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Visies & concepten voor het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Nieuwe planningsconcepten
Het huidige Structuurplan Vlaanderen dateert van 1997. Vijftien jaar later 
staat Vlaanderen voor een aantal nieuwe uitdagingen. Demografische, eco-
nomische en ecologische ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op de 
ruimte van Vlaanderen. Om aan deze uitdagingen te beantwoorden wordt 
momenteel gewerkt aan de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. Deze studie heeft als doel om de opmaak van het Beleidsplan 
Ruimte op drie cruciale thema’s te voeden met nieuwe planningsconcepten 
en om de toepassing van ontwerpend onderzoek in de voorbereiding van 
beleid te testen.

Internationale expertise
Twaalf internationale experts leveren in deze studie een palet aan visies en 
strategieën voor ruimtelijke transformatie. Deze concepten ontwikkelden zij 
tijdens drie conceptstudio’s, elk rond één specifiek thema: ‘Productive 
Landscape’, ‘The Long Term, Uncertainty and Governance’ en ‘Welfare and 
Well-being’. De studio’s waren ingebed in een programma van onderzoek en 
ontwerp waarbinnen de ontwikkelde ideeën werden uitgewisseld met beleid-
smakers, ruimtelijke planners en lokale actoren. De betekenis van de concep-
ten voor de organisatie en instrumentarium van ruimtelijke planning stond 
hierin centraal. Het resultaat hiervan zijn drie ontwerptesten op een exempla-
risch territorium waarin de ruimtelijke implicaties van de concepten worden 
verkend en in kaart gebracht.

Metabolisme
Het centrale denkkader gedurende het hele proces is ‘ruimte als metabolis-
me’. We lezen het verstedelijkte landschap van Vlaanderen als een metabo-
lisme, als de aaneenschakeling van programma’s en diensten die geleverd 
worden door het territorium aan die stedelijke maatschappij. De overkoepe-
lende opgave doorheen de studio’s is het formuleren van planningsprincipes 
die uitgaan van de onderlinge relaties en een beter evenwicht tussen die 
sectoren, diensten en landgebruiken, als een stap voorbij de bestemmings-
planning of de ruimteboekhouding.
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The productive landscape

Het landschap en de stedelijke samenleving
Hoe kunnen we, binnen de context van een versnipperd landschap, evolueren 
van een defensieve logica voor open ruimte naar een positieve sturing? 
Kunnen we in dit huidige landschap met een mix van stedelijke programma’s, 
infrastructuren en gefragmenteerde stukken landschap concepten voor een 
ruimtelijke transformatie bedenken die uitgaan van de diensten die het land-
schap kan bieden aan een stedelijke samenleving en zo tot win-win situaties 
komen voor stad én landschap? Deze vragen vormden het vertrekpunt voor de 
experten in de eerste conceptstudio: Sven Stremke (DE/NL), Lars Lerup (VS/
SE), Lodewijk van Nieuwenhuijze (NL) en Paola Vigano (IT). Voor allen was dé 
centrale uitdaging om dat wat het landschap ons te bieden heeft, water, 
energie, voedsel, maar ook zoiets als collectiviteit, te verenigen met de sterke 
fragmentatie, de kleine korrel en het gemengde gebruik van het Vlaamse 
landschap.

Complexiteit als voordeel voor energie
Voor Sven Stremke, expert op het gebied van energielandschappen bij de 
universiteit in Wageningen, was dit het eenvoudigst. Vanuit het oogpunt van 
een toekomstige duurzame en lokale opwekking van energie is die grote 
complexiteit van het landschap alleen maar een voordeel. De kans dat ver-
schillende soorten vraag en aanbod van energie elkaar vinden is vrijwel ner-
gens zo groot als hier. Wel is het zaak om te zoeken naar de juiste schaal want 
voor elk energiesysteem, voor elke bron is die anders.

Integratie tussen stad en land
Ook Paola Viganò, partner in het ontwerpbureau Studio Associato Bernardo 
Secchi Paola Viganò in Milaan, ziet in eerste instantie de kansen van dit land-
schap. Zij attendeert ons op de enorme vruchtbaarheid van het landschap, 
zeker in Europees perspectief en wijst op de positieve zijde van die fragmen-
tatie: nergens is de lopende meter contactlijn tussen stedelijke en groene 
ruimte zo groot als in Vlaanderen. Oftewel: nergens zijn er zoveel mensen die 
dagelijks de groene ruimte beleven. Wel benadrukt zij ook iets te doen met 
deze kwaliteiten. Door een regionale parkstrategie kan die vruchtbaarheid 
ook leiden tot een diverse voedselproductie en kan tegelijk de integratie 
tussen stad en landschap ook verder worden vormgegeven. 

Op zoek naar het gedeelde belang
Haar betoog sluit nauw aan bij de observaties van Lars Lerup, vooral bekend 
van zijn onderzoek naar ‘sprawl’ in Amerikaanse steden, in het bijzonder 
Houston. Lerup betoogt dat we op zoek moeten naar de ‘common’, het gedeel-
de belang. En niet van bovenaf, maar juist vanuit de sterk privaat en van on-
deraf georganiseerde samenleving die Vlaanderen is. Het Vlaamse 
equivalent van het Hollandse Groene Hart is misschien nog wel de beste 
samenvatting: de Groene Spons. Maar die moeten we dan wel doordenken, 
tekenen, bespreekbaar maken en ontwikkelen.
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Het water als systeem
Voor Lodewijk van Nieuwenhuijze, partner in H+N+S Landschapsarchitecten 
in Nederland en expert op het gebied van waterhuishoudingen, vormt de 
kleine korrel misschien wel de sterkste bedreiging. Al was het maar omdat 
sturen op water ook altijd de zeer grote schaal behelst. De stroomgebieden 
van de Schelde en de Maas beslaan tienduizenden vierkante kilometers, 
terwijl we soms maatregelen nemen op de hectare. Van Nieuwenhuijze waar-
schuwt voor de grote risico’s op overstromingen maar zeker ook extreme 
droogte in de toekomst wanneer we het watersysteem, niet ook als systeem 
benaderen, en verbeteren.

