijk zijn wat betreft oppervlakte, brengen ze belangrijke dynamieken teweeg. Daardoor hebben 
deze eveneens een impact op de open ruimte.  
 
Het is duidelijk dat er vanuit het beleid aandacht nodig is voor deze wijd verspreide maar onderschatte 
nieuwe gebruiken. Hierbij vormt het monitoren een belangrijke eerste stap. Het gebrek aan kennis over 
deze veranderingen vormt immers een belemmering in het ontwikkelen van een visie. Monitoring is 
echter niet vanzelfsprekend, omdat veel van deze veranderingen latent zijn en niet of moeilijk in kaart 
te brengen zijn op grote schaal. Bovendien is de impact op bijvoorbeeld het functioneren van de open 
ruimte heel moeilijk (kwantitatief) vast te leggen. 
Vervolgens moet de vraag gesteld worden of deze veranderingen al dan niet wenselijk zijn. Dit is een 
moeilijke discussie en de meningen hierover zullen verschillen. De draagkracht van de open ruimte 
kan immers niet universeel bepaald worden, maar hangt af van haar capaciteiten en karakteristieken in 
relatie tot de specifieke functies die ze dient te vervullen. Om deze draagkracht in te schatten, moet 
dus bepaald worden wat er van die open ruimte verwacht wordt en volgens welke prioriteiten. 
Hierbij dient een afweging gemaakt te worden tussen de individuele vraag (wonen, tuinen, …) en het 
maatschappelijk belang (waterhuishouding, natuur, …). Een groot aantal nieuwe ontwikkelingen in de 
open ruimte heeft immers een sterk individueel en privaat karakter. Gezien de hoge druk op de open 
ruimte moet er gezocht worden naar manieren om deze twee schijnbaar tegengestelde uitgangspunten 
te laten samensporen. Door het gebrek aan verankering van bijvoorbeeld de economische diversificatie 
profiteert de open ruimte momenteel vaak niet mee van de voordelen en blijven een aantal potenties 
onbenut. Dit draagt bij aan de conservatieve houding tegenover deze nieuwe ontwikkelingen. 
Hoe dan ook reflecteren deze transformaties een maatschappelijke verandering die onomkeerbaar is en 
onstopbaar lijkt. Derhalve is de vraag misschien niet zozeer of deze transformaties in se goed of slecht 
zijn, maar eerder hoe ze aangestuurd kunnen worden en op een gepaste, oordeelkundige manier in de 
open ruimte ingepast kunnen worden. Bij deze afweging moet positief en creatief omgegaan worden 
met de verstedelijkte context. Verstedelijking wordt, zeker vanuit de open ruimte, vaak als een 
negatieve evolutie gezien. Hierbij moet echter in rekening gebracht worden dat deze evolutie een 
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uitdrukking is van een sterk veranderende maatschappij. Het type open ruimte dat zich nu vaak 
spontaan ontwikkelt in Vlaanderen - multifunctioneel, dynamisch en divers - lijkt in bepaalde 
opzichten heel erg op visionaire stedenbouwkundige green belt-modellen van de vorige eeuw (waarbij 
deze belt zelfs soms als een veld werd gezien). De evolutie die we waarnemen kan dus ook gezien 
worden als een natuurlijke en noodzakelijke adaptatie aan een nieuwe context. De archetypische open 
ruimte kan immers niet overleven in een verstedelijkte samenleving. 
Hierbij zijn strategieën nodig die vanuit de open ruimte zelf vertrekken. In een verstedelijkte context, 
waar de productielandbouw weinig kansen maakt, kan het privaat en recreatief gebruik bijvoorbeeld 
ingezet worden als beschermer van de open ruimte. Vanuit dit uitgangspunt kunnen de veranderingen 
in de open ruimte niet als bedreiging, maar eerder als kans gezien worden. De problematiek van de 
open ruimte is in die optiek niet zozeer de sterke verandering an sich, maar eerder de onopgemerktheid 
en autonomie waarmee ze optreedt, waardoor kansen verloren gaan. Het inspelen op deze 
veranderingen kan er echter voor zorgen dat er meer uit onze schaarse open ruimte gehaald wordt. 
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Territoriale cohesie in Vlaanderen: conditio sine qua non? 
 

Liesl Vanautgaerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Territoriale cohesie vormt zowel een middel als doel” 
 
“Ruimte is een schaars goed. Het is mogelijk om economische groei los te koppelen van de 
consumptie van land. Hiermee is de kern weergegeven van de meerwaarde van een territoriale 
ontwikkelingsstrategie.” 
 
“De verruimtelijking of territorialisering van het cohesiebeleid gaat niet zozeer over nieuwe projecten 
of implementatie van nieuwe maatregelen. Het voegt toe om de effectiviteit van het bestaande te 
verhogen door een kader te bieden voor afstemming en coördinatie.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liesl Vanautgaerden 
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Territoriale cohesie in Vlaanderen: conditio sine qua non? 
 
Op dit moment krijgt het cohesiebeleid 2014-2020 langzaam maar zeker vorm. Eén van de belangrijke 
verschuivingen in vergelijking tot de huidige programmaperiode 2007-2013 is een versterkte focus op 
de territoriale dimensie. Territoriale cohesie werd met de adoptie van het Lissabon verdrag voor het 
eerst expliciet toegevoegd als doelstelling aan het cohesiebeleid. De huidige wetgevende voorstellen 
zetten die lijn verder door bijvoorbeeld instrumenten aan te reiken die geïntegreerde projecten 
aanmoedigen. Deze paper gaat na welk territoriaal project zich tussen de Europese criteria enerzijds en 
de ontwikkelingsuitdagingen in Vlaanderen anderzijds, zou kunnen aftekenen. Kan het toekomstige 
cohesiebeleid haar meerwaarde maximaliseren ten opzichte van het reguliere beleid, en dit met minder 
middelen? 
 

Territoriale cohesie wordt expliciete EU doelstelling in het Lissabon verdrag 

Sinds de inwerkingtreding van het Lissabon verdrag (2009) is territoriale cohesie een nieuwe 
strategische doelstelling van de Europese Unie. Hoewel er geen eenduidige definitie van het begrip 
bestaat, is er wel grote gelijkgezindheid over een aantal sleutelkwesties voor het versterken van de 
territoriale cohesiei: 

- Hoe voortbouwen op de sterke punten van elk gebied om een duurzame en evenwichtige 
ontwikkeling van de EU als geheel tot stand te brengen? 

- Hoe concentratie in goede banen leiden? Steden hebben voor- en nadelen: ze werken innovatie 
en productiviteitsgroei in de hand, maar leiden ook tot milieuvervuiling en sociaal isolement. 

- Hoe regio's onderling beter verbinden? Waar de Europeanen ook wonen, ze zouden toegang 
moeten hebben tot openbare dienstverlening, degelijk vervoer, betrouwbare 
energievoorziening en breedbandinternet. 

- Hoe samenwerking verbeteren? Omdat de gevolgen van klimaatverandering en 
verkeersproblemen niet ophouden bij de administratieve grenzen, zijn nieuwe vormen van 
samenwerking tussen landen en regio's nodig.  

 
Territoriale cohesie is een ‘genest’ concept dat in principe naar elk schaalniveau te vertalen is. Op het 
regionale niveau geeft het prioritaire beleidsdoelstellingen aan zoals de ontwikkeling van territoriaal 
kapitaalii, klimaatadaptatie, de promotie van stad-land relaties en geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling. Het is bovendien niet enkel een doel dat nagestreefd moet worden op verschillende 
schaalniveaus, maar vooral ook een beleidsaanpak die kan helpen om de overkoepelende 
doelstellingen van de Europa 2020-strategieiii  te bereiken. Territoriale cohesie stelt immers vier 
beleidsprincipes centraaliv:  

- Op verschillende niveaus wordt meer samenhang nagestreefd tussen beleidssectoren met een 
territoriale impact (horizontale beleidscoördinatie); 

- De multilevel aanpak wordt verbeterd met een duidelijke rol voor regionale en lokale besturen 
(multi-level governance); 

- Het beleid is gebaseerd op feiten en wetenschappelijke onderbouwing (evidence-based policy 
making); 

- Beleidsuitdagingen worden aangepakt op de juiste schaal (functionele benadering). 
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Hoewel elk van deze principes op zich al een operationalisering van territoriale cohesie kan inhouden, 
is het vooral hun wisselwerking en wederzijdse versterking die de meerwaarde van territoriale cohesie 
bepalen ten opzichte van klassieke beleidsvoering. In de meest volledige vorm valt territoriale cohesie 
samen met een gebiedsgericht (of place-based) ontwikkelingsbeleid en vormt het zowel middel als 
doel: door een gebiedsgericht streven naar sociale, economische of ecologische doelstellingen zou ook 
de territoriale cohesie versterkt worden. Het vervolg van de paper werkt dit verder uit. 
 

Cohesiebeleid 2014-2020: versterken van de strategische en geïntegreerde aanpak 

Al sinds 1986 streeft het cohesiebeleid ernaar de economische en sociale samenhang van de EU te 
vergroten, maar het Lissabon verdrag en de Europa 2020-strategie hebben een derde dimensie 
toegevoegd: territoriale cohesie. De Europese Commissie, in haar rol als bewaker van de verdragen, 
wil deze doelstelling vooral verwezenlijken via het cohesiebeleid. Dit vindt zijn weerslag in de sterke 
territoriale en stedelijke dimensie van de wetgevende voorstellen voor het nieuwe Cohesiebeleid 2014-
2020. 
 
Voor de Commissie is er duidelijk nood aan een nieuwe aanpak met als primair doel om de 
economische crisis het hoofd te bieden en het cohesiebeleid te consolideren als de belangrijkste 
investeringsstrategie van Europa 2020. De voorstellen tot nieuwe verordeningen voor de 
programmaperiode 2014-2020 streven een gecoördineerde inzet na van de drie cohesiefondsen in 
afstemming met het landbouw- en visserijfonds door het principe van ‘thematische concentratie’v. De 
voorstellen geven ook vereenvoudigde en meer uniforme implementatieprocedures aan en stellen een 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) voor om de programmering van de vijf GSK fondsenvi te 
ondersteunen. Dit werkdocument identificeert de belangrijke territoriale uitdagingen (stedelijke, 
landelijke, kust en visserijgebieden…), en de belangrijkste Europa 2020 doelstellingen en acties 
waarop elk GSK fonds zich moet richten. Het omvat richtlijnen voor de concrete toepassingen van de 
fondsen in de Operationele Programma’s van de lidstaten en onderbouwt meer in detail de bevordering 
van integraal beleid. Vervolgens volgt een nationale/regionale vertaling in het Partnerschapsakkoord: 
een overeenkomst tussen de (relevante partners van de) lidstaat en de Commissie waarin een 
gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie wordt uitgewerkt voor de implementatie van de 
verschillende fondsen.  
 

 
Aanpak “Strategisch programmeren” 
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De territoriale dimensie van het Partnerschapsakkoord 

Het partnerschapsakkoord tussen België/Vlaanderen en de Europese Commissie is de eerste stap in de 
vertaling van het cohesiebeleid naar de Vlaamse context. Deze overeenkomst moet het engagement 
omschrijven van Vlaanderen wat betreft de inzet van de verschillende GSK fondsen in relatie tot de 
Europa 2020-strategie, het Nationaal Hervormingsprogramma en de structureel lange termijn 
uitdagingen waarvoor Vlaanderen staat.  
 
In lijn met het GSK komen in het Partnerschapsakkoord territoriale aspecten en de geïntegreerde 
benadering tot uiting. Ten eerste zet het partnerschap in op multi-level governance door zowel de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke en andere overheden, als relevante economische en sociale 
partners, middenveldorganisaties, enz., te betrekken (art. 5, art. 13). Het akkoord vraagt ook om 
horizontale thema’s als resource efficiency, klimaatadaptatie en – mitigatie uit te werken (art. 8, art. 
14). Het streeft naar de toepassing van horizontale coördinatiemechanismen tussen de GSK-fondsen 
onderling en met andere relevant beleid en instrumenten van de Unie (art. 14). Bovenal richt Artikel 
14 zich op het belang van analyse van de ontwikkelingsnoden en -mogelijkheden met verwijzing naar 
de thematische doelstellingen van de Europa 2020-strategie, territoriale uitdagingen en types van 
gebieden. Op basis van die analyse moet het Partnerschapsakkoord een geïntegreerde aanpak voor 
territoriale ontwikkeling aangeven, voor de toepassing van de GSK fondsen als geheel of als 
samenvatting van de afzonderlijke Operationele Programma’s.  
 
Hiermee zijn belangrijke aanwijzingen gegeven voor de meerwaarde die territoriaal cohesiebeleid kan 
bieden ten opzichte van het bestaand sociaal en economisch cohesiebeleid. Door beleidscoördinatie en 
het daarbij betrekken van beleidsactoren en gebiedskennis op verschillende schaalniveaus, geeft het 
vorm aan een geïntegreerde aanpak die is afgestemd op zowel regionaal als lokaal 
ontwikkelingspotentieel.  
 

Een territoriale ontwikkelingsstrategie voor Vlaanderen? 

Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio’s van Europa en voortschrijdende verstedelijking 
tekent zonder twijfel ook de toekomst. Ruimte of land is er met andere woorden een schaars goed 
waarvoor de verschillende sectoren voortdurend wedijveren. Demografische ontwikkelingen, nieuwe 
vormen van ruimtegebruik voor energievoorziening, enz., zullen hieraan toenemend bijdragen met 
impact op de leefbaarheid en economische repercussies tot gevolg. 
 
Eén van de 7 kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie is "efficiënt gebruik van hulpbronnen" dat 
moet helpen om economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen. Dat het mogelijk 
is om economische groei los te koppelen van de consumptie van land of open ruimte toont de 
verstedelijkte regio van Stuttgart aan. Het toenemend afsluiten van de bodem is er een halt  
toegeroepen zonder impact op de economische sterkte van de regio, integendeel. Hiermee is de kern 
weergegeven van de meerwaarde van een territoriale ontwikkelingsstrategie. Eenvoudig gesteld, wordt 
in de Stuttgart regio ontwikkeling geconcentreerd op de meest geschikte plaatsen wat betreft 
toegankelijkheid en ander aanwezig territoriaal kapitaal volgens het concept van policentrische 
ontwikkeling (fig.1). Tegelijkertijd wordt de landschappelijke structuur van de open ruimte versterkt 
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ten voordele van bestaande ecosystemen, recreatievoorziening of voedselproductie, zodat er meer 
weerwerk kan worden geboden aan random ruimtelijke ontwikkeling (fig.2).vii  
 
De uitwerking van een territoriale ontwikkelingsstrategie hoeft niet per definitie een 
eindverantwoordelijkheid te zijn voor het ruimtelijke ordeningsdomein. Terwijl in Stuttgart regionale 
ontwikkelingsstrategieën een integraal deel vormen van ruimtelijke planning, is in de Stockholm regio 
de ruimtelijke planning met bijhorende ontwikkelingsconcepten een hoofdstuk van een breed kijkend 
regionaal ontwikkelingsplan.viii   
 
Ook in Vlaanderen lijken al veel hoofdstukken te bestaan of in de maak. Vlaanderen in Actie (ViA) is 
het toekomstproject voor Vlaanderen met één van de doelstellingen om Vlaanderen uit te bouwen tot 
groen stedengewest. De Vlaamse Bouwmeester koppelt aan ViA een ruimtelijk luik door ondermeer 
een toekomstvisie te onderzoeken voor wonen in de Vlaamse metropool.ix Het departement 
Ruimtelijke Ordening werkt aan het Beleidsplan Ruimte waarin de Vlaamse metropool op maat van 
mensen en als een veerkrachtige ruimte wordt geoperationaliseerd. Samen met de analytische 
achtergronddocumenten van deze ontwikkelingsstrategieën en de bestaande sectorale toekomstvisies, 
lijkt het er nu nog op aan te komen om ideeën af te stemmen en samen te voegen tot een coherent en 
sterk territoriaal verhaal. 
 
Kaartmateriaal kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Niet zozeer om een finaal eindbeeld vast te 
leggen, maar wel om een dialoog tussen de verschillende actoren te bevorderen, een gezamenlijke taal 
te ontwikkelen en de hoofden te richten naar een gemeenschappelijke horizon. Door het dicht en 
divers ruimtegebruik in Vlaanderen is eerder een meervoudige aanpak aan de orde. De Veneto regio 
bijvoorbeeld - een regio gelijkaardig aan Vlaanderen wat betreft oppervlakte en verstedelijkingsgraad 
– werkte een ontwikkelingsstrategie uit in meerdere kaarten (fig. 3).x Voor elk prioritair thema een 
kaart. Op basis van een analyse van het aanwezige territoriale kapitaal licht elke kaart strategische 
gebieden uit die specifiek zijn voor het betreffende thema. De kaarten leggen een aantal functioneel 
samenhangende gebieden bloot: bv. ruimtelijk-economisch, sociaal-cultureel of geografisch 
samenhangend.  
 