Ontwerptest: een regionale parkstrategie in het oosten van 
Vlaanderen

In het ontwerpend onderzoek dat volgde op de conceptstudio is Viganò’s idee 
van een regionale parkstrategie ‘getest’ in het oosten van Vlaanderen. 
Verkend is hoe een dergelijke strategie eruit zou kunnen zien, welke vorm van 
regionale planning hier aan te pas zou kunnen komen en van welke gereed-
schappen we deze zouden moeten voorzien. Het onderzoek schetst hoe die 
gereedschappen, wanneer langjarig door verschillende actoren gebruikt, op 
termijn vele acties op kleine schaal toch kunnen laten optellen tot een grotere 
ontwikkeling in een gewenste richting. 
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The long term, uncertainty and 
governance

De onzekere toekomst en de vraag naar sturing
Hoe kunnen we omgaan met een onzekere toekomst en onze acties toch zo 
sturen dat ze beantwoorden aan de lange termijn doelen die we vooropstel-
len, deze vraag vormt de kern van de tweede conceptstudio. Het is een vraag-
stuk dat raakt aan de onzekerheid in het praten over en het kennen van die 
toekomst, aan de houdbaarheid van onze levenswijze en onze omgang met 
ruimte en aan de vraag naar welke planning en sturing nodig zijn voor die 
lange termijn. In de conceptstudio met Michiel Dehaene (BE), Rienk Kuiper 
(NL), Matthijs Bouw (NL) en Thomas Sieverts (DE) is het vraagstuk benaderd 
via verschillende invalshoeken. Hoe ziet die toekomst eruit? Wanneer we 
veertig jaar vooruit denken en bedenken hoeveel er in zo’n lange periode kan 
veranderen, wat willen we dan behouden, wat is de grond waarop we bouwen? 
En tot slot: op welke manier kunnen we een verandering over zo’n lange peri-
ode in gang zetten en sturen?

Bandbreedte van mogelijke toekomsten
Rienk Kuiper, specialist toekomstverkenningen bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving in Nederland, wijst allereerst op de grote bandbreedte van 
mogelijke toekomsten. Naast de ambities die we kunnen hebben zijn er im-
mers veel ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Kuiper wijst op de 
geprojecteerde bevolkingsgroei van één miljoen extra Vlamingen tegen 2050 
waarvan de onzekerheidsmarge enorm is. Het kunnen er ook vier miljoen zijn, 
of bijna min één. In het licht van die onzekerheid is het ontwikkelen van een 
robuuste strategie die kan inspelen op verschillende ontwikkelingen van 
vitaal belang.

Een nieuw verdienmodel
Michiel Dehaene, professor stedenbouw en stadsontwerp aan de universiteit 
Gent, benadert de periode tot 2050 als een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat 
vooral in één opzicht verschilt ten opzichte van de periode van 1970 tot nu: een 
andere balans tussen de verdeling van maatschappelijke kosten en private 
baten. Op zoek naar een nieuw model dus, waarin nieuwe van vormen van 
eigendom en collectiviteit, juist ook in het licht van een veranderende samen-
stelling van de bevolking waarin niet iedereen beschikt over private investe-
ringscapaciteit. Dehaene stelt een ‘verstedelijking in situ’ voor: het 
intensiveren van het landschap door de relatie tussen water- en groenstruc-
turen met de bebouwde omgeving te versterken en door woonomgevingen te 
verdichten en te koppelen aan het netwerk van openbaar vervoer.

Graduele transformatie en verschil door decentralisatie
Thomas Sieverts, architect en stadsplanner en onder andere directeur van de 
IBA ‘Emscher Park’, bouwt in zijn beeld van de toekomst sterk op de decen-
traal en liberaal georganiseerde samenleving van Vlaanderen en de bijbeho-
rende verspreide verstedelijking. Sieverts wijst op de grote veerkracht van dit 
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systeem, mits deze lokale en decentrale organisatie ook word aangewend 
voor het creëren van specifieke en gedifferentieerde woon- en werkomgevin-
gen. Hij stelt een gradueel transformatiemodel voor waarbij de jaarlijkse 
investeringen in onderhoud en beheer worden aangewend voor het creëren 
van grotere verschillen.

Het Vlaanderen van twee gezichten
Matthijs Bouw, directeur One Architecture en betrokken bij veel van de 
Nederlandse nationale planningsvraagstukken, deelt het toekomstbeeld van 
een decentraal georganiseerde samenleving met Sieverts maar voegt daar 
een component aan toe: de sterke economische en culturele internationale 
verbondenheid. Bij Bouw leidt dit tot een beeld van Vlaanderen met twee 
gezichten. Enerzijds het gedecentraliseerde systeem dat niet gecentrali-
seerd maar vooral performanter en duurzamer moet worden gemaakt. En 
anderzijds de verbinding van Vlaanderen met de wereld, door ‘de Delta’ en 
door Brussel. Dit leidt volgens Bouw tot de opdracht ook vóór Brussel te plan-
nen en om de grenzen van planning en samenwerking te herdenken.

Ontwerptest: Thomas Sieverts’ radicale decentralisatie getest in 
West-Vlaanderen

Op basis van de ideeën voor een radicale decentralisatie en differentiatie van 
Thomas Sieverts, werd een strategie ontwikkeld voor lokale samenwerking en 
een nieuwe planningsmechanisme, waarin bepaalde landschapskwaliteiten 
versterkt worden en als incentive of magneet gaan fungeren voor een geleide-
lijke transformatie naar een duurzamer landschap met grotere verschillen, 
meer levensstijlen en de herovering van een identiteit. De natuurlijke verjon-
ging van de gebouwenvoorraad van twee procent per jaar wordt aangewend 
voor de transformatie naar een veerkrachtig landschap.
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Welfare & well-being

Kunnen we ruimtelijke concepten ontwikkelen die het huidige conflict tussen 
economie en leefomgeving omzetten in potenties, in win-win situaties op een 
langere termijn die de huidige verwevenheid en mix aangrijpen als een poten-
tie? Hoe creëren we een evenwicht tussen welvaart en welzijn binnen de 
context van klimaat-, demografische en economische veranderingen en hoe 
kunnen die nieuwe ruimtelijke modellen ook een alternatief en duurzamer 
mobiliteitspatroon genereren? Julie Wagner (VS), Hervé Huntzinger (FR), 
Marcial Echenique (CL/VK) en Francis Cuillier (FR) benaderen deze vragen via 
twee invalshoeken. Wagner en Huntzinger stellen de vraag naar de economie 
van de toekomst. Waarin is Vlaanderen goed en waarin wil Vlaanderen goed 
zijn? En wat betekent dat voor het ruimtelijk organisatiepatroon, de rol van de 
steden en de verbinding met het landschap? Echenique en Cuillier benaderen 
het vraagstuk via mobiliteit, dé generator (en het effect) van welvaart maar 
wanneer niet onder controle een grote bedreiging voor de leefomgeving.

De terugkeer van de maakindustrie
Julie Wagner, transatlantic fellow van het Brookings Metropolitan Policy 
Program, brengt in het licht van mondiale verschuivingen in productie en 
vanuit haar ervaring in de VS, het debat over de terugkeer van de maakindus-
trie op tafel. Onderzoek dat gevoerd werd in de VS toont een duidelijke link 
tussen productie en innovatie. Wie wil innoveren, moet ook investeren in 
productie en de koppeling of clustering van productie-eenheden aan onder-
zoek, onderwijs en innovatie kan hiertoe bijdragen. In Vlaanderen is het van 
belang te starten van een grondige analyse van het economische landschap, 
te bepalen welke sectoren of bedrijven groeien of erop achteruitgaan en van 
daaruit focus en prioriteiten voor beleid bepalen, in tegenstelling tot het 
huidige spreiden van investeringen. Clustering kan verschillende incentives 
bieden voor bedrijven om op termijn te kiezen voor een duurzamer en efficiën-
tere locatie en het koppelen van een ‘keuze in woonomgeving’, met een vol-
doende sociale mix, is een randvoorwaarde voor een duurzaam economisch 
beleid.

Een drieledig economisch landschap
Hervé Huntzinger, ontleedt het economische landschap van Vlaanderen als 
een metropolitane economie in het centrum, een grondstofeconomie, geba-
seerd op agro-industrie, in het westen en een voorzieningeneconomie, geënt 
op de natuurlijke rijkdommen en toerisme, in het oosten. De marktwerking en 
stijgende grondprijzen leiden tot een versterking van die diversiteit. 
Huntzinger stelt een 
ontwikkelingsmodel voor dat de economische logica van elk gebied en die 
diversiteit over Vlaanderen begeleidt en versterkt, een ruilmodel als het ware 
dat door planning of fiscale stimuli de negatieve externaliteiten probeert te 
beperken en de positieve te vergroten.
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Mobiliteit als ruggengraat van de Vlaamse economie
Marcial Echenique, professor landgebruik en transportstudies aan 
Cambridge University, omarmt het decentrale systeem van Vlaanderen. Op 
vlak van duurzaamheid is een compact stadsmodel niet noodzakelijk beter 
dan een gespreid en bovendien is het gespreide nederzettingenpatroon van 
Vlaanderen een direct gevolg of in elk geval sterk gelinkt met onze hoge 
welvaart. Naargelang we ons beter en verder kunnen verplaatsen, vergroten 
immers onze persoonlijke ontplooiingskansen. We moeten mobiliteit dus niet 
reduceren, maar faciliteren, op voorwaarde dat we ook de kosten en baten in 
evenwicht brengen. Concreet kunnen die negatieve externaliteiten geredu-
ceerd worden door het invoeren van parallelle betalende wegen en congestie-
zones in de grote steden

Een keuze in mobiliteit
Francis Cuillier, professor stadsplanning en als directeur van het agentschap 
voor stedenbouw verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het tramsysteem 
in Bordeaux en Strasbourg, leest Vlaanderen als een archipel, een eilanden-
groep van bepaalde gebieden die historisch gezien een belangrijker concen-
tratie of dynamiek vertonen. Elk mobiliteitssysteem moet die figuren 
versterken en de verwachte bevolkingsgroei – en woningnood – moet binnen 
die figuren opgevangen worden. Hieraan voegt hij het belang toe om open-
baar vervoer als een waarlijk alternatief te ontwikkelen voor de wagen, zowel 
binnen als tussen die grote figuren of eilanden. In de gespreide gebieden kan 
compactheid op kleine schaal de performantie van openbaar vervoer verho-
gen. Tussen Antwerpen en Brussel, dat in zijn ogen eigenlijk te groot is om als 
één systeem te functioneren, pleit Cuillier voor de ontwikkeling van een nieuw 
soort stedelijk systeem waar openbaar vervoer een belangrijke rol speelt in 
het verbinden van wonen, werken en groen.

Ontwerptest: Francis Cuilliers’ derde stad getest in centraal 
Vlaanderen.

Het idee van Francis Cuillier, waarin de grote woningnood wordt opgevangen 
binnen de figuren van de archipel, maar waar tegelijk een bredere en alterna-
tieve keuze in woonomgeving wordt gecreëerd, werd getest op centraal 
Vlaanderen. In het gebied tussen Antwerpen en Brussel werd een eigen me-
tropolitaan systeem van verbonden, kwalitatieve en duurzame woon- en 
werkomgevingen, in nauwer relatie met de open ruimte en geënt op groen-
blauwe structuren getest. Een openbaar vervoerslus kan zo de drager of 
aansturing worden voor de ontwikkeling van een reconversieproject. 
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Een palet aan kansen

Wat leren we hieruit? In de conceptstudio’s is een grote rijkdom aan ideeën, 
visies en concepten gepasseerd. Gezien de uiterst diverse samenstelling van 
de groep experten wat betreft specifiek vakgebied en expertise, zou men ook 
sterk verschillende visies op Vlaanderen verwachten. En ja, natuurlijk zijn de 
verschillen aan te wijzen; op sommige punten was men het grondig oneens, of 
formuleerde men eenvoudigweg een andere visie. Maar opvallend genoeg 
waren de overeenkomsten, de parallelle lijnen, de gemene delers vele malen 
talrijker dan de tegenstellingen.

Bouw voort op de potentie die Vlaanderen heeft
Ja, er is sprake grote ruimtelijke uitdagingen en op sommige punten lijkt een 
trendbreuk echt noodzakelijk om problemen aan te pakken, maar met die 
constatering is nog niet benoemd waar de kracht en de kwaliteit wél zit. Het 
vertrekken vanuit die potenties vormt het startpunt voor iedere nieuwe denk-
richting.

Decentralisatie: organiseer het verschil van onderop
Misschien hoeft het hele nederzettingspatroon niet veranderd te worden om 
de toekomstige uitdagingen aan te pakken, maar kunnen we dit decentrale 
systeem performanter en duurzamer maken. Gezien de traagheid in ruimte-
lijke ontwikkelingen en het feit dat deze decentrale manier van organiseren in 
ruimte en beleid ingebakken zit in de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen, 
is het decentrale pad misschien wel het meest realistische en duurzame pad 
richting een grotere efficiëntie.