De territoriale dimensie van de Operationele Programma’s 

Territoriale cohesie speelt enerzijds procesmatig een rol als algemeen kader voor gebiedsgericht beleid 
waartoe sociale en economische cohesieprojecten elk op hun manier bijdragen. Anderzijds lijkt het een 
derde type van projecten te introduceren die in de eerste plaats territoriaal zijn, en in de tweede plaats 
bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van een regio. De nieuwe architectuur van het 
cohesiebeleid, meer bepaald de richtlijnen voor de toepassing van de GSK fondsen in de Operationele 
Programma’s, geven immers een aanzet tot thematische prioriteiten en geïntegreerde instrumenten 
voor territoriale projecten. De prioriteiten volgen uit de eerder aangehaalde thematische concentratie. 
Naast de traditionele focus op economische ontwikkeling en KMO’s staan ook horizontale thema’s op 
de agenda als energie en klimaatverandering, die de grenzen tussen de verschillende beleidsdomeinen 
overschrijden.  
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De territoriale dimensie in de projectaanpak is echter voornamelijk terug te vinden in de vernieuwende 
toolkit die de wetgevende voorstellen bieden voor een territoriale benadering, zowel voor een bottom-
up samenwerking (Community-led local development), voor een meer top-down gebiedsgerichte 
aanpak (Integrated territorial investment), als op niveau van concrete acties (Integrated operations en 
Joint Action Plans). 
 
“Community-led local development” geeft de mogelijkheid om (een deel van) een bepaalde territoriale 
ontwikkelingsstrategie te laten bepalen en implementeren door lokale partners vanuit de idee dat zij 
beter weten wat de noden zijn, en ook de gemotiveerden om resultaten te bereiken. De bedoeling is om 
via geïntegreerde investeringen de multi-level governance te versterken en lokale actie af te stemmen 
op prioriteiten van hogere bestuursniveaus. Parallelle financiering door de verschillende GSK fondsen 
is mogelijk. 
 
“Integrated territorial investment” kan gebruikt worden voor een gebiedsgerichte strategie waarvoor 
een geïntegreerde aanpak nodig is met investeringen uit meer dan één prioriteitsas van één of meer 
Operationele Programma’s . Als voorbeeld wordt stadsontwikkeling aangehaald, maar ook 
intergemeentelijke samenwerking. Het instrument biedt de mogelijkheid om de implementatie over te 
dragen aan één lokale/regionale autoriteit om voor een goede afstemming van de instrumenten te 
zorgen.  
 
“Integrated operations” en “Joint Action Plans” slaan op de nieuwe mogelijkheid om in het kader van 
één afzonderlijk project financiering te krijgen uit één of meerdere fondsen en één of meer Europese 
instrumenten (bv. GSK fondsen gecombineerd met middelen uit het LIFE programma of Horizon 
2020).  
 

Territoriale projecten in Vlaanderen? 

Territoriale cohesie is zowel doel als middel en ook op projectniveau werkt het zowel op 
beleidsinhoudelijk als op institutioneel vlak door. Concreet kan het aanleiding geven tot een 
geïntegreerd beleid voor een bepaalde stedelijke regio, getrokken door de stad zelf, zoals in de huidige 
programmaperiode, of in de toekomst ook door een stedelijk samenwerkingsverband. De stad 
Antwerpen kan met de betrokken gemeenten een territoriale strategie ontwikkelen voor het 
havengebied rond één of meerdere van de 11 thematische doelstellingen. Er kan ook gedacht worden 
aan samenwerking tussen gemeenten die staan voor gemeenschappelijke uitdagingen of kansen die in 
lijn liggen met beleidsprioriteiten van regionaal niveau. Het Beleidsplan Ruimte geeft bijvoorbeeld 
een project rond “energielandschappen” aan waarin de capaciteit van een openruimtegebied voor 
alternatieve en hernieuwbare energie wordt ontwikkeld. Als “geïntegreerde territoriale investering” 
omvat het verschillende thematische doelstellingen (institutionele capaciteit, landbouw, energie) met 
bijhorende Operationele Programma’s en fondsen. Gemeenten kunnen ook samenwerken voor de 
duurzame ontwikkeling van een strategisch landbouwlandschap, een ecologische netwerkverbinding in 
afstemming met landbouwactiviteiten, of aan een geïntegreerd project voor het versterken van de 
veerkracht van een landschappelijk samenhangend gebied. Dit laatste voorbeeld kan als “geïntegreerde 
operatie” de GSK fondsen koppelen aan de middelen van het EU LIFE programma voor 
klimaatadaptatie.  
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Het territoriale project ontwikkelt zich op grote territoriale schaal, integreert meerdere Europese, 
regionale en lokale doelstellingen en zet daarvoor beleidsinstrumenten, financiële middelen en 
deelprojecten van verschillende sectoren gecoördineerd in. Toch gaat de verruimtelijking of 
territorialisering van het cohesiebeleid niet zozeer over nieuwe projecten of implementatie van nieuwe 
maatregelen. Het voegt toe om de effectiviteit van het bestaande te verhogen door een kader te bieden 
voor afstemming en coördinatie.  
 

Besluit: meer met minder 

De wetgevende voorstellen van de Commissie leveren zowel de retoriek, het kader als de instrumenten 
om het cohesiebeleid en haar fondsen aan te wenden voor een meer geïntegreerde vorm van 
beleidsvoering. De lidstaten/regio’s kunnen grotendeels zelf beslissen hoe zij de territoriale 
ontwikkeling invullen, of zij gebruik maken van de nieuwe instrumenten en investeringen combineren, 
en hoe sterk die aanpak top down of bottom-up is.  
 
In de toekomst zal regionale ontwikkeling veel meer teamwerk tussen beleidsdomeinen en 
voortdurend veranderende partnerschappen omvatten om sociale, economische en ecologische 
agenda’s op elkaar af te stemmen. Dit geldt des te meer in Vlaanderen: een sterk verstedelijkende 
regio waar ruimte een schaars goed is en de ontwikkelingsperspectieven van de verschillende actoren 
letterlijk overlappen. Zal Vlaanderen in staat zijn om oplossingen te bieden voor de complexe 
uitdagingen van globalisering, verstedelijking, energievoorziening of klimaatverandering, waarvoor ze 
staat in de 21ste eeuw? Een focus op vernieuwing is zonder meer valabel, maar om meer te bereiken 
met minder middelenxi ligt de uitdaging ook in een slimme combinatie en heroriëntering van bestaande 
kennis en praktijk. De gebiedsgerichte aanpak door territoriale cohesie levert meerwaarde door vaak 
geïsoleerde en gefragmenteerde ontwikkelingsprojecten te combineren en zo vernieuwing te bereiken 
in een bredere context. Op verschillende schaalniveaus kan het bijdragen tot een lange termijn 
herstructurering en vernieuwing van economische, sociale, institutionele of territoriale systemen. Zal 
Vlaanderen een globale territoriale strategie uitdenken om de meerwaarde van het cohesiebeleid te 
maximaliseren ten opzichte van de sectorale beleidsdomeinen, of observeert ze eerder een 
uiteengevallen logica, waarbij de coherentie enkel op papier verschijnt? Wordt een nieuw accent 
gelegd op bestaande vraagstukken en het cohesiebeleid aangevat als een laboratorium bij uitstek om 
vorm te geven aan een geïntegreerd regionaal beleid? 
 

Nawoord 

Met dank aan Martijn De Bruijn en Nele Haegemans. 
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Figuren 

 
Fig. 1_  Regionaal plan Greater Stuttgart Region: structuurkaart 

© Verband Region Stuttgart 

 
 
Fig. 2_  Regionale Landschapsparken   

© Verband Region Stuttgart 

 



 491

 
Fig. 3_  Selectie van de thematische kaarten van de Veneto regio: Biodiversiteit, Energie en 

hulpbronnen, Economie en productie 
© Veneto Region Spatial Planning Department 
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i  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/index_nl.cfm 

 
ii  Territoriaal kapitaal wijst op het ontwikkelingspotentieel van een plek. Het heeft betrekking op ‘harde’ 

ruimtelijke kenmerken (infrastructuur, ligging, levenskwaliteit, natuurlijke hulpbronnen), maar ook, en 

wellicht vooral, op ‘zachte’ sociaal-culturele kenmerken (instituties, governance, vertrouwen). 

 Zonneveld, W. & Waterhout, B. (2010) Implicaties van Territoriale Cohesie; Een essay. Onderzoeksrapport, 

Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft. 

 Barca, F. (2009) An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A Place-Based Approach to Meeting European 

Union Challenges and Expectations. Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, 

Commissioner for Regional Policy.  

 
iii   Europa 2020 is de langetermijnstrategie van de Europese Unie die voor een drieledige groei moet zorgen: 

slimme groei (met een op kennis en innovatie gebaseerde ontwikkeling); duurzame groei (gebaseerd op een 

groenere, competitievere economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen); inclusieve 

groei (voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie). 

 
iv  Thema-nota “Place-based policy framework” die ter voorbereiding van de adoptie van de Territoriale Agenda 

2020 tijdens het Belgische voorzitterschap goedgekeurd werd op de vergadering van de Directeur-Generaals 

bevoegd voor territoriale cohesie, Namen, 29-30 November 2010. 

 
v  Om de beleidseffectiviteit te verhogen, wil de Commissie haar middelen concentreren op de Europa 2020-

strategie waarvoor ze elf thematische doelstellingen uitzet: onderzoek en innovatie; ICT (toegang en 

gebruik); concurrentiekracht KMO’s; koolstofarme economie; klimaatverandering; milieu en efficiënt 

gebruik van hulpbronnen; duurzaam transport; werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit; sociale inclusie en 

armoedebestrijding; onderwijs; en institutionele capaciteitsopbouw. 

 
vi  De vijf GSK fondsen zijn de Structuurfondsen (EFRO, ESF) en het Cohesiefonds (samen de drie fondsen van 

het cohesiebeleid), het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en het Visserijfonds. 

 
vii  Flemish Government (2011) Polycentric regions facing global challenges: A role for strategic spatial 

planning. Brussels: Ministry of the Flemish Community, Department of Spatial Planning, Housing Policy 

and Immovable Heritage. http://expertmeeting.rwo.be/ 

 
viii   Idem. 

 
ix  http://www.youtube.com/watch?v=aH3RmllIdaw&feature=share 
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x  Flemish Government (2011) Polycentric regions facing global challenges: A role for strategic spatial 

planning. Brussels: Ministry of the Flemish Community, Department of Spatial Planning, Housing Policy 

and Immovable Heritage. http://expertmeeting.rwo.be/ 

 
xi  Het budget van de GSK fondsen vermindert in het algemeen in de nieuwe programmaperiode. Ter indicatie: 

eerste ramingen geven een inschatting van de EFRO en ESF middelen voor de periode 2014-2020 voor 

Vlaanderen van 506 miljoen euro/7 jaar (180 miljoen minder dan 2007-2013). 
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Stellingen 
- Een eenduidige afbakening of definitie van het Vlaamse platteland is niet mogelijk en niet 

wenselijk. 
- Een flexibele afbakening van het platteland, ondersteund door een dynamische criteriaset, kan 

bijdragen aan een meer gebiedsgerichte en efficiënte realisatie van de plattelandsbeleidsdoelen en 
een betere inzet van bijhorende financieringsmechanismen. 

- Binnen het plattelandsbeleid kan er meer gerealiseerd worden met minder harde afbakeningen. 
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Zoveel platteland: van harde afbakening naar flexibele criteria 
 

Inleiding  

Het platteland, het landelijk gebied, het ruraal gebied, de open ruimte, het buitengebied … Er bestaat 
een breed scala aan termen en concepten om de niet-stedelijke ruimte te benoemen. Hieraan is een 
veelvoud aan definities en criteria gekoppeld, afhankelijk van de visie en de doelen van de betrokken 
actoren. Het platteland is dan ook meer dan een eenvoudige geografische afbakening; het is een 
veelzijdig concept waarin zowel fysische, sociale, economische als culturele aspecten een rol spelen. 
 
Het onderscheid tussen rurale en urbane gebieden was in de loop van de geschiedenis vaak voor de 
hand liggend. Steden waren afgebakend door ommuringen en vestingwallen. Alles wat daarbuiten 
gelegen was, kon als landelijk worden beschouwd. Vanaf de 19de eeuw werd dit onderscheid minder 
duidelijk. Door factoren zoals industrialisatie, een verbeterde en toenemende mobiliteit, urban sprawl 
en nieuwe telecommunicatiemiddelen nam (en neemt) zowel het fysieke als het mentale onderscheid 
tussen rurale en stedelijke gebieden stelselmatig af (Lauwers et al., 2005).  
De morfologische extremen van nederzettingsstructuren zijn ook vandaag nog makkelijk te herkennen: 
iemand die in het centrum van een grote stad staat, weet heel goed dat hij of zij zich in een stedelijke 
structuur bevindt, net als een bezoeker in een onbewoonde wildernis of in het midden van een 
landbouwvlakte zich er ongetwijfeld van bewust is dat hij of zij zich in een landelijk gebied bevindt. 
Als we ons van deze extremen bewegen naar de imaginaire grens tussen urbaan en ruraal, neemt de 
onzekerheid in onze definities echter toe (Muilu en Rusanen, 2004). Ergens wordt de grens 
overschreden, maar waar? 
Alhoewel veel politici, onderzoekers en beleidsverantwoordelijken maar al te graag over een 
gestandaardiseerde, algemene definitie zouden beschikken, bestaat er geen universele 
overeenstemming over de term ‘ruraal’ of ‘landelijk’ (OECD, 1994). Definities vallen vaak terug op 
stereotypen en persoonlijke ervaringen. De term wordt geassocieerd met traditionele landschappen, 
unieke demografische structuren en nederzettingspatronen, een geïsoleerde ligging, een lage 
bevolkingsdichtheid, extractieve economische activiteiten en specifieke socioculturele milieus. Deze 
aspecten kunnen echter niet volledig het concept ‘ruraal’ definiëren (Hart et al., 2005).  
In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende pogingen terug te vinden om tot een definitie van 
landelijke gebieden te komen. Telkens is de conclusie dat het nagenoeg onmogelijk is om een 
universeel toepasbare, exacte, ondubbelzinnige definitie te ontwikkelen (Pacione, 1984). Alhoewel we 
overeenstemming kunnen bereiken over de principes en statistische indicatoren die relevant zijn, 
blijven alle definities grijze zones hebben waarin het resultaat beïnvloed wordt door grote historische 
en structurele verschillen tussen gebieden, verschillen in de methode en kwaliteit van statistische 
gegevensverzameling en verschillen in ruraal beleid, die op hun beurt worden beïnvloed door globale 
economische en politieke fluctuaties en veranderingen in bestuur (Muilu en Rusanen, 2004).  
Bealer et al. (1965) propageerden als eersten het breed geaccepteerde idee dat definities van rurale 
gebieden gebaseerd moeten zijn op ecologische, grondgebruiks- of culturele criteria, of een combinatie 
ervan. Het grondgebruikscriterium heeft later aan belang ingeboet, vanwege veranderingen in de 
economische structuur van het platteland. Daardoor worden landelijke gebieden niet langer enkel 
vanuit hun relatie met landbouw bekeken, maar wordt het perspectief verbreed met socio-economische 
kenmerken (Gilg, 1985). Toch komt de relatie met landbouw ook in recente literatuur nog duidelijk 
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naar voor. Montresor (2002) meent bijvoorbeeld dat een ruraal gebied aan drie voorwaarden moet 
voldoen: de agrarische tewerkstelling moet het nationale gemiddelde overschrijden, terwijl de 
economische differentiatie en de demografische densiteit lager moeten zijn dan het nationaal 
gemiddelde. 
 