Vlaanderen is verschil
De oprukkende homogeniteit in het Vlaamse landschap – alles gaat er steeds 
meer hetzelfde uitzien – staat in een schril contrast met de sterke verschillen 
tussen de regio’s. Water, energie, voedselproductie, economie, mobiliteit: 
overal werkt alles anders. Centraal beleid kan de neiging hebben om die 
verschillen te negeren. De uitdaging is om die verschillen, het uitbuiten en 
groter maken van die verschillen tot principe te verheffen.

Stop de aansnijding van nieuwe open ruimte
Om het bestaande decentrale systeem efficiënter en duurzamer te maken en 
om de verschillen te gaan versterken, is geen extra vierkante meter bijkomen-
de open ruimte nodig. De lage densiteit van ons nederzettingspatroon en een 
ruime ervaring met verdichtingsstrategieën maken dat we binnen het be-
staande nederzettingspatroon voldoende potentieel hebben om alle bijko-
mende ontwikkelingen te integreren tot ver voorbij 2050.

Morgen is niet alles anders
Juist het langetermijnperspectief van dertig jaar vooruitkijken geeft ons de 
mogelijkheid om ons veranderingen voor te stellen die niet van de ene op de 
andere dag plaatsvinden, of die over 10 jaar plaatsvinden als we eindelijk . . . , 
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maar die groeien over tijd. Het daarvoor inschakelen van de dagelijkse, jaar-
lijkse investeringen in vernieuwing en verbetering die gezinnen en bedrijven 
toch al doen, zal onderdeel moeten worden van de planningsstrategie voor 
Vlaanderen.

Maak incentives deel van het instrumentarium
De introductie van een gedeelde verantwoordelijkheidszin is niet voldoende 
om veranderingen in te zetten. Burgers en ondernemers hebben overtuigende 
argumenten of ‘incentives’ nodig als aanzet tot duurzamer gedrag en duurza-
mer locatiekeuzes. Vele van die incentives zijn te vinden in het koppelen van 
functies en diensten, het delen van energie en sluiten van kringlopen, het 
delen van voorzieningen, kennis en onderzoek,…

Breng kosten en baten in evenwicht
Ervan uitgaand dat de overheid – maar ook burgers - in de toekomst met 
minder geld zal moeten rondkomen, zullen we investeringen grondiger moe-
ten afwegen – naar noodzaak en impact - en de kosten en baten ervan in een 
beter evenwicht moeten brengen. De discussie dient gevoerd op welke ma-
nier dit evenwicht bereikt kan worden en wie hiervoor mee verantwoordelijk-
heid opneemt. Laat je burgers betalen voor de eigen geproduceerde 
externaliteiten of ga je op zoek naar nieuwe verdeelsystemen?

Continuïteit en porositeit
De fragmentatie van het Vlaamse landschap zorgt voor heel wat milieupro-
blemen, verlies van biodiversiteit en open landschap. De vele kleine percelen 
in privaat bezit en de vele administratieve en sectorale opdelingen maken 
vele grenzen en projecten die nog onvoldoende eenzelfde doel dienen . Door 
te denken vanuit het systeem in plaats vanuit grenzen, kunnen we ook tools 
bedenken die een grotere continuïteit en porositeit introduceren en een 
grotere bijdrage aan een meer continue groene en blauwe structuur.

Verbind stad en land
Die continuïteit moet zich ook manifesteren tussen stad en platteland, om 
een bufferwerking van het landschap tegen immigratie van armere bevol-
kingsgroepen uit de stad tegen te gaan. Het creëren van een keuzemogelijk-
heid in de woonomgeving – voor alle bevolkingsgroepen -  en een voldoende 
grote sociale mix zijn hierin belangrijke randvoorwaarden.

Robuuste strategieën op schaal van Vlaanderen
Omdat de toekomst per definitie ongekend is, en we in staat moeten zijn om 
met een bandbreedte aan toekomsten om te gaan, zullen we robuuste strate-
gieën moeten formuleren. Robuustheid gaat om het vrijwaren van blauwe en 
groene structuren, het reserveren van bepaalde ruimtes voor belangrijke 
ontwikkelingen, maar het gaat evenzeer om het stellen van prioriteiten en het 
aanbieden van een regionaal referentiekader voor lokale initiatieven. 
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Een coöperatief en cultureel proces
Het veranderingsproces kan niet volledig top-down, noch helemaal bottom-
up gebeuren. Het vergt een onderhandelingsproces met een zoektocht naar 
gedeelde belangen en doelstellingen. De regionale overheid speelt hierin 
belangrijke rol in het opzetten van workshops, communicatie en culturele 
tools, in het aanleveren van toolboxes of recepten om lokale overheden, 
middenveld en burgers mee te betrekken in een veranderingsproces. 

Begin nu
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag al kan doen. Het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen moet de ruimte geven voor experimenten, voor pilootprojecten, 
voor onderzoek, zodat het proces van verandering meteen kan beginnen, 
gestalte krijgt en bespreekbaar wordt. En dan, afhankelijk van wat we ervan 
vinden, misschien leidt tot bijstelling van beleid.

Samenvatting17
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Introductie: 
drie thema’s, 
twaalf 
concepten, 
drie 
ontwerptests
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Context
Het huidige Structuurplan Vlaanderen dateert van 1997. Vijftien jaar later 
staat Vlaanderen voor een aantal nieuwe uitdagingen. Globale demografi-
sche, economische en ecologische ontwikkelingen zullen ook hun invloed 
hebben op de ruimte van Vlaanderen. De verwachte groei van de bevolking 
van 6 naar 7 miljoen zal een enorme druk zetten op de reeds gefragmenteerde 
ruimte in Vlaanderen. De klimaatsverandering  dwingt ons na te denken over 
ons watersysteem, onze voedsel- en energieproductie zal radicaal verande-
ren in de komende jaren, veranderingen in de globale economie dwingt ons 
ook de eigen positie te herdenken. Elk van deze veranderingen en sectoren 
leggen een bepaalde claim op de ruimte, om plaats te bieden aan nieuwe 
ontwikkelingen. Om aan al deze uitdagingen te beantwoorden wordt er mo-
menteel gewerkt aan de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen.
Binnen dit kader werd door Ruimte Vlaanderen deze studie uitgeschreven, die 
als doel heeft om via drie internationale conceptstudio’s, ingebed in een 
programma van onderzoek en ontwerp, nieuwe planningsconcepten te for-
muleren. Het palet aan strategieën voor ruimtelijke organisatie, ruimtelijke 
principes en vernieuwende ideeën resulterend uit deze studie, dienen het 
Beleidsplan Ruimte en ruimtelijke planning in het algemeen, gaan voeden. 

Doel 
De doelstelling van deze studie is tweeërlei. Enerzijds dient de organisatie van 
deze ‘concept-studio’s met internationale experten, om de kennis op drie 
thema’s die cruciaal zijn voor de opmaak van het Beleidsplan, op een intensie-
ve manier te verdiepen en hun relevantie voor het Vlaamse territorium en 
beleid via ontwerpend onderzoek te exploreren.
De studie dient ‘concepten’ of ‘bouwstenen’ op te leveren die door Ruimte 
Vlaanderen ingezet kunnen worden in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. 
Anderzijds dient de studie en de gebruikte methodologie ook ter opbouw en 
versterking van de ervaring met ontwerpend onderzoek op regionale schaal, 
en binnen de eigen discipline van Ruimte Vlaanderen. 

Methode & tijdslijn
De studie werd opgezet als een ‘atelier’. De drie internationale conceptstu-
dio’s worden ingebed in een doorlopend ontwerp- en onderzoekstraject dat 
resulteert in verschillende  -mogelijk elkaar tegensprekende - bouwstenen, 
aanbevelingen en handelingsstrategieën voor het ruimtelijk beleid in 
Vlaanderen. Het ontwerpend onderzoek wordt expliciet ingezet als een analy-
tisch middel, een manier om de bestaande conflicten en tegenstellingen, 
maar ook de kansen en opportuniteiten, op  tafel te krijgen. Het is dus niet een 
poging om een eenduidig antwoord te formuleren aan de hand van een pro-
ject. 
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Concreet resulteerde dit in een procesaanpak waarin de experten vooraf-
gaand aan de studio reeds gevoed werden door middel van 3 basisdocumen-
ten met een scherpe formulering van de probleemstelling en de opgave voor 
elk van de 3 studio’s. 

Tijdens de studio’s zelf werd aan 12 internationale experts gevraagd om 
vanuit hun eigen ervaring en kennis van buitenlandse cases vernieuwende 
concepten te ontwikkelen, hierin ondersteund door ontwerpers en het studie-
team opdat de ideeën ook onmiddellijk getest en getekend konden worden. 
Na elke studio werd een tussentijds rapport opgemaakt ter documentatie van 
de geproduceerde ideeën , op basis waarvan 3 concepten gekozen werden 
die verder uitgewerkt zijn in 3 ontwerptests, op 3 exemplarische terreinen. 
Twee terreinbezoeken, tijdens en tussen de studio’s, lieten aan het ontwerp-
team en de experts ook toe een idee te krijgen van de verscheidenheid aan 
landschappen en de specificiteit van elk van de 3 exemplarische territoria. 
Op verscheidene ogenblikken tijdens het proces werden tenslotte ook beleid-
smakers, ruimtelijke planners en lokale actoren betrokken voor de formule-
ring van de probleemstelling voorafgaand aan de studio’s, voor reacties op de 
in ontwikkeling zijnde concepten tijdens de studio’s zelf en bij de terugkoppe-
ling op basis van de 3 uitgewerkte ontwerptests, met als doel na te gaan in 
welke mate de concepten reële problemen aanpakken en een betekenis 
kunnen krijgen voor de organisatie en het instrumentarium van ruimtelijke 
planning.

Introductie21

3 topics
In drie conceptstudio’s van ieder twee dagen hebben in totaal twaalf interna-
tionale experten hun visie gegeven op de toekomst van Vlaanderen. Iedere 
conceptstudio betrof een specifiek thema, een specifieke uitdaging voor de 
ruimte in Vlaanderen en daarmee een vraag waarop het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen antwoorden zal formuleren. 

Ten eerste, ‘The Productive Landscape’. Hoe halen we het open, maar ook 
versnipperde landschap uit het defensief? Wat zijn concepten voor ruimte-
lijke transformatie die een positieve sturing geven aan de diensten die het 
landschap biedt aan de stedelijke samenleving? Om zo de open ruimte niet 
alleen te behouden maar haar ook te gebruiken. 

Ten tweede: ‘The Long Term, Uncertainty and Governance’. Hoe kunnen we 
omgaan met toekomst die per definitie onzeker is? Hoe kunnen we onze 
acties binnen die onzekere context toch zo sturen dat ze beantwoorden aan 
de lange termijn doelen die we vooropstellen? 

En ten derde: ‘Welfare and Well-being’. Hoe zetten we het vaak optredende 
conflict tussen economie en kwaliteit van de leefomgeving om in potenties, in 
win-win situaties op een langere termijn? Hoe creëren we een evenwicht 
tussen welvaart en welzijn binnen de context van klimaat-, demografische en 
economische veranderingen?

0 50 10025 km

Drie exemplarische territoria waarop de concepten getest kunnen worden.
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Leeswijzer
De twaalf experten hebben in twee dagen hun visie voor Vlaanderen ontwik-
keld. Twee dagen is kort. Weliswaar was men goed voorbereid met een helder 
beeld van de huidige context, ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen 
specifiek voor Vlaanderen, twee dagen blijft kort voor iets complex als een 
visie op heel Vlaanderen en dat ook nog voor de komende dertig jaar. Daar 
staat tegenover dat juist de blik van buiten, met niet een Vlaams maar een 
sterk internationaal referentiekader, wel zaken kan aanduiden en blootleggen 
die binnen het discours in Vlaanderen onopgemerkt blijven. Daarnaast bren-
gen de experten natuurlijk een rijkdom aan kennis en ervaring mee op gebie-
den waar Vlaanderen soms nog aan het begin staat van een nieuwe 
ontwikkeling. De opgave, ‘ontwikkel visies en concepten voor het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen’, kristalliseerde zich in de workshops uit in een grote 
variëteit aan ‘producten’. Van het eerst benoemen van de eigenlijke kwalitei-
ten (zonder welke er volgens vrijwel alle experten überhaupt geen vertrekpunt 
is voor een visie), de meer conceptuele lezing en interpretatie van het land-
schap, juist sterk politiek getinte statements, tot concrete ruimtelijke trans-
formatieprincipes en mogelijke sturingsmodellen om die verandering ook te 
bewerkstelligen.