Zeker in Vlaanderen is het onderscheid tussen stad en platteland moeilijk te maken. Veel auteurs zijn 
het erover eens dat beide termen idealen zijn die niet langer bestaan, maar verspreid en 
gefragmenteerd voorkomen doorheen het Vlaamse landschap. Vlaanderen kan worden gezien als één 
grote, verspreide stad, met overal bebouwing en een lappendeken van open ruimtefragmenten er 
tussenin (De Meulder et al., 1999; Van Eetvelde en Antrop, 2005). 
Het is duidelijk dat stedelijkheid het Vlaamse platteland al zeer sterk is binnengedrongen. Bijna overal 
is een stedelijke invloed merkbaar, zij het niet morfologisch dan wel in mentaliteit of levensstijl. Het 
zogenaamde platteland is al lang geen monofunctionele landbouwproductiezone meer, maar eerder een 
complexe ruimtelijke structuur bestaande uit fragmenten met verschillende dichtheden en functies, 
waar mensen wonen, werken en zich recreëren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er zich op het 
Vlaamse platteland tal van verstedelijkingsfenomenen voordoen, zowel harde (toenemende 
bebouwing, economische diversificatie) als zachte (vertuining, verpaarding, recreatief medegebruik), 
waardoor het evolueert naar een ‘ander’ platteland (Tempels et al., 2011)1. 
 
Tegenover deze vaststellingen staat de steeds grotere nood aan een duidelijke afbakening van rurale en 
urbane gebieden, omdat veel beleidsinitiatieven gestoeld zijn op een dergelijk onderscheid. Het 
definiëren van het platteland is dus een noodzakelijke oefening, aangezien dit een belangrijke 
ondersteunende tool vormt voor een gedifferentieerd ruimtelijk beleid. Wanneer 
stimuleringsinstrumenten en financieringskanalen zich baseren op dergelijke afbakeningen, wordt het 
trekken van deze grens echter een zeer moeilijke en gevoelige evenwichtsoefening (Hart et al., 2005; 
Lauwers et al., 2005). 
Ook in Vlaanderen is een werkbare definitie van het platteland nodig. In het gefragmenteerde Vlaamse 
landschap botst het huidige Vlaamse plattelandsbeleid telkens opnieuw aan tegen de onduidelijke 
grenzen van het platteland. Een heldere omschrijving van het Vlaamse platteland is nodig om 
ondersteuning te bieden voor de verdere ontwikkeling van een Vlaamse beleidsvisie, de uitwerking 
van het plattelandsfonds en de uitvoering van Europees gefinancierde plattelandsinitiatieven. Daarom 
vroeg de Vlaamse Landmaatschappij – die als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk 
is voor het plattelandsbeleid in het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen – aan 
de Universiteit Gent een studie uit te voeren. Binnen deze studie werden bestaande afbakeningen van 
het Vlaamse platteland geanalyseerd en een flexibele, werkbare methode ontwikkeld om het platteland 
in Vlaanderen te omschrijven. Deze methode maakt het mogelijk om in kaart te brengen waar 
bepaalde plattelandsthema’s aan de orde zijn zodat het beleid hierop afgestemd kan worden. Dit artikel 
geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van deze studie, met tot slot een kritische 
reflectie naar de bruikbaarheid van de resultaten voor het Vlaamse plattelandsbeleid. 
 

                                                      
1  Zie ook de paper ‘Open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen’, eveneens in het kader van de Plandag 2012. 
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Analyse van bestaande plattelandsdefinities 

Als aanzet tot het creëren van een dynamische analysetool vroeg de Vlaamse Landmaatschappij om 
bestaande afbakeningen en definities van het (Vlaamse) platteland aan een grondige analyse te 
onderwerpen. Vergelijkbare studies werden eerder gemaakt in Vlaanderen (Lenders et al., 2005) en 
andere landen, bv. Canada (du Plessis et al., 2002) en Finland (Muilu en Rusanen, 2004). 
Alvorens de Vlaamse afbakeningen werden bestudeerd, werd één van de bekendste internationale 
definities geanalyseerd, nl. deze van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development). Voor het afbakenen van het platteland ontwikkelde zij het arbitraire criterium van 150 
inwoners/km². Dit criterium kan gemakkelijk berekend worden voor diverse geografische eenheden, 
kan universeel begrepen worden, is neutraal voor verschillen in oppervlakte en is politiek niet beladen. 
Daartegenover staat dat het niet strookt met de lokale percepties (Lauwers et al., 2005). Volgens dit 
criterium kunnen in Vlaanderen slechts een vijftiental gemeenten als ruraal geclassificeerd worden (zie 
tabel 3, nr. 1). 
Vervolgens werd er gezocht naar specifiek Vlaamse afbakeningen van het platteland. Binnen dit 
onderzoek werden een tiental verschillende afbakeningen bestudeerd, met aandacht voor de gebruikte 
criteria en het schaalniveau. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van 
deze analyse, waarbij op de kaarten telkens in grijstint is weergegeven welk gedeelte van Vlaanderen 
als ‘ruraal’ wordt gezien. 
Uit deze veelheid aan afbakeningen blijkt dat afhankelijk van de invalshoek of de beleidscontext een 
andere omschrijving van het platteland naar voor komt. Naargelang de gebruikte criteria varieert het 
percentage van de oppervlakte in Vlaanderen dat tot het platteland behoort maar liefst van 9 tot 93%. 
 
Tabel 3. Overzicht afbakeningen platteland in Vlaanderen 
  

Kaart 
% 

‘platteland’ 
Vlaanderen 

Schaalniveau Criteria 

1 
OECD-

afbakening  

 

9% fusiegemeente 150 inwoners/km² 

2 
selectie 

woonkernen 
ADSEI2 

 

74% 
statistische 

sector 
morfologisch aaneensluitende 

bebouwing 

3 
afbakening 
stedelijke 

gebieden RSV3 

 

90% perceelsniveau 
juridische vertaling van 
ruimtelijke beleidsopties 

4 
studie Lenders et 

al. (2005) 

 

79% fusiegemeente 600 inwoners/km² 

                                                      
2  Algemene Directie Statistiek en Economische informatie 
3  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
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5a 

stadsgewesten 
niet-agglomeratie 

(Van Hecke et 
al., 2009) 

 

86% fusiegemeente 
aanpassing aan gemeentegrenzen 

van terreinopname 
‘aaneengesloten bebouwing’ 

5b 

stadsgewesten 
niet-stadsgewest 
(Van Hecke et 

al., 2009) 
 

69% fusiegemeente 

banlieue: criteria m.b.t. 
bevolkingsgroei, 

mediaaninkomen, migratie, 
arbeidspendel, schoolpendel, 

bebouwde oppervlakte 

6a 
SPRE4 

rurale cluster 

 

43% fusiegemeente 

bevolkingsdichtheid, 
bevolkingsevolutie, aandeel 

werkgelegenheid in de 
landbouw, oppervlakte cultuur- 

en landbouwgrond 

6b 
SPRE 

rurale + amorfe 
cluster 

 

77% fusiegemeente 

bevolkingsdichtheid, 
bevolkingsevolutie, aandeel 

werkgelegenheid in de 
landbouw, oppervlakte cultuur- 

en landbouwgrond 

7a 
vrind 5 

platteland 

 

32% fusiegemeente 
combinatie RSV-buitengebied en 

SPRE-afbakening 

7b 
vrind 

platteland + 
overgangsgebied 

 

58% fusiegemeente 
combinatie RSV-buitengebied en 

SPRE-afbakening 

8a 
PDPO6 II As 3/4 

en VVP7 
platteland 

 

93% perceelsniveau 
afbakening groot- en 

regionaalstedelijke gebieden 
RSV 

8b 
PDPO II As 3/4 

en VVP 
ruraal platteland 

 

51% deelgemeente 
≤ 300 inwoners/km² 

≤ 15% bebouwde oppervlakte 

9 
ZORO8- en 

STeR9 
projectoproepen 

 

78% fusiegemeente 

géén regionaalstedelijke of 
grootstedelijke gemeenten (cfr. 

RSV) 
wel kleinstedelijke gemeenten, 

behalve stedelijk weefsel 

10 
VVSG10 
selectie 

plattelandsbeleid 
 

31% fusiegemeente 

inwonersaantal, 
bevolkingsdichtheid, fiscale 
draagkracht o.b.v. kadastraal 
inkomen/personenbelasting, 

procentuele bebouwde 
oppervlakte 

                                                      
4  Strategisch Plan Ruimtelijke Economie 
5  Vlaamse Regionale Indicatoren 
6  ProgrammeringsDocument voor PlattelandsOntwikkeling 
7  Vereniging van Vlaamse Provincies 
8  Projectoproep ‘Dorpsnetwerken voor zorg in een rurale omgeving’ 
9  Projectoproep ‘Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving’ 
10  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
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11a 
migratiebekkens 

landelijk 
(Willaert, 1999) 

 

76% fusiegemeente 

criteria m.b.t. 
huishoudenstypologie: 

vroegtijdig huwen, ongehuwd 
samenwonen, alleenwonenden, 

éénoudergezinnen, etc. 

11b 

migratiebekkens 
landelijk + 

randstedelijk 
(Willaert, 1999) 

 

89% fusiegemeente 

criteria m.b.t. 
huishoudenstypologie: 

vroegtijdig huwen, ongehuwd 
samenwonen, alleenwonenden, 

éénoudergezinnen, etc. 

 
Uit de analyse kunnen een viertal belangrijke conclusies worden afgeleid: 
1. Veel definities naast elkaar 
Wat meteen opvalt is de veelheid aan definities, met telkens een andere invalshoek en andere criteria. 
Naargelang het doel van de afbakening wordt een andere omschrijving van het platteland gemaakt. 
Ook Hart et al. (2005) merkten op dat de definiëring van het platteland die voor het ene doel wordt 
gebruikt vaak onaangepast of inadequaat is voor een ander doel. De afbakening van het OECD (tabel 
3, nr. 1) is bijvoorbeeld totaal niet werkbaar binnen de Vlaamse context. 
Opmerkelijk is dat zelfs voor plattelandsinitiatieven telkens een op maat gemaakte 
plattelandsomschrijving wordt gehanteerd. Dit toont aan dat er ook binnen het Vlaams 
plattelandsbeleid geen consensus is over de grenzen van het platteland 
2. Platteland als restruimte 
Een andere vaststelling is dat veel afbakeningen niet vertrekken vanuit het platteland zelf, maar eerder 
vanuit de stedelijke gebieden. Het landelijk gebied is in deze optiek enkel de restruimte. In het kader 
van het plattelandsbeleid is er nood aan een positieve afbakening, op basis van de eigen kenmerken, 
functies en waarden. 
3. Beperkte visie op indicatoren 
Binnen een aantal afbakeningen wordt een zeer beperkte visie gehanteerd om het platteland te 
definiëren. Er wordt bijvoorbeeld enkel naar bevolkingsdichtheid of grondgebruik gekeken, terwijl het 
platteland meer is dan een gebied met een lage bevolkingsdichtheid en extensief grondgebruik. 
Sommige plattelandsthema’s – zoals het aanbieden van minimale diensten, lokale bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van de lokale economie – hebben hier helemaal geen betrekking op. 
Bovendien wekt de focus op bevolkings- of bebouwingsdichtheid de indruk dat het platteland uniform 
is in andere karakteristieken. Nochtans zijn ook daar grote verschillen in op te merken: sommige 
plattelandsgebieden worden gekenmerkt door veel natuur, andere staan zeer sterk in landbouw, 
sommige zijn recreatief en landschappelijk belangrijk, andere staan onder een sterke 
verstedelijkingsdruk. 
4. Focus op een harde grens 
De meeste indelingen streven naar een eenduidige classificatie stad-platteland, terwijl er in realiteit 
eerder sprake is van een continuüm met verschillende graden van landelijkheid. Landelijke gebieden 
zijn niet overal hetzelfde, en het samenvoegen van landelijke gebieden van verschillende grootte en 
mate van afzondering of landelijkheid, kan lokale verschillen of problemen onderbelicht laten (Hart et 
al., 2005; Ocaña-Riola en Sánchez-Cantalejo, 2005). 
 
Uit deze vier vaststellingen kan de nood worden afgeleid aan een nieuwe benadering. Deze moet op 
een uniforme manier tot stand komen en flexibel aanpasbaar zijn voor verschillende doelen (1). Hierbij 
moet het platteland op een positieve manier benaderd worden, vertrekkende vanuit de specifieke 
kenmerken van het platteland (2), waarbij zowel morfologische en demografische, als sociale, 
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culturele en economische indicatoren worden betrokken, die rekening houden met de typische sociaal-
culturele historiek van Vlaanderen en haar specifieke ruimtelijk gefragmenteerde structuur (3). Tot slot 
is het niet de bedoeling tot een eenduidige classificatie te komen, maar een continuüm aan te reiken 
van graden van ‘landelijkheid’ (4). 
 

Naar een flexibele afbakening door middel van een dynamische criteriaset 

In de internationale literatuur bestaan een aantal voorbeelden van methodieken die verder gaan dan 
een pure afbakening, zoals een gedetailleerde statistische en ruimtelijke ruraliteitsindex voor Engeland 
en Wales (Cloke, 1977), een op principale componentenanalyse gebaseerde ruraliteitsindex voor 
Spanje (Ocaña-Riola en Sánchez-Cantalejo, 2005) of de ruraal-urbane classificatie die wordt 
gehanteerd binnen ESPON11, met verschillende combinaties van hoge versus lage stedelijke en 
menselijke invloed. In Vlaanderen ontwikkelden Lenders et al. (2005) een ruraliteitsindex, waarin 
landelijkheid als een continuüm wordt beschouwd (zie ook Lauwers et al. (2005)).  
Al deze methodes hebben hun verdienste, daar ze geen harde afbakening nastreven en bovendien 
rekening houden met de lokale context. Kanttekeningen zijn dat er nog steeds gebruik wordt gemaakt 
van een beperkt scala indicatoren en dat men uiteindelijk ook weer komt tot één enkele index of 
classificatie, wat een vrij beperkende benadering is. 

 
De algemene conclusies uit de analyse van bestaande definities ondersteunen de vraag van de Vlaamse 
Landmaatschappij naar een dynamische criteriaset, die het platteland op een flexibele manier kan 
afbakenen. Deze methodiek moet verder gaan dan een indeling stad-platteland of een eenvoudige 
ruraliteitsindex. Ze zou het mogelijk moeten maken om naargelang de beleidsthema’s een andere 
omschrijving van het platteland naar voor te brengen, op basis van gekoppelde indicatoren, om zo in 
beeld te brengen waar bepaalde plattelandsthema’s aan de orde zijn.  
 
Zes thema’s en indicatoren 
Net omdat het plattelandsbeleid in Vlaanderen erg divers is en gerelateerd is aan erg verscheiden 
problematieken en uitdagingen, werd er niet gekozen voor één samenvattende indicator. Er is 
daarentegen een set van indicatoren uitgewerkt, gerelateerd aan zes thema’s binnen het huidige 
Vlaamse plattelandsbeleid. Deze werden geselecteerd op basis van diverse beleidsteksten, een analyse 
van projecten gefinancierd vanuit plattelandsfondsen en overleg met de Vlaamse Landmaatschappij en 
een team van experten. 
De thema’s zijn: behoud en/of versterken van de open ruimte; aanleg, onderhoud en beheer van lokale 

infrastructuren; minimale en/of aangepaste bereikbaarheid garanderen; behoud en/of versterking van 
de lokale economie; onderhoud en beheer van lokaal patrimonium; aanbieden van (minimale) diensten 
(onderwijs, cultuur, welzijn, educatie, …). 
Voor elk van deze thema’s werd gezocht naar relevante indicatoren, die het mogelijk maken om in 
kaart te brengen waar deze beleidsthema’s zich vandaag manifesteren en/of waar een beleidsmatige 
interventie mogelijk of gewenst is. 
De keuze van de indicatoren gebeurde eerder ‘data driven’. De focus van de opdracht lag eerder op het 
ontwikkelen van een dynamische methodiek, en niet zozeer op het fijnstellen en toepassen van deze 
methodiek op basis van de meest recente data. Binnen het onderzoek werd bijgevolg maximaal 
gebruik gemaakt van bestaande data, analyses en indicatoren, hoewel deze niet altijd even actueel zijn 

                                                      
11  European Spatial Planning Observatory Network (zie http://www.espon.eu/) 
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(bv. de Socio-Economische Enquête van het ADSEI uit 2001)12. Ook werd enkel gebruik gemaakt van 
statische indicatoren, terwijl het voor het plattelandsbeleid interessant kan zijn evoluties weer te geven. 
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de betrokken indicatoren per thema.  
 
Tabel 4. De zes plattelandsthema's en de gekoppelde indicatoren 
THEMA INDICATOREN 

Behoud en/of versterken van de open ruimte Voorkomen van open ruimte (%) 
Bebouwingsdichtheid (%) 
Contiguïteit groene ruimte (ha) 
Contiguïteit landbouwruimte (ha) 
Bevolkingsdruk op de open ruimte (inw/ha) 
Landschappelijke waarde (%) 

Aanleg, onderhoud en beheer van lokale infrastructuren Lokale wegen (m/inw) 
Bermbeheer aan lokale wegen (m/inw) 
Gemeentelijke waterlopen (m/inw) 
Fietsknooppuntnetwerk (m/inw) 
Kosten watersanering (€/inw) 

Minimale en/of aangepaste bereikbaarheid garanderen Autobezit (# voertuigen/huishouden) 
Tevredenheid openbaar vervoer (% ontevredenen) 
Tijdsafstand tot dichtstbijzijnde stad tijdens piekuren (min) 

Behoud en/of versterking van de lokale economie Jobratio (%) 
Werkloosheidsgraad (%) 
Pendeltijd (min) 
Tewerkstelling in de landbouw (%) 

Onderhoud en beheer van lokaal patrimonium Bouwkundig erfgoed (aantal locaties) 
Puntrelicten (aantal) 
Stads- en dorpsgezichten (ha) 

Aanbieden van (minimale) diensten (onderwijs, cultuur, 
welzijn, educatie …) 

Bevolkingsdichtheid (inw/km²) 
Omgevingsadressendichtheid (# adressen) 
Tevredenheid winkelaanbod (% ontevredenen) 
Tevredenheid sociale en schoolvoorzieningen (% 
ontevredenen) 
Tevredenheid cultuur- en recreatieaanbod (% ontevredenen) 

 
Gecombineerde kaartbeelden 
Vervolgens is het mogelijk om per thema de verschillende indicatoren te combineren tot een 
synthesekaart, om zo voor te stellen in welke gebieden dit thema het meest relevant is (zie figuur 23 
voor een voorstelling van de combinatiemethode voor het thema lokale economie). 
De combinatie van indicatoren gebeurt door het optellen van de kwartielscores. Voor elke individuele 
indicator worden de ruimtelijke eenheden (statistische sectoren, fusiegemeenten, deelgemeenten) 
ingedeeld in vier gelijke groepen of kwartielen, van de 25% slechtst scorende tot de 25% best 
scorende. Hieraan wordt een score toegekend van 1 tot 4, de zogenaamde ‘kwartielscore’. Deze 
indicator wordt telkens op kaart weergegeven, waarbij het kwart van de 
gemeenten/deelgemeenten/statistische sectoren dat het slechtst scoort in de donkerste grijstint wordt 
weergegeven. Voor het berekenen van de gecombineerde thematische index wordt het gemiddelde van 
deze kwartielscores berekend. Dit gemiddelde wordt voor de kaartvoorstelling opnieuw ingedeeld in 
kwartielen en op kaart voorgesteld in grijstinten, met de donkerste grijstint voor de slechtst. De keuze 
voor het werken met kwartielscores werd gemaakt omdat andere methodes, zoals standaardisatie per 

                                                      
12  Voor een volledig overzicht van gebruikte indicatoren en databronnen, zie het eindrapport van het onderzoek 

‘Omschrijving Platteland’ (Pisman et al., 2011). 
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indicator, kunnen zorgen voor een verlies van essentiële informatie. Zo worden bijvoorbeeld bij de 
standaardisatie van de bevolkingsdichtheid de verschillen binnen de groep dunbevolkte gemeenten 
afgevlakt en de urbaan-rurale verschillen uitvergroot, terwijl beide relevant zijn.13  
 

 
Figuur 23. Combinatie van indicatoren voor het thema ‘Behoud en/of versterking van de lokale economie’ 

 
Het schaalniveau van de zes synthesekaarten (figuur 24) is verschillend en wordt zowel bepaald door 
de schaal van de beschikbare data als de relevantie voor het thema. Voor het thema open ruimte is het 
nuttig om zo gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen waar in Vlaanderen open ruimte aanwezig is 
en kan behouden of versterkt worden. Voor een thema als lokale economie is het dan weer logisch dat 
een hoger schaalniveau wordt gehanteerd, daar dit thema vooral op schaal van fusiegemeenten of zelfs 
een hoger regionaal schaalniveau relevant is.  

Het is uiteraard niet de bedoeling om zes nieuwe, eenduidige afbakeningen voor te stellen, gekoppeld 
aan de individuele thema’s. Afhankelijk van de beleidsvraag zullen slechts een aantal indicatoren 
binnen een thema, of zelfs over de thema’s heen, relevant zijn. Deze kunnen dan worden 
gecombineerd in een specifieke synthesekaart. Bovendien werden in deze synthesekaarten de 
verschillende indicatoren gecombineerd zonder wegingsfactoren.  
De zes kaarten die worden voorgesteld in figuur 24 hebben dan ook weinig directe beleidsrelevantie en 
zijn vooral bedoeld om de mogelijkheden van de methodiek weer te geven. Deze gegeneraliseerde 
analyse geeft echter wel duidelijk de regionale verscheidenheid weer tussen de verschillende 
plattelandsregio’s met betrekking tot de thema’s. Zo wordt telkens een ‘ander’ platteland 
geconstrueerd. 
- De synthesekaart van het thema open ruimte geeft op zeer gedetailleerd schaalniveau weer waar er 

mogelijk financiering nodig of gewenst is voor het beschermen en in stand houden van de open 
ruimte. Op deze kaart komen alle klassieke Vlaamse plattelandsregio’s naar voor en deze 
voorstelling benadert dan ook sterk de mentale afbakening stad-platteland die veel Vlamingen 
maken. 

- Wat betreft lokale infrastructuren komen vooral West-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen en de 
Kempen naar voor. Deze gebieden kampen mogelijk met zware financiële lasten omwille van een 
groot aanbod aan lokale infrastructuren ten opzichte van een beperkt aantal belastingbetalers. 

- Op de synthesekaart van het thema lokale economie vormt West-Vlaanderen duidelijk geen 
probleemgebied. De focus ligt eerder op Zuid-Limburg en in mindere mate de Kempen en de 
Vlaamse Ardennen. 

                                                      
13  Meer informatie over de gebruikte methodieken is terug te vinden in het eindrapport van het onderzoek ‘Omschrijving 

Platteland’ (Pisman et al., 2011). 
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- Voor het thema bereikbaarheid is een gefragmenteerd beeld op te tekenen, waarbij vooral een 
aantal perifeer gelegen gebieden naar voor komen. Ook centraal in de Vlaamse Ruit en in het 
westen van Limburg zijn een aantal slecht scorende gebieden te vinden.  

- Het thema lokaal patrimonium toont eveneens een zeer gefragmenteerd beeld, al scoort 
bijvoorbeeld West-Vlaanderen relatief hoog. Het is niet verrassend dat een zeer lokaal onderwerp 
als patrimonium moeilijk op een geaggregeerd niveau kan behandeld worden.  

- Tot slot zijn er duidelijk drie probleemgebieden te onderscheiden wat betreft (minimale) diensten. 
Vooral de Westhoek met aansluitend de Polders, de Vlaamse Ardennen en Haspengouw zijn slecht 
voorzien en hebben mogelijk baat bij stimuleringsinitiatieven vanuit het plattelandsbeleid. 

 

 
Figuur 24. Zes synthetiserende kaarten, op basis van zes verschillende plattelandsthema's 

 

Discussie en relevantie voor beleid 

De voorgestelde dynamische methode om het platteland af te bakenen, op basis van een thematische 
multicriteriaset, kan een antwoord bieden op een belangrijke vraag naar definiëring van het 
werkdomein van het Vlaamse plattelandsbeleid.  
De methode geeft geen eenduidige definitie van het platteland. Ze maakt het daarentegen mogelijk om, 
naargelang het specifieke plattelandsbeleidsdoel, een eigen afbakening te construeren. De voorgestelde 
indicatoren en thema’s zijn daarbij richtinggevend, maar kunnen gemakkelijk aangepast worden. 
Nieuwe beleidsthema’s kunnen geïncorporeerd worden in de methode en indicatoren kunnen 
toegevoegd of verwijderd worden als nieuwe gegevens beschikbaar zijn of de focus van een 
beleidsthema verandert.  
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De methode kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het Vlaamse plattelandsbeleid om mee te bepalen 
op welke gebieden het zich moet concentreren, rekening houdend met beleidsprioriteiten en 
beschikbare budgetten. Voor sommige thema’s zijn duidelijke regionale verschillen binnen het 
Vlaamse platteland waar te nemen, die een specifiek beleid in bepaalde deelgebieden verantwoorden. 
Daarnaast kan de methode ook ingezet worden als evaluatie-instrument voor het financieren van 
projecten. Dit zou wat werk vragen, maar tegelijkertijd een meer onderbouwde basis vormen voor de 
selectie van projecten. Uiteraard is de ligging slechts één van de aspecten die geëvalueerd worden. 
Tot slot kunnen de indicatoren en synthesekaarten ingezet worden in de communicatie over het 
plattelandsbeleid en plattelandsprojecten naar externen. 
De methode staat echter nog niet volledig op punt, voornamelijk omdat niet alle aspecten van het 
platteland worden afgedekt door bestaande indicatoren, en veel indicatoren bovendien gedateerd zijn. 
Indien de methode in de toekomst effectief zou gebruikt worden binnen het plattelandsbeleid zijn 
geactualiseerde indicatoren nodig, die regelmatig worden geüpdatet. Het dynamische karakter van de 
indicatorenset verwijst dus ook mede naar een blijvende aandacht voor het ontwikkelen en updaten 
van performante indicatorensets om steeds een actueel beeld te kunnen geven van het platteland in 
Vlaanderen. 
 
Hoewel de methodiek zeker nog verder verfijnd kan worden, biedt ze een verfrissende kijk op wat er 
onder het platteland in Vlaanderen kan verstaan worden. Het is duidelijk dat het platteland in 
Vlaanderen te complex is om te vatten in een eenvormige, harde afbakening. Het plattelandsbeleid is 
veel meer gebaat met een flexibele afbakening, gekoppeld aan specifieke plattelandsthema’s. De 
ontwikkelde methode, die gebruik maakt van een dynamische multicriteriaset, kan bijdragen aan een 
meer gebiedsgerichte en efficiënte realisatie van de plattelandsbeleidsdoelen, en een betere inzet van 
bijhorende financieringsmechanismen. Door de beschikbare budgetten op die manier efficiënter in te 
zetten, kan er meer gerealiseerd worden en beter beleid gevoerd worden, met minder harde 
afbakeningen.  
 



 506

Referenties 

Bealer, R. C., Willits, F. K., Knulesky, W. P., 1965, The meaning of rurality in American society, 
some implications of alternative definitions, Rural Sociology 30:255-266. 

Cloke, P. J., 1977, An index of rurality for England and Wales, Regional Studies 11(1):31-46. 
De Meulder, B., Schreurs, J., Cock, A., Notteboom, B., 1999, Patching up the Belgian urban 

landscape, OASE (DELFT) (52):78-113. 
du Plessis, V., Beshiri, R., Bollman, R. D., Clemenson, H., 2002, Definitions of "Rural", Statistics 

Canada. 
Gilg, A. W., 1985, An Introduction to Rural Geography, Edward Arnold. 
Hart, L. G., Larson, E. H., Lishner, D. M., 2005, Rural Definitions for Health Policy and Research, 

American Journal of Public Health 95(7):1149-1155. 
Lauwers, L. H., Kerselaers, E., Lenders, S., Vervaet, M., Vervloet, D., 2005, Alternative Territorial 

Breakdowns of Statistics for Supporting Rural Policies, in: 2005 International Congress of 
European Association of Agricultural Economists, European Association of Agricultural 
Economists, Copenhagen, Denmark. 

Lenders, S., Lauwers, L., Vervloet, D., Kerselaers, E., 2005, Afbakening van het Vlaamse platteland: 
een statistische analyse, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en 
Tuinbouw, Afdeling Monitoring en Studie & Centrum voor Landbouweconomie, Brussel & 
Merelbeke, pp. 60. 

Montresor, E., 2002, Rural Development: an Analytical Approach at Different Territorial Levels, in: 
2002 International Congress of European Association of Agricultural Economists, European 
Association of Agricultural Economists, Zaragoza, Spain. 

Muilu, T., Rusanen, J., 2004, Rural definitions and short-term dynamics in rural areas of Finland in 
1989 - 97, Environment and Planning A 36(8):1499-1516. 

Ocaña-Riola, R., Sánchez-Cantalejo, C., 2005, Rurality Index for Small Areas in Spain, Social 
Indicators Research 73(2):247-266. 

OECD, 1994, Creating Rural Indicators for Shaping Territorial Policy, OECD, Paris, pp. 93. 
Pacione, M., 1984, Rural geography, Harper & Row, London. 
Pisman, A., Verbeek, T., Hanegreefs, G., Leus, W., Allaert, G., 2011, Eindrapport onderzoek 

omschrijving platteland : besteknummer APL/DGP/2010/1, Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM). 

Tempels, B., Verbeek, T., Pisman, A., Allaert, G., 2011, The urban entering Flanders' rural areas : a 
comparative study of underlying dynamics and spatial effects, in: Spatial planning in 
Flanders/Belgium : challenges for policy, opportunities for society : book of abstracts, 
Vlaanderen. Ruimte en Wonen. Steunpunt beleidsrelevant onderzoek 2007-2011, pp. 26-26. 

Van Eetvelde, V., Antrop, M., 2005, The significance of landscape relic zones in relation to soil 
conditions, settlement pattern and territories in Flanders, Landscape and Urban Planning 
70(1-2):127-141. 

Van Hecke, E., Halleux, J. M., Decroly, J. M., Mérenne-Schoumaker, B., 2009, Woonkernen en 
stadsgewesten in een verstedelijkt België, Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie, Brussel, pp. 203. 

Willaert, D., 1999, Stadsvlucht of verstedelijking? Een analyse van migratiebewegingen in België, 
Planologisch Nieuws 19(2):109-126. 

 



 507

THEMA : PRAKTIJKSESSIE  
 

Inspirator 

Griet Lievois, expert-coördinator team ‘realisatie’ bij departement RWO afdeling ruimtelijk 
beleid 

Schets thema 

Ruimtelijke structuurvisies en structuurplannen, uitvoeringsplannen en bestemmingsplannen, 
masterplannen voor stadsontwikkelingsprojecten en gebiedsontwikkelingen, landinrichtingsplannen, 
beeldkwaliteitsplannen... zoveel mooie plannen, maar wat wordt er nu eigenlijk nog van gerealiseerd. 
Grote projecten vallen stil doordat financiële middelen niet worden gevonden, de risico’s te groot zijn, 
zich onvoorziene maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben voorgedaan, of door een 
gebrek aan maatschappelijk draagvlak en/of het uitblijven van de wil tot samenwerking van betrokken 
actoren en eigenaars. In de vakwereld duiken al sinds enkele jaren nieuwe termen op die wijzen op 
nieuwe benaderingen om plannen uit te werken en op nieuwe planvormen. De praktijkvoorbeelden 
waarnaar wordt verwezen zijn veelal dezelfde en op één hand te tellen, lijkt ons. 
  

Zijn termen als 'slow urbanism', 'organische ontwikkeling' of 'open source gebiedsontwikkeling' je 
niet onbekend en duidelijk van toepassing op je plan? Al gehoord van 'plannen voor de tussentijd' en 
dit ook in de praktijk toegepast? Heb je het gedurfd van te 'ontplannen en los te laten'? Heb je 
afscheid genomen van gebiedsontwikkeling en met succes gekozen voor 'postzegelontwikkeling' en 
'themaontwikkeling'? Heb je met een Mac Gyver aanpak - zoals Maaike Schravesande het op 
Ruimtevolk noemde - met een touwtje, oud kauwgommetje en een lucifer de ruimtelijke wereld uit de 
spelonken van de crisis gered. Of zit je te worstelen met een plan en voel je duidelijk de nood aan een 
andere invalshoek? 
 

Laat ons kennismaken met jouw plan, jouw aanpak, de successen en blijvende bedenkingen. 
De PlanDag 2012 zoekt goede praktijkvoorbeelden van planningsprocessen en (plannen voor) 
ruimtelijke ontwikkelingen waarin nieuwe invalshoeken aan de basis liggen. Plannen waarin ruimte is 
gelaten voor onzekerheden, die uitgaan van flexibiliteit en spontaniteit. Realisaties vanuit bottom-up 
initiatieven en zelfsturing of doe-het-zelf planning. Processen die getuigen van veranderkunde, waarin 
is gezocht naar zelforganisatie, waarin nieuwe kaders zijn ontwikkeld, nieuwe manieren om de nodige 
financiële middelen te genereren en samenwerking te stimuleren. 
 