In een tweede fase van het project, het ontwerpend onderzoek, is uit elke 
studio één concept geselecteerd om verder uit te werken, te testen wat er 
concreet zou kunnen veranderen op de grond, wanneer de vaak nog abstracte 
logica van het concept wordt gevolgd en toegepast op het territorium. Hierbij 
is ervoor gekozen om niet één deel van het territorium van Vlaanderen te 
kiezen maar om de concepten te testen in drie sterk verschillende exemplari-
sche ruimten. Dit ontwerpend onderzoek moet worden gelezen als een gete-
kende hypothese: ‘stel dat . . .’ En zoals iedere goede hypothese roept het 
resultaat hiervan meer vragen op dan het antwoorden geeft. Want sluitende 
antwoorden geven op de vragen voor morgen was ook niet het doel van deze 
studie. Dat blijkt overigens ook uit de visies van de experten die lang niet altijd 
met elkaar in lijn zijn en elkaar soms zelfs radicaal tegenspreken.  De bedoe-
ling van deze studie is vooral om de discussie over het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen te voeden met nieuwe ideeën over waar we heen willen met de 
ruimte in Vlaanderen en hoe we dat willen bereiken.

Tijdens het uitschrijven van de 12 hierop volgende narratieven, waarbij we de 
verzameling aan ideeën, zoals door de experten geformuleerd tijdens de 
studio, in één verhaallijn hebben gegoten, zijn de concepten mee verder 
ontwikkeld. Ook het uitwerken van de ontwerptest op basis van 3 van die 
narratieven heeft de verhaallijnen verder aangescherpt. De neerslag van de 4 
concepten en uitgewerkte ontwerptest per studio, die u hierna kan lezen, is 
met andere woorden het gevolg van een proces van verdere uitdieping op 
basis van ontwerp, gesprek en het schrijfproces zelf. De concepten en ont-
werptests geven geen kant-en-klare oplossingen, maar uit de verzameling 
aan ideeën konden wij wel een heel aantal parallelle verhaallijnen, uitgangs-
punten of statements distilleren, waar we kunnen uit leren voor de toekomst. 
Daarom hebben we die parallelle ideeën in een laatste bewerkingsslag sa-
mengevat in ‘een palet aan kansen’, dat u kan lezen aan het eind van dit docu-
ment.
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The 
productive 
landscape

The productive landscape25

Hoe kunnen we, binnen de context van een versnipperd land-
schap, evolueren van een defensieve logica voor open ruimte 
naar een positieve sturing? Kunnen we in dit huidige landschap 
met een mix van stedelijke programma’s, infrastructuren en 
gefragmenteerde stukken landschap concepten voor een ruim-
telijke transformatie bedenken die uitgaan van de diensten die 
het landschap kan bieden aan een stedelijke samenleving en zo 
tot win-win situaties komen voor stad én landschap? 



26Visies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte VlaanderenVisies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 26 The productive landscape27 apT dscduhe roductive land pepesclu apd lactive dodductThe prod27 ve landscapeu dT droductive land



28Visies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen The productive landscape29

Het ‘landschap’ in Vlaanderen is versnipperd, het is ingenomen door de vele 
functies die een claim leggen op dit landschap, die het geconsumeerd hebben 
voor de uitbreiding van woongebieden, voor landbouw, voor economische 
functies, voor recreatie… Dit proces van voortschrijdende versnippering is 
vandaag nog steeds aan de gang.

Het opdelen van het land in kleine stukken met elk een eigen bestemming, 
versterkt nog dit idee van het ‘consumeren’ van het landschap door de ver-
schillende sectoren. Als gevolg van dergelijke redenering zitten we in een 
logica van het beschermen van het open landschap tegen verdere verstedelij-
king, het beschermen van de ‘zwakkere’ sectoren – zoals natuur, maar ook 
landbouw – tegen de ‘hardere’ economisch rendabele sectoren. De tactiek 
van het verdedigen van de stellingen is op termijn – in het licht van een bevol-
kingsgroei met 1 miljoen mensen in 2050 – niet vol te houden. Willen we de 
waarden van dat landschap effectief behouden en een rol laten spelen in 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, dan moeten we die waarden of dien-
sten die dat landschap levert op een positieve eerder dan een defensieve 
manier formuleren en moeten we ze kunnen inschrijven in een ontwikke-
lingslogica.

De praktijk van landschapsontwikkeling – zoals we die kennen in de ons 
omringende landen zoals Duitsland en Nederland – is zo goed als onbestaan-
de in Vlaanderen. De versnippering – van het land zowel als de beleidssecto-
ren - maakt het in Vlaanderen moeilijk om op een regionale schaal over 
landschap na te denken. En laat dit net de opzet van de eerste studio zijn.
 
De opgave voor deze studio is de ontwikkeling van een ‘productief landschap’. 
Hoe kan het landschap sturend zijn in de toekomstige ruimtelijke ontwikkelin-
gen en hoe kan het hierbij aan de toekomstige grote maatschappelijke, ecolo-
gische en economische voorwaarden beantwoorden? Als vertrekpunt voor 
dergelijke ‘positieve sturing’, maakten we een analyse van de problemen en 
kansen die dit landschap te bieden heeft. Niet opgedeeld volgens de sectoren 
die het landschap consumeren, want dat zou ons terug bij de defensieve 
logica brengen, maar vanuit de diensten die dit landschap te bieden heeft: de 
productie van voedsel; het produceren, opslaan en uitwisselen van energie; 
het beheer van onze watersystemen; het in stand houden en versterken van 
onze biodiversiteit; het leveren van een aantrekkelijk landschap met plaats 
voor recreatie, schoonheid, identiteit en herinnering.

Kunnen we in dit huidige landschap met een mix van stedelijke programma’s, 
infrastructuren en gefragmenteerde stukken landschap concepten voor een 
ruimtelijke transformatie bedenken die uitgaan van die diensten die het 
landschap kan bieden aan een stedelijke samenleving en zo tot win-win 
situaties komen voor stad én landschap? 
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De rol van energie in het landschap
Vandaag speelt energie slechts een kleine rol in het 
Vlaamse landschap. Maar gezien het naderende 
moment van ‘peak oil’ en de noodzakelijk shift naar 
hernieuwbare energie om onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen te counteren, kan de impact 
van energie misschien wel grondig veranderen. 
Afhankelijk van de mix aan energiebronnen die 
willen introduceren in de toekomst zal in meer of 
mindere mate gebruik gemaakt worden van dat 
landschap. 

Vandaag speelt energie slechts een kleine rol in het 
Vlaamse landschap. Maar gezien het naderende 
moment van ‘peak oil’ en de noodzakelijk shift naar 
hernieuwbare energie om onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen te counteren, kan de impact 
van energie misschien wel grondig veranderen. 
Afhankelijk van de mix aan energiebronnen die 
willen introduceren in de toekomst zal in meer of 
mindere mate gebruik gemaakt worden van dat 
landschap. 