Papers 

Papers: Revitalisering Oude Bunders – Johan van den Berg 
 

Tijdelijke ruimte in de praktijk van planning en ontwerp – Kirsten Bomans en  
Dirk Bosmans met Marten Dugernier, Bert Meuwis, Gert Stappaerts 
 

Flexibel Vernieuwingsplan gericht op sociale stijging Jacob Geelbuurt, Amsterdam 
Nieuw-West – Jeroen Mensink 

 

U vindt de papers in dit thema hierna in alfabetische volgorde gerangschikt.
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Revitalisering Oude Bunders - Maasmechelen 

Dynamische strategische nota met richtinggevend afwegingskader  

Integratietraject ruimtelijke ordening, grondbeleid en economie 

 

Inleiding en doel van de studie 

Maasmechelen heeft een perifere ligging in België, maar met het toegenomen belang van Europa 
neemt het potentieel van grensoverschrijdende stedelijke regio’s toe. Volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Limburg heeft Maasmechelen als kleinstedelijk gebied en als economisch 
knooppunt een belangrijke economische rol te vervullen, onder andere door de situering in het 
stedelijke netwerk Zuidelijk Maasland, de positie aan een knooppunt van infrastructuren en de ligging 
op het kruispunt van noord-zuid en oost-west lijnen.  
Het bedrijventerrein Oude Bunders is van strategisch belang voor Maasmechelen. Het ligt vlakbij de 
grens met Nederland (en het Ruhrgebied), ten zuiden van de E314 en tussen de N78 en de Zuid-
Willemsvaart. Ongeveer 11 ha zijn nog niet uitgerust omwille van ondermeer de reservatiezone voor 
de ontsluitingsweg van de N78. 
Een belangrijke opportuniteit is de mogelijke uitbreiding van Oude Bunders met een nieuw regionaal 
bedrijventerrein aan de overzijde van de Gewestweg (N78). Een bezorgdheid bij de gemeente is 
evenwel dat de komst van het nieuwe terrein geen hypotheek mag leggen op het bestaande 
bedrijventerrein. De gemeente heeft daarom een dynamische strategische nota laten uitvoeren. Deze 
gaat na op welke manier met het bestaande terrein moet worden omgegaan zodat dit op een duurzame 
manier blijft functioneren en zelfs geoptimaliseerd kan worden.  
Ook relevant in dat kader is het feit dat door deze uitbreiding de N78 (met handelsfunctie) als het ware 
ingekapseld wordt tussen beide bedrijventerreinen. De woonzone in de omgeving staat onder druk, 
zowel door de aanwezige en bijkomende bedrijven als door de versterking van het handelslint (erkend 
als handelslint type IV).  
Een integrale benadering is bijgevolg noodzakelijk opdat de verschillende functies – wonen, winkelen, 
werken en verplaatsen– elkaar in de toekomst niet verdringen. Binnen enkel jaren dient dit gebied, 
conform de visie van de ruimtelijke structuurplannen, als een grote regionale economische poort voor 
Maasmechelen, Limburg en zelfs Vlaanderen te functioneren, samen met het handelslint van de N78 
en de uitbreidingen Nieuwe Bunders. De positionering van de cluster Oude Bunders / handelslint N78 
en op termijn Nieuwe Bunders moet leiden tot één coherent economisch geheel waarbinnen een 
duidelijk afgelijnd locatiebeleid kan aangehouden worden en waarbij gronduitgifte gekoppeld wordt 
aan duurzaam en intens ruimtegebruik. 
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Visie en strategie 

 
Het verdichten en verduurzamen van Oude Bunders, waarbij Nieuwe Bunders complementair 
aan Oude Bunders wordt uitgebouwd, en het ruimtegebruik langs de Rijksweg (N78) wordt 
geoptimaliseerd. 
Uit deze visie komt duidelijk een overkoepelende strategie naar voor. Dit veronderstelt dan ook een 
samenhangend bedrijventerreinbeleid. De ontwikkelingen langs de Rijksweg en op Nieuwe Bunders 
worden niet los gezien van Oude Bunders. Door een samenhangend beleid te voeren kunnen deze 
ontwikkelingen een hefboom zijn voor de opwaardering van Oude Bunders, eerder dan een versnelde 
leegloop te bevorderen. Een samenhangend beleid betekent niet dat voor het ganse gebied hetzelfde 
nagestreefd wordt. Het is niet de bedoeling dat het nieuwe terrein de meest dynamische bedrijven 
aantrekt, en het bestaande terrein enkel nog laagwaardige activiteiten die de vrijkomende kavels en 
bedrijfspanden invullen. Ook een leegloop van het ene naar het andere terrein, omdat het voor 
ondernemingen goedkoper is te verhuizen dan op de bestaande locatie te investeren, is niet wenselijk. 
Om dit soort negatieve effecten op het bestaande terrein te vermijden, maar toch de nodige 
bijkomende bedrijfsruimte op een nieuw terrein te kunnen aanbieden, is het van belang dat de 
ontwikkeling van het nieuwe terrein zorgvuldig wordt afgestemd op de optimalisering van het 
bestaande terrein. 
Een dergelijk samenhangend bedrijventerreinbeleid krijgt vorm door: 

• Het tegengaan van veroudering op het bestaande terrein, waardoor het terrein een langere 
levensduur krijgt, en leegstand wordt vermeden. 

• Het aanpakken van leegstand en onderbenutting, wanneer deze toch optreedt, zodat het 
bestaande terrein intensiever wordt benut (minder ruimteverlies). 

• Zorgvuldig omgaan met ruimte (slechts nieuwe terreinen ontwikkelen voor zover er vraag naar 
is). 

Om deze samenhang tussen oud en nieuw terrein te realiseren, moeten enkele kritische succesfactoren 
vervuld zijn. Zo is het nodig dat: 

• de verschillende terreinen voldoende complementair zijn (inzake doelgroep, kavelomvang, 
ambities). 

• dat er wordt gestuurd in de fasering van de realisatie, zodat er voldoende schaarste is.  
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• dat er, na realisatie, een consistent uitgiftebeleid en beheer wordt gevoerd, dat transparant is 
voor alle betrokkenen. 

• dat de kwaliteit van alle terreinen op een aangepast niveau gehouden wordt. 
 

 
 
Oude Bunders 
Een samenhangend bedrijventerreinbeleid veronderstelt dat het ruimtegebruik en de uitgifte op Oude 
Bunders geoptimaliseerd wordt. Dit houdt in dat: 

• Het terrein voldoende blijft inspelen op de noden van ondernemers (vermijden dat bedrijven 
wegtrekken en er leegstand komt). 

• De performantie van het bedrijventerrein verbeterd wordt door maatregelen te nemen die 
veroudering tegengaan en een efficiënter ruimtegebruik mogelijk maken. 
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Handelslint 
Inleiding 
Door de (toekomstige) ontwikkeling van Nieuwe Bunders komt de N78 tussen twee bedrijventerreinen 
in te liggen. Hier zijn momenteel zowel handels- en horecazaken als woningen gelegen. De woningen 
liggen aan een drukke verkeersweg, en grenzen aan het bedrijventerrein. Met de ontwikkeling van 
Nieuwe Bunders worden ze volledig ingesloten door bedrijvigheid. Omwille van de beperkte 
leefkwaliteit kiest de gemeente ervoor om de woonfunctie in dit gebied te laten uitdoven. Het GRS 
stelt tevens dat de N78, ten zuiden van de E314, richting Lanaken een ontwikkelingsas vormt voor 
kleinhandel, conform de provinciale selectie als kleinhandelszone type IV. Om de handelszaken 
voldoende uitbreidingsmogelijkheden te geven dient de toegelaten bouwdiepte in de kleinhandelszone 
vergroot te worden. Langs de N78 dient ontwikkeling per ontwikkeling bekeken te worden of deze al 
dan niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied. 
Dit handelslint dient eveneens opgenomen te worden in de visie t.a.v. samenhangend terreinenbeleid. 
De visie specificeert enerzijds het type bedrijvigheid dat men op deze locatie wenst. Anderzijds zetten 
we ook voor deze zone in op zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit. 
De visie op het handelslint omvat ook een streven naar intensiever ruimtegebruik door clustering, of 
het verzamelen van verschillende handelszaken al dan niet onder één dak.  
Om deze clustering enerzijds te faciliteren maar anderzijds voldoende flexibiliteit te behouden, kunnen 
drie organisatieprincipes weerhouden worden die verschillen qua ruimtebeslag. In functie van de 
beschikbare ruimte kan zodoende het meest performante organisatieprincipe aangehouden worden: 
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 voordelen nadelen 

Type A  
geclusterde 
handelszaken 
 

Extra passage door clustering 
Meest duurzame configuratie 
Efficiënt terreingebruik 
Minder parkeerplaatsen en 
infrastructuur /m² bruto 
vloeroppervlakte 
Scheiding bezoekers en leveringen 
Zeer beperkt aantal aansluitingen op 
de N78 voor het bedienen van de 
handelszaken 

Vereist sterke langetermijnplanning 
Herpercellering aangewezen 
Relatief veel percelen samennemen: 
samenwerking tussen verschillende 
eigenaars (vereist 
projectmanagement van de 
gemeente) 
Creatie van een erg grote capaciteit in 
1 keer: voldoende vraag om dit 
gevuld te krijgen? 
 

Type B 
individuele 
handelszaken 

Flexibelere ontwikkeling 
kan door 1 à 2 eigenaars gerealiseerd 
worden  
kan snel op de markt komen ifv 1 
concrete vraag 
Vereist in mindere mate een 
herpercellering 
Mogelijkheid tot vullen van ‘gaten’  
 

Ruimte-intensief en minder 
duurzaam 
Meer verharding per m² bruto 
vloeroppervlakte 
Meer aansluitingen op de N78 nodig 
om de handelszaken te bedienen 
 

Type C 
diensten 

Ondersteunt zowel de performantie 
van het handelslint als van Oude 
Bunders 
Meer werkgelegenheid op kleine 
oppervlakte 
Geen herpercellering nodig, ook 
bestaande bebouwing kan herbruikt 
worden 

Opletten voor versnippering van het 
handelslint 
 

 
 

       
 



 515

Afwegingskaders 

• Inleiding 
De gemeente Maasmechelen kiest ervoor om de gewenste invulling van Oude en Nieuwe Bunders, en 
van het handelslint in de eerste plaats organisch te laten plaatsvinden, en een en ander te faciliteren, 
eerder dan zelf initiatieven te nemen. het beoordelen van deze inplantingsinitiatieven zal op een 
objectieve, transparante en efficiënte manier plaatsvinden. 
Het kenmerk van een afwegingskader is dat de relevante aspecten van een voorstel zichtbaar worden, 
en dat deze aspecten afgezet worden tegenover het beleid. Er vindt een waardering plaats van deze 
aspecten in termen van (zeer) positief, neutraal of (zeer) negatief. Anders dan bij beslissingsmodellen 
worden de aspecten niet cijfermatig gescoord en gewogen, waardoor bij de eindbeoordeling nog 
afwegingsruimte bestaat voor een definitief besluit. 
Het afwegingskader heeft voordelen, maar ook beperkingen. Een duidelijke beperking is het gegeven 
dat het afwegingskader geen juridische werking heeft ten opzichte van de burger. In het kader van 
Oude en Nieuwe Bunders kan ook gestuurd worden via andere instrumenten, zoals een ruimtelijke 
uitvoeringsplan, stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en de terugkooprechten en 
verkoop van gronden.  
Via een RUP kan men vooral sturen op de ‘harde’ aspecten, zoals de bestemming, bouwvolumes 
(minimum oppervlaktes), aansluitingen op de N78,… Door middel van de stedenbouwkundige 
vergunning kan me vooral een invloed uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteiten, parkeeroplossingen, 
meervoudig ruimtegebruik,…. van concrete inplantingen. Door middel van de milieuvergunningen 
kan men sturen op de milieutechnische aspecten van een concrete inplanting. Door middel van de 
terugkooprechten en de verplichte goedkeuring bij (door)verkoop van terreinen of het verlenen van 
zakelijke rechten kunnen bepaalde gebruikers geweerd of juist gefaciliteerd worden. 
 

Afwegingskader voor Oude Bunders 

Het afwegingskader kent positieve en negatieve afwegingscriteria. Deze criteria zijn van ruimtelijke en 
milieutechnische, economische en mobiliteitsaard.  
 

Ruimtelijk 
Sluit het profiel en de aard van de toekomstige exploitant aan bij de gewenste doelgroepen voor het 
bedrijventerrein (+), of betreft het een zuivere (klein)handelsactiviteit (-) 
Betreft het de herlokalisatie van een zonevreemd bedrijf (+/-) 
Is sprake van intensief ruimtegebruik (stapeling van functies, hoge bebouwingsdichtheid) (+) 
Biedt het project garanties voor voldoende ruimtelijke (architectonische) kwaliteit (waarbij het vereiste 
kwaliteitsniveau afhangt van de exacte locatie) (+)  
(dit element verdient extra aandacht bij de zgn. strategische locaties) 
Voor noordrand: wordt de zichtlocatie voldoende uitgespeeld ? (+) 
Voor locaties aan de Zuid-Willemsvaart: maakt de toekomstige exploitant gebruik van het water voor 
zijn activiteit, bijv. voor het vervoer van goederen ? (+) 
Kan de aanvrager/toekomstige exploitant nog uitbreiden op zijn huidige locatie en is dat gewenst 
(vermijden van onnodige herlokalisaties, voorrang voor nieuwe bedrijvigheid) (-) 
Indien nee, kan het bedrijf beter elders op Oude (of Nieuwe) Bunders gelokaliseerd worden (-) 
Is de inplanting ruimtelijk beter geschikt op een andere locatie binnen de gemeente (-) 
Hoe hoog is de onzekerheid dat het project niet doorgaat zoals gepland, of slechts deels wordt 
gerealiseerd ? 
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Mobiliteit en milieu 
Vereist de bedrijfsactiviteit een goede ontsluiting met het openbaar vervoer (-) 
Is de inplanting naar mobiliteit toe beter geschikt op andere locatie binnen de gemeente? (-) 
Draagt de inplanting bij aan de veiligheid en/of sociale controle in de omgeving (+) 
Is de inplanting om milieutechnische reden (bv. fijn stof, geluid,..) beter geschikt op een andere locatie 
binnen de gemeente (-) 
Is de activiteit storend voor de werking van de reeds aanwezige bedrijvigheid 
 

Economie 
Genereert de activiteit nieuwe tewerkstelling, of een uitbreiding van tewerkstelling ? (+) 
Genereert de activiteit werkgelegenheid die aansluit bij het profiel van en de situatie op de lokale 
arbeidsmarkt in Maasmechelen? (+) 
Zijn de activiteiten stuwend voor de economische ontwikkeling van de regio ? (+) 
Passen de activiteiten van het bedrijf binnen de speerpunten van de gemeente ? (+) 
Hebben de activiteiten een relatie met andere bedrijven op Oude Bunders ? (+) 
Hebben de activiteiten een relatie met andere bedrijven in Maasmechelen ? (+) 
Betreft het een activiteit met groeipotentieel (+) 
 

Afwegingskader voor handelslint 

Door een afwegingskader wordt volgende visie op het handelslint nagestreefd: 
Er wordt naar gestreefd om het handelsprofiel van de N78 te versterken. Dit betekent een afname van 
de woningen op termijn, en een uitbreiding van het aantal handelszaken.  
Daarnaast zijn ook diensten mogelijk, zoals zakenkantoren, automatiseringsbedrijven en 
voorzieningen. De gemeente hoopt op niet-handelsfuncties die (ook) een ondersteunende functie 
hebben voor de bedrijven en werknemers op de Oude Bunders.  
Omdat deze groepen van activiteiten mogelijk in aantallen niet voldoende zijn om de transformatie 
van het handelslint te vervolmaken, wordt ook bedrijvigheid voorzien langsheen de N78. Het 
gemeentebestuur wenst evenwel dat het bedrijvigheid betreft met voldoende ruimtelijke kwaliteit, 
vooral langsheen de N78. De voorkeur gaat dan uit naar toonzaal of kantoorachtige functies.  
In ruimtelijk opzicht wenst men het ruimtegebruik te intensiveren door stapeling van functies te 
bevorderen. Daarnaast is het wenselijk dat de parkeervoorzieningen ten dienste staan van meerdere 
handelszaken en bedrijven. Clustering van handelszaken en andere dienstverleners en bedrijven 
rondom een centrale parkeervoorziening is dan ook wenselijk.  
Tenslotte wordt er naar gestreefd het aantal aansluitingen van individuele handelszaken en bedrijven 
op de N78 te beperken. Ook hierbij kan clustering van handelszaken en andere dienstverleners en 
bedrijven rondom een centrale parkeervoorziening positief zijn. 
 
De beoordelingsfactoren die in het afwegingskader zijn opgenomen, zijn: 
 

Ruimtelijk 
Betreft het handel ? 
Zo ja, heeft elke handelsunit een oppervlakte van minimum 800 m² (+) 
Betreft het een clustering van meerdere units (+) (dit element verdient extra aandacht bij die locaties 
waar clustering het meest haalbaar is) (zie ontwerpend onderzoek) 
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Betreft het een solitaire zaak met eigen parkeervoorziening (-) 
Betreft het de herlokalisatie van een zonevreemd bedrijf (+/-) 
Is sprake van intensief ruimtegebruik (stapeling van functies, hoge bebouwingsdichtheid) (+) 
Biedt het project garanties voor voldoende ruimtelijke (architectonische) kwaliteit (waarbij het vereiste 
kwaliteitsniveau afhangt van de exacte locatie) (+) 
Leidt het project tot een duurzame ontwrichting van het ruimtelijk en maatschappelijk weefsel in de 
bestaande gemeentekern (-) 
Kan de aanvrager/toekomstige exploitant nog uitbreiden op zijn huidige locatie (vermijden van 
onnodige herlokalisaties, voorrang voor nieuwe bedrijvigheid) (-) 
Is de inplanting ruimtelijk beter geschikt op een andere locatie binnen de gemeente (-) 
Hoe hoog is de onzekerheid dat het project niet doorgaat zoals gepland, of slechts deels wordt 
gerealiseerd ? (-) 
 

Mobiliteit en milieu 
Betreft het een gezamenlijke parkeervoorziening met andere handelszaken/diensten/voorzieningen (zie 
ook configuraties onder ‘ruimtelijke beoordelingsfactoren’) 
Betreft een aansluiting op de N78 in combinatie met andere handelszaken/diensten/voorzieningen 
Vereist de bedrijfsactiviteit een goede ontsluiting met het openbaar vervoer (-) 
Genereert de activiteit veel verkeersbewegingen op piekmomenten, en interfereert dit mogelijk met de 
reeds aanwezige verkeersdruk op de N78 ? (-) 
Is de inplanting naar mobiliteit toe beter geschikt op andere locatie binnen de gemeente? (-) 
Draagt de inplanting bij aan de veiligheid en/of sociale controle in de omgeving (+) 
Is de inplanting om milieutechnische reden (bv. fijn stof, geluid,..) beter geschikt op een andere locatie 
binnen de gemeente (-) 
Is de activiteit storend voor de werking van de reeds aanwezige bedrijvigheid 
Is er sprake van een duurzaam ruimtegebruik (bijv. gestapeld parkeren of meerlaagse bewinkeling of 
stapeling van functies) 
 
Economie 
Genereert de activiteit nieuwe tewerkstelling, of een uitbreiding van tewerkstelling ? (+) 
Genereert de activiteit werkgelegenheid die aansluit bij het profiel van en de situatie op de lokale 
arbeidsmarkt in Maasmechelen? (+) 
Zijn de activiteiten stuwend voor de economische ontwikkeling van de regio ? (+) 
Passen de activiteiten van het bedrijf binnen de speerpunten van de gemeente ? (+) 
Hebben de activiteiten een relatie met andere bedrijven op Oude Bunders ? (+) 
Hebben de activiteiten een relatie met andere bedrijven in Maasmechelen ? (+) 
Betreft het een activiteit met groeipotentieel (+) 
 

Communicatie 

Bij een faciliterend beleid is het van belang dat er duidelijke communicatie is over de verwachtingen 
die de gemeente heeft, en over het soort ontwikkelingen dat ze wil faciliteren.  
Die communicatie verloopt op verschillende niveaus, en afhankelijk van de doelgroep kan een meer 
gedetailleerde boodschap wenselijk zijn. 
Een eerste niveau is het zeer breed communiceren over de visie in het algemeen. De ambitie die men 
heeft voor Oude Bunders en het handelslint mag ruim verspreid worden.  
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Op een tweede niveau heb je de communicatie met de ondernemingen. Met de aanwezige bedrijven is 
regelmatig contact aanbevolen. De gemeente heeft weinig bindende instrumenten om de visie te 
realiseren, maar kan wel regelmatig polsen naar de toekomstplannen van de ondernemers, en hen 
stimuleren in de acties die passen binnen de visie. In het verleden liep bijv. al het project van de 
onderhandelingsteams onbenutte bedrijfsgronden. Het project bestond uit het voeren van 
onderhandelingen met eigenaars van onbenutte bedrijfspercelen, en dit door een team met 
vertegenwoordiging van de POM Limburg, het betrokken gemeentebestuur en minstens één partner 
die kan optreden als kandidaat voor de verwerving van de gronden. 
Deze gesprekken leverden niet altijd het verhoopte resultaat op, omdat het accent vaak op terugkoop 
lag, en de gemeente juridisch niet altijd kon overgaan tot het terugkopen van de onbenutte gronden. De 
resultaten bleven vaak beperkt tot het vrijwillig initiatief van de bedrijven.  
Het project heeft echter zeker ook zijn waarde. Alles wat kan bijdragen tot een betere vermarkting van 
terreinen, dient ingezet te worden. Het periodiek herhalen van deze onderhandelingen wordt dan ook 
aangeraden. Zo worden bedrijven er ook bewust van gemaakt dat het de overheid echt wel ernst is om 
het ruimtegebruik op bedrijventerreinen te intensiveren.  
Bovendien wordt tijdens deze gesprekken best niet enkel gesproken over verkoop. Ook kunnen de 
bedrijven warm gemaakt worden om zakelijke rechten te verlenen op een deel van hun ongebruikt 
perceel. Hierdoor blijven ze wel eigenaar, maar komt het perceel wel tijdelijk ter beschikking voor 
andere activiteiten.  
Naast de onderhandelingsteams, bestaan er ook andere communicatiekanalen richting bedrijven. Zo is 
er de ondernemersclub die periodiek samenkomt, en waar ook de gemeente in vertegenwoordigd is.  
Tenslotte heb je het overleg met potentiële initiatiefnemers. Deze communicatie kan zowel breed 
verlopen (bijv. een workshop met potentieel geïnteresseerden waarbij de visie wordt toegelicht), maar 
omvat ook het individueel overleg met initiatiefnemers om concrete voorstellen te bespreken. Hierbij 
is het van belang dat de communicatie consistent gebeurt, en dat de ondernemers een duidelijk kader 
meekrijgen. Zo weten ze waaraan zich te houden, en dat biedt hen ook meer rechtszekerheid.  
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Tijdelijke ruimte in de praktijk van planning en on twerp 
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Stellingen: 

− Tijdelijke ruimte kan op verschillende vlakken een meerwaarde creëren 

− Tijdelijke ruimte wordt toegepast in zowel planning, inrichting als beheer 

− Concrete praktijkvoorbeelden maken ‘tijdelijke ruimte’ tastbaar 
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Tijdelijke ruimte in de praktijk van planning en on twerp 
 
We kunnen ‘meer met minder’ realiseren door de tijdsdimensie sterker te laten spelen in diverse stadia 
van ruimtelijke ontwikkeling.  

 
Opvatting van de ruimte als flexibele drager van een evoluerend of nog onbekend programma biedt 
kansen voor efficiënt ruimtegebruik, eerder dan louter de ruimtelijke vertaling van het gegeven 
programma. Door het tijdsaspect te beschouwen als een essentieel onderdeel van een plan of een 
ontwerp kan flexibel ruimtegebruik gerealiseerd worden. Het maken van een duurzaam plan of 
ontwerp impliceert immers het behoud van de gebruikswaarde en de realiteitszin van dit plan of 
ontwerp gedurende een lange periode. Het is dan ook aangewezen om het ontwerp of de bestemming 
voor het gebied een evolutie te kunnen laten ondergaan, waarbij de ruimte zich kan aanpassen aan 
wisselende noden van gebruik. Waar planning en ontwerp algemeen tot doel hebben een kader te 
geven voor ontwikkelingen op lange termijn, geeft tijdelijke ruimte vorm aan het reële evoluerende 
gebruik op een bepaald moment binnen deze lange termijnvisie. Het benoemen en inzichtelijk maken 
van tijdelijk gebruik van een ruimte maakt de evolutie en fasering van deze ruimte tastbaar, kan 
sturend werken m.b.t. de ordening en het functioneren van de ruimte en biedt potenties m.b.t. 
meervoudig gebruik. Dit tonen we aan via een aantal concrete praktijkvoorbeelden. 
 

Tijdelijk ruimte? 

 
Door wijzigende visies, behoeften en gebruikers is de ruimte in zowel stedelijk gebied als 
buitengebied voortdurend in verandering. Toch wordt er vandaag nog te vaak vanuit eerder een 
statisch perspectief omgegaan met de ruimte. Hoewel veel plannen toewerken naar een bepaald 
eindbeeld, kunnen we er niet zomaar vanuit gaan dat we een landschap kunnen bevriezen naar een 
gewenste toestand. Onverwachte ontwikkelingen of nieuwe inzichten kunnen er immers voor zorgen 
dat de visie op een ruimte sterk wijzigt. Doordat planning vaak gepaard gaat met onzekerheid over de 
toekomst is het soms zelfs niet realistisch om ervan uit te gaan dat een vooropgesteld eindbeeld 
effectief verwezenlijkt zal worden. De tijdsdimensie en het element onzekerheid meenemen in 
ruimtelijke planning en ontwerp kan dan ook een belangrijke meerwaarde creëren op verschillende 
vlakken en biedt kansen voor een duurzamer en meer efficiënt gebruik van de ruimte.  
 
Het idee van ‘tijdelijke ruimte’ is niet nieuw. De laatste jaren is de tijdelijke invulling van 
leeggekomen ruimtes zoals vervuilde industriële brownfields, lege kavels, restruimtes maar ook 
gebouwen hip bij planners, architecten en kunstenaars (Keunen, 2011). Bij diverse projecten in 
verschillende steden, zoals Parijs, Berlijn en Brussel worden tijdelijke buurttuinen, moestuinen, 
speelterreinen en kunstprojecten geïnstalleerd op voormalige ‘lege plekken’ of ‘gaten in de stad’ (De 
Smet, 2010). Maar ‘tijdelijke ruimte’ reikt verder dan enkel een tussentijds gebruik van vrijstaande 
gebouwen of spontaan bezette terreinen in een stedelijke context. Het element ‘tijd’ meenemen als 
onderdeel van ruimtelijke planning en ontwerp, waarbij de nadruk meer ligt op het proces en het 
daaruit voortvloeiende resultaat, krijgt op veel verschillende manieren en vanuit verschillende 
invalshoeken een naam, in zowel een stedelijke als landelijke context. De visienota van RWO 
(Steunpunt Ruimte en Wonen, 2009) spreekt bijvoorbeeld over ‘prioritaire veranderingsruimten’ 
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(strategische ruimten die anticiperen op toekomstige transformaties). De verwevingsstudie (ARP, 
2007) beschrijft meervoudig ruimtegebruik in de tijd als één van de mogelijke vormen van verweving. 
In de recente studie naar slim ruimtegebruik (Tritel en AMRP, 2012) gebeurde onderzoek naar 
hergebruik van gebouwen en omkeerbaar ruimtegebruik. Andere termen waarvan een aantal ook op de 
plandag zelf klinken, zijn pauzelandschap, pauzeruimte, tijdelijk landschap, space sharing, slim 
ruimtegebruik, veerkracht, reservegebied, tussentijds ruimtegebruik, transitie. Een veelheid aan termen 
dus, die we in essentie kunnen herleiden naar 3 interpretaties van ‘tijdelijke ruimte’, drie in ruimtelijke 
planning en ontwerp toepasbare principes om een ruimte binnen zijn bestemming of ontwerp voor de 
lange termijn een evolutie te kunnen laten ondergaan voor wisselende ruimtebehoeften van korte 
termijn:  
 

1. In afwachting van: Er wordt een meerwaarde gecreëerd op een terrein dat anders tijdelijk niet 
gebruikt zou worden. 

2. Periodiek ruimtegebruik: Afhankelijk van het tijdstip wordt dezelfde ruimte door 
verschillende gebruikersgroepen periodiek gebruikt. 

3. Plannen in fasen: de tijd als wezenlijk onderdeel in de realisatie van een plan of ontwerp. 
 
Hieronder bespreken we deze drie vormen van tijdelijk ruimtegebruik en tonen via een aantal 
praktijkvoorbeelden in diverse stadia van ruimtelijke ontwikkeling (planning, inrichting, beheer) aan 
hoe ‘tijd’ vanuit deze 3 invalshoeken een meerwaarde kan geven aan een project en kan bijdragen tot 
een duurzamer en slimmer ruimtegebruik. Praktijkvoorbeelden hebben betrekking op zowel stedelijk 
gebied als buitengebied, zowel kleinschalige als grootschalige projecten. Projecten kunnen bovendien 
verschillende aspecten van ‘tijdelijke ruimte’ in zich dragen. 
 

1. In afwachting van 

 

 

‘In afwachting van’ doelt op de tijdelijke bestemming of inzet van 
een ruimte, die anders is dan een latere bestemming of gebruik 
van meer permanente aard. De invulling kan op een spontane 
manier plaatsvinden (bv. spontane volkstuintjes, tijdelijke 
speelterreinen), maar ook doelgericht of gestuurd gebeuren (bv. 
tijdelijke kunstprojecten of tijdelijke parken). 

 
Dit impliceert dat de uiteindelijke invulling in eerste instantie niet realiseerbaar is, of slechts vanaf een 
later tijdstip concreet wordt. Verwante termen zijn tussentijds ruimtegebruik, tijdelijk landschap, 
pauzelandschap, omkeerbaar ruimtegebruik, hergebruik, … 
 
Door het reeds benoemen of faciliteren van een tijdelijk gebruik van de ruimte bij de opmaak van het 
plan of ontwerp voor het uiteindelijk gebruik, kan ongebruikte (rest-)ruimte of het ontstaan van een 
betekenisloze (niet-)plaats vermeden worden. Er wordt een tijdelijke meerwaarde gecreëerd die er 
anders niet zou zijn, er kan flexibel ingespeeld worden op de op dat moment bestaande noden en een 
tijdelijk invulling kan onverwachte positieve effecten met zich meebrengen, zoals buurtversterking, 
ontstaan van een platform, creativiteit die gestimuleerd wordt, nieuwe input voor toekomstige 
ontwikkeling van de plek, … (De Smet, 2010). Wanneer een tijdelijk ruimtegebruik moet verdwijnen 
is verplaatsing echter niet altijd even evident of soms zelfs ongewenst. Ook kan een tijdelijk 
ruimtegebruik in sommige gevallen geplande ontwikkelingen in de weg staan of vertragen. Door het 
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succes van de groene ruimte in het nieuwe park Spoor Noord te Antwerpen rijst bijvoorbeeld steeds 
meer protest tegen de geplande torengebouwen. Deze waren van in het begin in de plannen 
opgenomen, maar worden nu aanzien als een bedreiging voor de ruimte die nu als park wordt ervaren.  
 
In zeldzame gevallen wordt het tijdelijk ruimtegebruik in definitieve plannen opgenomen. De 
Scheldekaaien in Antwerpen gelden bijvoorbeeld al tientallen jaren als restruimte die plaats biedt aan 
allerhande ongeorganiseerde activiteiten. In het masterplan voor de heraanleg van de Scheldekaaien 
(PROAP en Wit Architecten) wordt getracht om deze kwaliteit te behouden en de kaaien als 
tussenruimte te beschouwen tussen stad en water door deze niet te beperkend te ontwerpen om zo 
maximale vrijheid te bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Periodiek ruimtegebruik  

 

 

“Periodiek ruimtegebruik” gaat over verweving of verandering 
van ruimtegebruik in de tijd. Afhankelijk van een specifiek 
moment in de tijd, krijgt eenzelfde gebied een andere invulling, 
worden andere doelgroepen aangesproken of vinden andere 
activiteiten plaats. Het betreft een samenspel van verschillende 
cycli van gebruik die achtereenvolgens, al dan niet gelijktijdig of 
overlappend, een ruimte innemen. 

 
Dit betekent dus meer gebruikers en functies voor dezelfde ruimte waardoor de ruimte rendabeler 
wordt door een meer continu gebruik in de tijd. Meer gebruikers, activiteiten en verschillende vormen 
van beleving worden mogelijk met dezelfde ruimte. Voorbeelden zijn gebouwen met meerdere 

Secret Gardens, stad Kortrijk  
 
Dit internationaal stadstuinenfestival dat in 2009 in Kortrijk werd georganiseerd, toverde een aantal 
voormalige neutrale restruimtes, verwaarloosde publieke en semi-publieke ruimten om tot plaatsen van 
verwondering en verrassing, van rust en verpozing, van fantasie en verbeelding. Centraal staat de 
creatie van 10 tijdelijke tuinen door tien Belgische en buitenlandse tuinontwerpers. Dit vanuit de visie 
dat verzorgd ‘snippergroen’ bijdraagt tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.  