In huidige toestand werkt het systeem omgekeerd: 
hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens, 
worden ingeplant op die plaatsen die na eliminatie 
van alle randfactoren – nabijheid van huizen, 
vogelhabitats,… - overblijven. Om de grote uitda-
gingen van de toekomst aan te gaan, moeten we 
wellicht van dergelijk locatiebeleid naar een positie-
ver gebruikmaking van het landschap, door de 
mogelijkheden die het landschap ons aan energie 
biedt te grijpen, daar waar ze zich voordoen. Zo kan 
het energiepotentieel van het stedelijke landschap 
sturend worden in plaats van op het landschap 
geprojecteerd.

Een shift in energieconsumptie, 
-productie en - distributie
De vraag die zich stelt is welke shift noodzakelijk is 
om de consumptie, distributie en productie van 
energie beter op elkaar af te stemmen, met als doel 
een systeem te ontwikkelen dat ons veerkrachtiger 
maakt ten aanzien van stroomonderbrekingen, 
schommelingen in energieproductie en minder 
afhankelijke van onstabiele regimes voor onze 
toelevering. Op welke manier, in welke constellaties 
en op welke schaal dienen die drie elementen 
– productie, distributie & opslag, consumptie – met 
elkaar in verhouding te staan om een optimale 
functionaliteit te realiseren? En wat is de verhou-
ding van een systeem op de schaal van Vlaanderen 
met het grotere Europese netwerk?

Complexiteit als voordeel
De eerste aanblik van ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen, na een rondrit door het landschap, is er 
één van complexiteit, chaos, fragmentatie en 
inefficiëntie. Waar dit door ruimtelijke planners 
vaak als problematisch wordt beschouwd, is 
complexiteit vanuit het oogpunt van energie 
potentieel een voordeel. Die complexiteit, met 
vooral de mix aan functies zoals we die in 
Vlaanderen kennen, creëert mogelijkheden voor het 
tot stand brengen van energie kringlopen, voor het 
clusteren van energiegebruik met productie, voor 
opslag, voor hergebruik van energie,… 

De vraag is hoe we uit die complexiteit ook produc-
tief kunnen maken, hoe we van dit landschap een 
energielandschap te maken, met energie als een 
sturend mechanisme, maar dat tegelijk de andere 
aspecten van dit landschap meeneemt.

Regionale energielandschappen 
Sven Stremke

Een beleidsplan dat dertig jaar vooruit denkt, ontkomt niet 
aan een visie op energie. De complexiteit van het Vlaamse 
landschap is voor lokale en duurzame opwekking van 
energie alleen maar een voordeel. Het vinden van de juiste 
schaal waarop we de kringloop sluiten is wel essentieel. 
En eraan werken kan alleen door gewoon te beginnen.
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De juiste schaal en verankerde energie
Om de potenties die in dat landschap liggen te 
benutten, zijn er twee randvoorwaarden waaraan 
we moeten voldoen.  Elk energiesysteem, elke 
energiebron en elk distributiesysteem, kent een 
ideale schaal van functioneren. Het is van belang 
om die schaal te kennen en ernaar te werken. 
Wellicht zal onze energie in de toekomst afkomstig 
zijn van bronnen in een variatie aan schalen, van de 
schaal van het perceel tot de Europese schaal.

Een tweede voorwaarde heeft te maken met de 
energie reeds aanwezig is in een bepaald gebied. 
Energie kan niet worden opgewekt, maar kan enkel 
worden omgezet van een energievorm met hoge 
kwaliteit naar één met lagere kwaliteit. Om op een 
succesvolle wijze energielandschappen uit te 
bouwen is het daarom van belang om verder te 
bouwen op die verankerde energie, om te vertrek-
ken van wat er reeds is. Enerzijds gaat dit over de 
juiste energie op de juiste plek, windenergie waar 
we veel wind ter beschikking hebben, geothermi-
sche energie waar we geschikte grondlagen vinden 
en de koppeling van functies die 

energie uitwisselen waar die functies reeds – deels 
– aanwezig zijn. Anderzijds omvat de ‘verankerde 
energie’ ook de lokale cultuur, de lokale verenigin-
gen of ondernemingszin. Zonder de energie van 
mensen, zonder de betrokkenheid van lokale 
actoren is de transformatie naar een energieland-
schap niet mogelijk. 

De noodzakelijke shift naar hernieuwbare energie, 
maakt dat we creatief zullen moeten omgaan met 

de restricties van deze energie. De drie hoofdzake-
lijke restricties brengen ons tot drie groepen aan 
concepten rond energie. De periodieke schomme-
lingen in productie van hernieuwbare energie, 
maakt dat we op zoek moeten naar manieren voor 
opslag van energie, naar veranderingen in ons 
bioritme en gedrag en naar een diversiteit in het 
aanbod aan hernieuwbare bronnen. De tweede 
restrictie, de lage densiteit aan energie, meer nog in 
het Vlaamse landschap van gespreide functies, 
gebiedt ons om bronnen  - of producenten – van 
energie te koppelen aan ontvangers  - of gebruikers 
- van energie en om te werken in functie van de 
systeemgrootte van de verschillende 

SVEN STREMKE, 2012
NRG landscape: 

A sustainable energy landscape is a landscape that can 
be sustained (powered) by locally available resources (i.e. 

renewables) without comprimising landscape quality, biodiversity, 
food production (other services), identity and culture.

You can give away the solution, but you can also instruct a 
toolbox. A toolbox and a recipe, to which local authorities can add 
some ingredients and take their own decisions at the local scale

opslag source-sink food chain / cascade

bioritme systeem maat symbiose / mutualiteit diversiteit

differentiatie van niches

Acht principes voor een regionaal energielandschap, concepten die inspelen op de restricties van hernieuwbare energie.
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energiesystemen. Ten derde kan het huidige 
beperkte gebruik van de beschikbare energie en de 
inefficiëntie resulteren in concepten zoals de 
installatie van energiecascades – waar na gebruik 
van hoogwaardige energie, ook lagere kwaliteit 
energie een tweede maal of derde maal gebruikt 
wordt -, in onderlinge uitwisseling van energie en in 
een grotere differentiatie in niches aan energiesys-
temen.