 

 
www.studiobasta.be 
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functies doorheen de tijd, schoolspeelplaatsen die na de schooluren openbaar toegankelijk zijn, 
tijdelijke festivalterreinen, tijdelijke overloopparkings, rotatieparkings, tijdelijk overstroombare 
gebieden, een maaibeheer dat aangepast is aan het broedseizoen, tijdelijke beheerovereenkomsten met 
landbouwers, enz… Verwante termen zijn temporele verweving, omkeerbaar ruimtegebruik, 
hergebruik, space sharing, …  
 
Het multifunctioneel karakter van de ruimte neemt toe, als betekenisvolle plaats voor verschillende 
gebruikersgroepen. Hierdoor krijgt de ruimte een betere en bredere waardering in vergelijking met een 
monofunctioneel gebruik. Multifunctioneel gebruik van de ruimte – ook in de tijd – is, in een steeds 
meer verstedelijkende ruimte één van de voor de hand liggende antwoorden op de wederkerende vraag 
om meer efficiënt met de kostbare ruimte om te gaan. Hoe schaarser de ruimte wordt, hoe meer 
multifunctionaliteit er van onze leefomgeving zal worden verwacht. 
 
Mogelijke nadelige effecten kunnen echter ontstaan bij een onevenwicht tussen de verschillende 
claims die de gebruikers van eenzelfde ruimte op deze ruimte maken. Indien de aanspraak die een 
bepaalde gebruikersgroep maakt, zich zodanig manifesteert dat aanspraken van andere periodieke 
gebruikers in het gedrang komen, kunnen conflicten ontstaan en kan dit eventueel leiden tot het 
verdwijnen van een gebruikersgroep uit de ruimte. De multifunctionaliteit daalt en de ruimte boekt een 
verlies aan betekenis. Afspraken rond beheer en verantwoordelijkheid, handhavingsmaatregelen, of 
strategische ingrepen in de betrokken ruimte – het afstemmen van de inrichting op de gewenste 
gebruiksvormen of het toevoegen van een nieuwe vorm van gebruik – kunnen voor deze situaties 
oplossingen bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ham, Oudenaarde: Speelkamer en dynamische brug (Antea Group / Atelier JPLX) 
 

Op de site ‘De Ham’ in Oudenaarde, werd een park ontwikkeld door de herinrichting van een oude 
Scheldearm. In het ontwerp wordt rekening gehouden met het gebruik van het park tijdens en buiten 
de schooluren. Zo is een speelkamer geïntegreerd die ook dienst doet als speelplek voor de school 
ernaast. Tijdens de schooluren kan het gebruik van deze kamer voor de school worden voorbehouden, 
maar daarbuiten is ze publiek toegankelijk. 
 

    
 

 
Ook is er een dynamische verbinding aanwezig in het park: een gedempte waterloop die hier vroeger 
uitmondde in de Schelde kon opnieuw worden opengelegd en betekenisvol worden geïntegreerd in het 
park doordat een brug tijdens de schooluren als veilige link functioneert tussen twee schoolterreinen. 
Buiten de schooluren kan de stand van enkele poorten worden gewijzigd waardoor het schoolterrein 
wordt afgesloten en de brug aansluit op het jaagpad. Hierdoor wordt een directe wandelverbinding 
gecreëerd tussen het park en het stadscentrum. 

 

 Antea Group en Atelier JPLX 
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Sigmaplan: afwisselend ruimtegebruik in Kruibeke en Vlassenbroekse Polder (Antea Group) 
 
Binnen de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) van het Sigmaplan worden omvangrijke 
delen van het buitengebied en het stedelijk gebied enkel bij extreme weersomstandigheden en hoge 
waterstanden ingenomen door waterbeheersing. Een voorbeeld hiervan is het overstromingsgebied 
Kruibeekse Polders. Naast het overstromingsgebied zelf, werd ook een waterbeheersingsstrook 
afgebakend, grenzend aan het toekomstige overstromings- en natuurgebied. Binnen deze zone 
zullen een aantal technische maatregelen worden genomen om bij extreme omstandigheden en 
waterstanden de afwatering van het achterland te verzekeren. Tegelijkertijd is de strook een ruim 

bemeten ruimte waar nog plaats is voor het onderbrengen van verschillende functies zoals 
infrastructuur voor jeugdvoorzieningen, die onmogelijk zijn geworden binnen het 
overstromingsgebied zelf, maar waarvoor in directe aansluiting met de dorpskernen van Kruibeke, 
Bazel en Rupelmonde een waardevol alternatief wordt geboden in hetzelfde planproces. De ganse 
strook werd als ‘waterbeheersingsgebied’ opgenomen in het gewestelijk RUP voor dit gebied. 
Intussen worden op initiatief van lokale buurt- en jeugdverenigingen al de eerste 
bouwvergunningen afgeleverd voor nieuwe infrastructuren. Daarmee lijkt deze jarenlang als werf 
afgesloten zone opnieuw ruimte te bieden aan verweving met de lokale context. 
 

      
 
Een ander voorbeeld is de Vlassenbroekse Polder te Baasrode waar ook een waterbeheersingsstrook 
rondom het overstromingsgebied aangelegd zal worden die aangevoerd oppervlaktewater moet 

opvangen op momenten dat een normale uitwatering naar de Schelde onmogelijk wordt. De aanleg 
van deze zone wordt gecombineerd met een cluster van hengelvijvers, een activiteit die vandaag erg 
populair is in de Vlassenbroekse polder, maar zonder periodiek ruimtegebruik niet compatibel zou 
zijn met de toekomstige invulling als overstromingsgebied. Bij extreme omstandigheden kan de 
ganse zone worden ingeschakeld als waterbeheersingsstrook. Door de zone mee op te nemen in een 
gewestelijk RUP als ‘gemengd openruimtegebied’, werd een flexibel planologisch kader gecreëerd 
voor periodiek ruimtegebruik. 
 
Beide voorbeelden tonen aan dat een noodzakelijke en ingrijpende transformatie van het 
buitengebied in functie van waterbeheersing en natuurdoelstellingen, tegelijk een surplus kan 

betekenen voor de lokale gemeenschap. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte kon deze surplus 
alleen worden bereikt mits het toepassen van periodiek ruimtegebruik. Tegelijk was de verankering 
van dit gebruik op planologisch vlak van belang om het te integreren in het totaalproject en een 
hefboom om over te gaan tot daadwerkelijke realisatie. 
 
Dergelijk ruimtegebruik kan echter evenzeer in stedelijke context. Zo noopt het Sigmaplan de stad 
Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal tot inventieve oplossingen om de veiligheid van de stad te 
verhogen zonder een waterkering te moeten bouwen die een breuk in het stadslandschap zou 
betekenen. Door langs het Scheldefront een afwisseling te realiseren van publieke ruimten die enkel 

in uitzonderlijke gevallen fungeren als groen dijklichaam of mobiele waterkering, werd afwisselend 
ruimtegebruik een concrete ontwerpopgave die moet resulteren in een nieuw en boeiend stadsdeel. 

 

 Antea Group 
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3. Plannen in fasen 

 

 
 
Bij “Plannen in fasen” wordt het element “tijd” doelgericht gebruikt, als essentieel onderdeel van een 
plan of ontwerp. Er wordt gewerkt met een flexibel stappenplan, een strategie waarbinnen 
gebruiksvormen die voortvloeien uit wijzigende omstandigheden geïntegreerd kunnen worden in de 
evolutie van de ruimte. Het plan groeit als het ware mee met de veranderingen in plaats van een 
afgelijnd ontwikkelingstraject te volgen naar een rigide eindbeeld. De mogelijkheid voor onvoorziene 
en onbekende ontwikkelingen wordt opengelaten. Dit verhoogt op lange termijn de kans op een 
geslaagde ruimte, temeer wanneer in de plannings- en ontwerpfase mogelijke knel- of probleempunten 
reeds gedetecteerd kunnen worden. De levensduur van het plan of project wordt als het ware 
verhoogd. De gebruikswaarde van de ruimte in de toekomst kan in grotere mate gegarandeerd worden. 
Veerkracht en flexibiliteit zijn bijgevolg bepalende factoren voor het duurzaam karakter van een plan 
of ontwerp. Verwante termen zijn transitie, veranderingsruimte, tijdig plannen, plannen met 
onzekerheid, reservegebieden, scenario’s, … 
 
De meerwaarde van plannen in fasen is de verhoogde realiteitszin, en het toekomstgericht en 
anticiperend karakter. In de praktijk is deze vorm van plannen vrij abstract en vaak complex om 
concreet toe te passen. Een mogelijkheid is om verschillende scenario’s uit te werken of dikwijls 

Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst: geïntegreerd ontwerp parkzone en overflow 
parking (Antea Group) 

 
Waar in de huidige toestand een ruime grasstrook gereserveerd wordt als overloopparking bij 
hoogdagen tijdens de zomerweekends, wordt in het masterplan voor het Bloso-centrum (in opmaak) 
voorgesteld om deze zone geïntegreerd te ontwerpen als een aaneengesloten parkzone voor bezoekers 

en omwonenden voor de grootste periode van het jaar. Deze parkzone kan gedurende de 
piekmomenten van bezoek periodiek opengesteld worden als parkeerzone waarbij tussen en onder de 
bomen geparkeerd kan worden. De parkfunctie keert terug wanneer geen extra parkeerplaatsen meer 
nodig zijn. Een specifiek geïntegreerd ontwerp voor de terreinaanleg dient hiervoor uitgewerkt te 
worden.  

 

 Antea Group 
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wordt door de ontwerper een toolbox of verzameling van ontwerpprincipes aangeboden met mogelijke 
oplossingen om op een aantal te verwachten noden te kunnen anticiperen. Anderzijds kan met deze 
vorm van plannen gekozen worden om geen of weinig beperkingen op te leggen, om zo de evolutie 
van een plangebied over te laten aan de tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloso-centrum Hofstade-Zemst en Sportlandschap Mortsel: Tijdelijk landschap sturend voor 
gebruik en ontwikkeling (Antea Group) 

 
Zowel in het masterplan voor het Bloso-centrum te Hofstade-Zemst (in opmaak) als in het 
inrichtingsplan voor het Sportlandschap te Mortsel, wordt tijdelijke ruimte opgevat als een 
mogelijkheid om de ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn te kaderen en te sturen.  
 
In het Bloso-centrum wordt een zone aangeduid voor verdere intensieve ontwikkeling van recreatie- 
en sportvoorzieningen. Het programma voor deze ontwikkeling is echter nog onbekend. Om grip te 
krijgen op dit nog onbekende programma wordt de ruimte in eerste instantie abstract voorgesteld als 
een aaneengesloten zone met extensief beheerde natuurlijke begroeiing. De bestaande gebouwen en 
voorzieningen, en het bestaande padennetwerk vormen reeds uitsparingen uit dit geheel. Naarmate 

het programma vorm krijgt, kunnen gedeelten van het aaneengesloten landschap aangesneden 
worden voor een meer permanente invulling. Een onderliggend kader van permanent te behouden 
weidestroken, en een achterliggend stedenbouwkundig en landschappelijk concept voor de 
inplanting en vormgeving van de gebouwen, bewaakt de landschappelijke en stedenbouwkundige 
samenhang van deze ruimte op elk moment in de evolutie. Binnen dit flexibele kader kunnen de 
grenzen van de recreatieve terreinen onderling steeds wijzigen in functie van de behoeften. De 
verschillende sport- en recreatiefaciliteiten worden daarbij ‘ontdekt’ in het geheel van het 
weidelandschap. 
 

 
 

 
 Antea Group 
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In het Sportlandschap te Mortsel wordt een uitgebreid sportief programma ontwikkeld in de rand 
van een aaneengesloten open ruimte complex. De in te richten ruimte wordt initieel opgevat als 
onderdeel van het omliggende landschap, waarbij de belangrijkste landschappelijke kenmerken 
doorgetrokken worden in de inrichting en terreinaanleg. Met de keuze voor het verderzetten van 
aanwezige landschappelijke structuren, bestaande lijnen van houtkanten met bomengroepen en het 
doortrekken en openleggen van de aanwezige ingebuisde waterloop, wordt ook de structuur van het 
toekomstige Sportlandschap bepaald. De tussenliggende ruimten worden uitgewerkt als een 
verderzetting van het aangrenzende open weidelandschap, waarbinnen de verschillende nodige 
ruimtes voor het sportief programma uitgespaard kunnen worden. Ook hier blijft bij de gefaseerde 
invulling het ruimere landschappelijke kader bewaard en wordt het Sportlandschap steeds ervaren 

als een onderdeel van het grotere open ruimte complex. De evolutie van het landschap veronderstelt 
ook hier dat onbenutte zones opnieuw ingenomen worden door het weidelandschap. 
 

   
 
Beide voorbeelden zetten tijdelijke ruimte in als ontwerpinstrument om de identiteit en de 
leesbaarheid van de ruimte te bepalen. Extensief beheerde weidelandschappen vormen in beide 
gevallen een veerkrachtig kader dat een onzekere of ongekende evolutie van de ruimte toelaat 
zonder dat deze aan betekenis of bestemming verliest. Doorheen deze evolutie wordt enkel de 
benodigde oppervlakte aangesneden terwijl de overige ruimte deel blijft uitmaken van het ruimere 
landschap. Op korte termijn zorgt het weidelandschap voor een duidelijk herkenbare structuur, met 
zichtbare volumes van natuurlijke begroeiing die toegankelijke en ontoegankelijke zones 
herkenbaar maken. Extensief maaibeheer resulteert daarenboven in een bloemrijk weidelandschap 

dat op zichzelf een betekenis geeft aan de ruimte en een waardering ontvangt van de bezoekers. 
Doordat er nooit meer terrein aangesneden wordt dan uiteindelijk nodig is voor het functioneren 
van de op dat moment bestaande sport- en recreatievoorzieningen, zijn de intensief te beheren zones 

ook steeds beperkt tot een minimum.  

 Antea Group 
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Besluit 

 
‘Tijdelijke ruimte’ is een concept dat op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken 
een vaak theoretische invulling krijgt. Via enkele praktijkvoorbeelden maken we achterliggende 
principes voor de effectieve realisatie ervan inzichtelijk. De besproken projecten tonen verschillende 
interpretaties en invullingen van ‘tijdelijke ruimte’: van stedelijk (vb. De Ham in Oudenaarde) tot 
landelijk (vb. de Sigmagebieden) – van kleinschalig (vb. Secret Gardens) tot grootschalig (vb. Bloso-
centrum Hofstade-Zemst en Sportlandschap Mortsel) – op het niveau van zowel planning (vb. Sigma 
gebieden), inrichting als beheer (vb. De Ham, Oudenaarde, Bloso-centrum Hofstade-Zemst en 
Sportlandschap Mortsel). 
 
De projecten tonen aan hoe de tijdsdimensie op verschillende manieren een meerwaarde kan geven 
aan een project. Elk project is hierbij uniek en vraagt om een gebiedsgerichte en creatieve aanpak. 
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Flexibel Vernieuwingsplan gericht op sociale stijging 

Jacob Geelbuurt, Amsterdam Nieuw-West 

 

Jeroen Mensink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellingen: 
 
Dit moment in de geschiedenis vraagt om stedenbouwkundige raamwerken die zich flexibel, over een 
langere periode en in kleinere korrels laten ontwikkelen, met meer invloed van de uiteindelijke 
gebruikers en voorbereid op energieneutraal gebruik. 
 
Het structuurplan van Van Eesteren (A.U.P.) gaf aan hoe Amsterdam uit te breiden tot 2000. En 
daarmee had hij de houdbaarheidsdatum van zijn eigen plan vrij nauwkeurig voorspeld. 
 
Het structuurplan van Van Eesteren is, op een paar weeffoutjes na, nog steeds heel goed bruikbaar om 
als sterk, groen kader te dienen voor een nieuwe, geactualiseerde invulling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door ir. Jeroen Mensink 
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft 
JAM* architecten, Amsterdam 
jm@jamarchitecten.nl 
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Flexibel Vernieuwingsplan gericht op sociale stijging 

Jacob Geelbuurt, Amsterdam Nieuw-West 

 

Inleiding 

Voor de Jacob Geelbuurt, gelegen in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West, is een 
Vernieuwingsplan in de maak. Dit integrale plan, met een sociale, economische en fysieke component, 
zal in de zomer van 2012 worden afgerond en is een gezamenlijk product van het Stadsdeel Nieuw-
West en woningcorporatie de Alliantie. 
 
De Jacob Geelbuurt is aan vernieuwing toe. En ondanks het feit dat de vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden door de economische situatie grotendeels is komen stil te liggen, gaat de voorbereiding 
voor de Jacob Geelbuurt gewoon door. Niks doen is geen optie, de buurt gaat langzaam maar gestaag 
achteruit. 
De buurt bestaat voor bijna 100% uit sociale huurwoningen en die bestaan op hun beurt voor een groot 
deel uit identieke portieketagewoningen. Het overdadig groene karakter van deze tuinstad heeft zich 
deels tegen de buurt gekeerd: het vele groen is matig van onderhoud en de onduidelijkheid over welke 
buitenruimte openbaar, collectief of privé is, maakt dat de bewoners zich minder om hun directe 
omgeving bekommeren. 
 
De opgave is nu om een Vernieuwingsplan op te stellen met aandacht voor goed onderwijs en zoveel 
mogelijk kansen voor maatschappelijke participatie van de bewoners. Daarnaast worden de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd, waarmee de vernieuwing de komende jaren 
gefaseerd, in kleinere eenheden, met ruimte voor de inbreng van de uiteindelijke gebruikers én 
duurzaam kan worden ontwikkeld. Belangrijk voor woningcorporatie de Alliantie is met name het 
creëren van een ‘onderscheidend woonmilieu’ en het Stadsdeel Nieuw-West vraagt om respect voor de 
cultuurhistorie van de Westelijke Tuinsteden. 
 

Ligging in de Westelijke Tuinsteden 

De Jacob Geelbuurt is bijzonder goed bereikbaar met alle mogelijk transportmiddelen. Het ligt pal 
naast station Lelylaan, waar treinen, trams en metro halteren en het ligt vlakbij de ringweg A10 van 
Amsterdam. Zelfs de luchthaven Schiphol ligt om de hoek.  
De buurt is ook verbonden met de doorlopende groenstructuur die alle woningen, via tuinen, singels, 
lanen en parken rechtstreeks verbind met het Sloterpark en het landschap buiten de stad. De buurt 
heeft, zoals alle buurten in de Westelijke Tuinsteden, aan twee zijden een brede parkstrook die het 
mogelijk maakt om vanuit ieder huis door een groene omgeving naar het Sloterpark te wandelen. 
De buurt ligt tussen twee drukbezochte buurtcentra, het Sierplein en het August Allebéplein, waar 
wordt voorzien in alle dagelijkse behoeften. De Jacob Geelbuurt is met name een woonbuurt met een 
paar scholen en een enkele kleinschalige voorziening. 
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Opbouw Jacob Geelbuurt 

De buurt bestaat uit beheersgebieden en ontwikkelingsgebieden. De noordstrook en de zuidstrook 
(gemeentelijk monument Sloterhof van de architect Berghoef) zijn in bezit bij respectievelijk 
woningcorporatie Eigen Haard en DVM. In deze gebieden zal niet fysiek in de gebouwvoorraad 
worden ingegrepen, maar zijn de maatregelen gericht op beter beheer van de openbare ruimte. De 
overige gebouwen in de ontwikkelingsgebieden zijn grotendeels in eigendom van de Alliantie en 
worden deels gerenoveerd en deels gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De westzijde, met 
de laagbouwwoningen rondom hofjes, zal worden gehandhaafd en duurzaam worden gerenoveerd is 
samenspraak met bewoners. In de ooststrook zullen alle gebouwen worden gesloopt voor nieuwbouw. 
Ook dit is in samenspraak met de bewoners besloten. Daartussen ligt de voorzieningenstrook, waar 
van oudsher alleen (katholieke) functies waren ondergebracht, zoals de Pius X kerk, de katholieke 
basisschool Bisschop Huibers en het Pius X college, dat later tijdelijk als Islamitisch College 
Amsterdam heeft dienst gedaan. In deze voorzieningenstrook, waar de kerk inmiddels gesloopt is, zal 
woningbouw worden toegevoegd om tot een rijkere mix van functies te komen in een levendiger 
gebied met meer sociale controle. 
Na het wegvallen van het religieuze hart van de buurt (de Pius X kerk) hebben bewoners aangegeven 
behoefte te hebben aan een (nieuwe) plek voor ontmoeting. Midden in de buurt komt daarom de 
‘Jacob Geelallee’ een bescheiden buurtplein, eigenlijk een brede voetgangersstraat, die in verbinding 
staat met een aantal binnenpleinen en het bomenplein dat leidt naar het park langs het spoor. Deze nu 
wat verlaten groenstrook krijgt een flinke opknapbeurt en nieuwe speel- en ontmoetingsplekken. 
De overige straatjes in de ooststrook worden ingericht als autovrije speelstraten, die allemaal in 
rechtstreekse verbinding staan met het park. 
 

Randvoorwaarden openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte vormt feitelijk de basis van het nieuwe plan. Het sterke, groene 
raamwerk is het uitgangspunt. Aan de westkant zal niets veranderen, hooguit worden de privétuinen 
iets groter gemaakt dan in de huidige situatie het geval is.  
Rondom de voorzieningenstrook wordt een groene zoom aangelegd, zodat alle gebouwen vrij in een 
groene strook komen te staan. Het centrale ontmoetingspunt voor de buurt krijgt een bijzondere 
inrichting en staat in open verbinding met het schoolplein van de nieuw te bouwen Huizingaschool en 
het binnenplein van het voormalige middelbare schoolgebouw. Zo ontstaat er een subtiel stelsel van 
bijzondere openbare plekken die met elkaar verbonden zijn. 
In de ooststrook legt een nieuw bomenplein de verbinding tussen het nieuwe hart van de buurt en het 
nieuwe park langs het spoor. In de rest van de ooststrook worden autovrije speelstraten aangelegd 
tussen de nieuwe bouwvelden, die uitkomen in het park. Rondom deze nieuw ingedeelde bouwvelden 
worden margestroken aangelegd, die bewoners van de woningen op de begane grond zich kunnen toe-
eigenen. Vaak hoort deze ruimte bij het uitgegeven gebied, maar het kan ook onderdeel zijn van het 
openbaar domein. Zolang de bewoners deze ruimte maar kunnen benutten als buitenruimte bij hun 
woning. 
In de afspraken voor de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden (Richting Parkstad 2015) staat dat 
70% van het parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Dat legt een grote druk op de 
bouwvelden en veel binnenterreinen zullen dan ook waarschijnlijk voor een groot deel uit 
halfverdiepte parkeergarages bestaan of een deel van het parkeren op het maaiveld van de 
binnenterreinen faciliteren. 
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Bomentaal 

De bomentaal1 is leidend bij de inrichting van de openbare ruimte. Op de meeste plekken worden de 
bomen gewoon gehandhaafd, maar waar er wijzingen in het raamwerk worden aangebracht zal worden 
gebruik gemaakt van het bestaande vocabulaire van de bomentaal. Op het nieuw te vormen 
bomenplein zal bijvoorbeeld een kenmerkend carré geplant worden en in de nieuwe speelstraten 
worden de bomen in het nieuwe gevelritme gepositioneerd. 
In het park zullen de bomen die aan het einde van hun levensduur zijn, de voorinplant van met name 
populieren en wilgen, worden verwijderd om ruimte te maken voor open plekken in het park. 
Op de binnenterreinen van de nieuwbouw in de ooststrook wordt afgesproken om 2 of 3 (afhankelijk 
van de maat van het binnenterrein) bomen van de tweede grootte aan te planten om ook voldoende 
groene massa op de binnenterreinen en tussen de parkeerplaatsen te garanderen. 
 

Randvoorwaarden bouwvelden 

Grofweg bestaan de randvoorwaarden voor de verschillende bouwvelden uit twee aspecten. Er is een 
maximale bouwenvelop vastgelegd waarbinnen de nieuwbouw zal moeten plaatsvinden en daarnaast 
zijn er een aantal aanvullende spelregels opgesteld. 
Om de verschillende karakters van de voorzieningenstrook en de ooststrook te handhaven, is 
bijvoorbeeld afgesproken om de gebouwen ten oosten van de Jacob Geelstraat langs dezelfde rooilijn 
en met een gelijke goothoogte uit te voeren, ook al wordt de exacte hoogte daarvan pas later 
vastgesteld. Dat mogen vier of vijf bouwlagen worden, al dan niet met een terugliggende extra 
bouwlaag. Om het contrast met de voorzieningenstrook aan de overzijde van de Jacob Geelstraat te 
benadrukken, zullen deze gebouwen als leden van dezelfde familie worden ontworpen. Ook al zullen 
ze per gebouw en/of per opdrachtgever (corporatie, CPO-project of ontwikkelaar) kunnen verschillen, 
ook binnen één straatwand. Ook zal per bouwveld in de ooststrook minimaal op twee plekken een 
minstens 10 meter brede opening over de volledige hoogte leeg blijven, om te voorkomen dat hier 
gesloten bouwblokken gaan ontstaan. De exacte locatie van deze openingen is later in te vullen. 
Voor de eventuele (halfverdiepte) parkeergarages op de binnenterreinen is afgesproken dat de 
bovenzijde niet hoger dan 1 meter boven maaiveld uit zal steken om de impact van de parkeerbakken 
op de openbare ruimte te beperken. 
Aan de westzijde van de Jacob Geelstraat (in de voorzieningenstrook) zullen de gebouwen juist per 
bouwveld verschillen voor wat betreft de rooilijn, de bouwhoogte en het karakter van het gebouw. De 
gebouwen in de voorzieningenstrook zullen solitair en alzijdig zijn en onderling verschillen. 
Ook zijn er regels die vastleggen dat het schoolplein en het binnenplein van het voormalige 
middelbare schoolgebouw in open verbinding zullen staan met het nieuwe buurthart, de zogenaamde 
Jacob Geelallee.  
Binnen deze opzet wordt gestreefd naar zoveel mogelijk voordeuren aan de straat (momenteel is de 
gebrekkige sociale controle van het openbare domein een groot probleem) en een grotere variatie in 
woningtypen. Daarvoor krijgen de gebouwen de ruimte om flexibele invulling te geven aan alle 
denkbare duurzame maatregelen die – onder meer - op daken genomen kunnen worden en hebben de 
gebouwen vanaf de eerste verdieping een zone van een meter om buiten de gevel uit te kunnen steken 
met balkons, erkers en dergelijke. De wens bestaat dat dit bijdraagt aan een levendig en gevarieerd 
straatbeeld. 
                                                      
1  ‘De Bomentaal van Slotervaart’ is onder redactie van Frank de Josselin de Jong opgesteld en op 25 februari 2009 

vastgesteld door de stadsdeelraad Slotervaart, gemeente Amterdam. 
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Duurzaamheid 

De vernieuwing van de Jacob Geelbuurt richt zich op reductie, uitwisseling en lokaal opwekken van 
energie. De vernieuwde buurt wordt flexibel en toekomstvast ingericht, dat geldt zowel voor de 
openbare ruimte als voor de gebouwen. De identiteit wordt die van een zichtbaar groene en duurzame 
buurt: duurzame maatregelen worden in de Jacob Geelbuurt zichtbaar toegepast. Bewoners worden 
uitgenodigd zelf het initiatief te nemen. Dat geldt voor de openbare ruimte en de gebouwen. Dit 
bevordert de sociale cohesie in de buurt. Op dit moment zijn er al bewonersinitiatieven om een 
buurtmoestuin aan te leggen en het zwerfvuil in de buurt tegen te gaan. 
 

Zelfbouw 

Ook bij de nieuwe invulling van de bouwvelden krijgen bewoners de ruimte om zelf initiatief te 
nemen. Er is ruimte voor zelfbouw van individuele woningen of voor de bouw van collectieve 
zelfbouwprojecten. Ook in bestaande gebouwen zal particulier eigenaarschap worden gestimuleerd. 
De laagbouwwoningen in de weststrook zullen deels worden verkocht aan bewoners. Ook in de 
woningen die door de corporatie zullen worden ontwikkeld zullen bewoners worden betrokken. Dit 
zijn voor een deel de bewoners die nu al in de Jacob Geelbuurt wonen in gebouwen die zullen worden 
gesloopt. 
 

Tot slot 

Het Vernieuwingsplan voor de Jacob Geelbuurt probeert antwoord te geven op actuele vragen in een 
stuk van de stad dat als cultuurhistorisch erfgoed wordt beschouwd. De structuur en het groene 
raamwerk van Van Eesteren zullen worden behouden en waar mogelijk versterkt, terwijl de invulling 
daarvan ingaat op de huidige maatschappelijk, politieke en economische vraagstukken. Zoals de wens 
om burgers meer invloed te geven op hun eigen woonomgeving, de duurzame revolutie waar we voor 
staan en de huidige financieel economische crisis die vraagt om een langere uitvoeringstijd van de 
plannen, fasering in kleinere eenheden en meer ruimte om in de toekomst in te kunnen spelen op 
nieuwe ontwikkelingen en wensen door een groter scala aan initiatiefnemers. 
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THEMA : EXCURSIE 
 

Excursie 1: De verleidende overheid: ontwikkelstrategie van de Internationale 
zone 

 
Excursieleiders: 
Casper van der Feltz, gebiedsmanager Internationale Zone, Projectmanagement Den Haag 
Mart Musters , expert/senior adviseur, Planologie, Gemeente Den Haag 

 

Schets thema excursie 

Den Haag is een concentratiepunt van internationale instellingen en bedrijven. Voor een belangrijk 
deel clusteren deze zich in wat de Internationale Zone heet. Een lommerrijk en kwalitatief hoogstaand 
gebied, gelegen tussen het centrum en de kust met aantrekkelijke woonmilieus en voorzieningen. Voor 
internationale instellingen is dit een uitermate aantrekkelijk vestigingsmilieu. Vanaf de oprichting van 
het Vredespaleis begin vorige eeuw is Den Haag als Internationale Stad gegroeid, en staat in het rijtje 
van Geneve, Straatsburg en Wenen. 
 
Een langdurig volgehouden strategie van de gemeente Den Haag zit achter deze ontwikkeling. 
Uiteraard niet alleen, maar in nauwe samenwerking met partners (in wisselende Coalities) zoals 
rijksdepartementen, internationale instellingen en bedrijven en kennisinstellingen zoals Clingendael en 
TNO. 
 
De gemeente Den Haag heeft een faciliterende rol: 

• Zorgen voor aantrekkelijke beschikbare locaties voor nieuwe vestigingen. Dit betekent consequent 
vasthouden aan het profiel van nieuw vestigingen in de Internationale Zone, en niet toegeven aan 
de verleiding van laagwaardiger vestigingen. 

• Samen met Buitenlandse Zaken en andere departementen initiëren en verleiden van potentiële 
vestigingen van internationale instellingen richting Nederland. 

• In wisselende coalities voorzien in de ‘basiskwaliteiten’ wat betreft vestigingsplaatsfactoren, zoals 
bereikbaarheid, openbare ruimte, veiligheid en hoogwaardige (culturele) voorzieningen. 
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Excursie 2: Gemeente als katalysator: strategisch management in de 
binnenstad 

 
Excursieleiders: 
Lena Dalerup, programmamanager Binnenstad/accountmanager hotels, Gemeente Den Haag  
Max Jeleniewski, gebiedsmanager Binnenstad, Projectmanagement Den Haag, Gemeente 
Den Haag 

Schets thema excursie 

Den Haag is de tweede winkelstad van Nederland. De economische betekenis van de binnenstad is 
groot, daarin investeren loont. De gemeente heeft lange termijn visie en strategie voor de binnenstad, 
met een hoog ambitieniveau. De woonfunctie wordt versterkt, cultuur gaat een sterker stempel 
drukken op de binnenstad, winkels en horeca worden nog meer vernieuwend van karakter en opzet. 
Daarnaast worden de sfeergebieden nadrukkelijker en herkenbaarder, zodat de oriëntatie voor 
bezoekers eenvoudiger wordt. Maar er is ook nog meer aandacht nodig voor de marketing van de 
(binnen)stad. 
 
Samen met alle betrokken partijen wordt consequent gewerkt aan de realisatie. De gemeente 
functioneert als een continue katalysator. Door actief binnenstadsmanagement worden 
vastgoedeigenaren (o.a. beleggers), winkeliers (zelfstandig en ketens) en ‘eindgebruikers’ (winkelend 
publiek) bij elkaar gebracht. De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol bij het koppelen 
van enerzijds panden en locaties en anderzijds (potentiële) vastgoedeigenaren en winkeliers. 
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