De potenties in kaart
Met de twee randvoorwaarden en een reeks aan 
algemene concepten in het achterhoofd is de 
eerste stap in de uitbouw van energielandschap-
pen, het in kaart brengen van de potenties, op 
schaal van Vlaanderen. Deze ‘positieve mapping’ 
van de mogelijkheden voor hernieuwbare energie 

op schaal van Vlaanderen laat ons toe om regio-
specifieke strategieën te ontwikkelen. Een eerste 

warmte opslag

biomassa

wind

zonne energie

geothermisch

restwarmte/restenergie

‘GREEN INCUBATOR CELLS’ ROND 
SINT-KATELIJNE-WAVER

In het gebied rond Sint-Katelijne-Waver, 
grijpen we de aanwezigheid van de serres 
aan om kleine samenwerkingseenheden te 
creëren die aan die serres ook de produc-
tie van hernieuwbare energie en een bete-
re benutting van restenergie koppelen. De 
serres zijn nu kleinschalig georganiseerd 
en liggen verspreid over het landschap, 
wat maakt dat het rendement ondermaats 
is. Ook de wooneenheden zijn verspreid 
over het landschap en hun schikking in 

linten langsheen de wegen verhindert elk 
open zicht op het landschap en ecologi-
sche verbindingen over de bouwblokken 
heen. Door binnen een aantal van deze 
bouwblokken die serres te groeperen en 
tevens de linten te verdichten, verbetert 
zowel de efficiëntie als de landschappe-
lijke kwaliteit.

Deze clusters noemen we ‘green incuba-
tor cells’. Bewoners wekken gegroepeerd 
hernieuwbare energie op via zonnepane-
len. De residuele warmte uit de serres 
wordt gebruikt voor het kweken van algen. 

Diezelfde algen slaan ook zonne-energie 
en de CO2 op afkomstig uit de serres en 
zorgen op hun beurt voor een tweede her-
nieuwbare bron in de vorm van biomassa. 
De keuze voor lokalisatie van deze clus-
ters is gebaseerd op die plekken waar 
reeds een grotere concentratie aan wo-
ningen en serres bestaat, en waar gebruik 
kan worden gemaakt van het aanwezige 
ondernemerschap en sociale potentieel om 
dergelijk project op te starten. 
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aanzet in dergelijke cartografie toont ons de 
potenties voor het gebruik van warmte-opslag, 
biomassa, wind, zonne-energie, geothermische 
energie, het gebruik van restwarmte en hydro-ener-
gie. In elk van de drie exemplarische territoria 
kunnen we inzetten op combinaties van energie-
bronnen, verschillend per regio. 

Het lokale en sociale potentieel
Vervolgens kunnen we gaan inzoomen om de 
specificiteit en de potenties van een kleiner gebied 

te verkennen. Bij dat inzoomen is het van belang om 
de potenties aan hernieuwbare energie ook te 
verbinden met het lokale landschap, het gebruik 
van dat landschap, de cultuur, het erfgoed en de 
identiteit hiermee verbonden. En om de energie-
potenties te ontginnen moeten we tenslotte ook 
gebruik maken van het sociale potentieel van 
ondernemers, verenigingen, families,… om een 
project opgestart te krijgen en verder te dragen. 
Twee voorbeelden, als een snelle test op het 
territorium, illustreren deze manier van werken.

diverse energiebronnen:
- wind
- residuele warmte
- geothermisch

bestaande bedrijven:
investering in 
hernieuwbare energie

elektriciteitsnetwerk 
op nationale schaal

papierfabriek levert 
residuele warmte aan 
huizen

COMPACTE ENERGIECLUSTERS ROND ROESELARE

In het westen van Vlaanderen, in de 
streek rond Roeselare biedt de versprei-
de inplanting van fabrieken de kans om 
decentrale, compacte energieclusters te 
gaan uitbouwen waarin we de productie, 
opslag en gebruik van energie meer wil-
len concentreren. Door bedrijven te laten 
investeren in lokale windenergie, zonne-
energie of warmte-extractie laten we 
die fabrieken op groene stroom draaien. 
Door er die bedrijven uit te kiezen die 
gekoppeld kunnen worden aan infrastruc-

tuur en aan een groep woningen kunnen we 
resterende opgewekte elektriciteit ook 
aan die woningen leveren en kan bovendien 
de restwarmte uit het productieproces 
dienen om die huizen te verwarmen. Op 
die manier creëren we als het ware grote 
energiemachines die in het open landschap 
een incentive kunnen zijn om een aantal 
functies te groeperen rond grote energie-
producten en –verbruikers.

SVEN STREMKE, 2012 
We should get started at least, start some pilot cases and 

explore how this could work. We should not wait until we know 
everything, because by the time we know, everything will have 

changed around us again.
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Vlaanderen gefragmenteerd en privaat 
georganiseerd
Het gefragmenteerde landschap van Vlaanderen 
kan gelezen worden als opgebouwd uit kleine, 
meestal privaat georganiseerde bouwblokken. Die 
kleine units, in de hand gewerkt door de spreidings-
politiek vanaf de jaren ’50, lijken goed te functione-
ren als op zichzelf staande gehelen. De Vlaming 
leeft in welvaart, op ruime percelen, met een goede 
toegang tot allerhande functies dankzij het wijdver-
spreide infrastructuurnetwerk.

Maar de uitdagingen en bijgevolg ook de oplossin-
gen die op de lange termijn spelen, die te maken 
hebben met de impact van die spreiding en con-
sumptie van het landschap op ecologische, sociale 
en economische zaken, situeren zich niet op die 
kleine schaal van het individuele perceel. Die lange 
termijn problemen moeten aangepakt worden op 
het niveau van de gedeelde, de maatschappelijke 
doelen.

Van de individuele schaal naar gedeelde 
uitdagingen
Een eerste voorwaarde in de omgang met die 
uitdagingen, in hoe we van die kleine schaal naar de 
grotere raken, is om erover te communiceren en 
burgers te betrekken in de oplossing ervan. In 
plaats van het te focussen op de conflicterende 
ruimteclaims of de vastgelopen situatie, moeten 
we starten met het tekenen van kaarten die de 
‘gedeelde belangen tonen’. Met andere woorden: 
wat is de 21ste eeuwse versie van ‘het gemeen-
schappelijke goed’? 

Om dit idee van gedeelde waarden te gaan verken-
nen moeten we inzoomen en nagaan hoe 

Vlaanderen in elke regio een eigen karakteristiek 
landschap vertoont. Op die landschappen, op de 
manier hoe functies gekoppeld zijn en ingeplant in 
het landschap kunnen we per gebied nagaan wat 
de problemen en kansen zijn die verbonden zijn met 
de morfologie van het landschap.

Toon de kansen
De lintbebouwingen, die zo karakteristiek zijn voor 
Vlaanderen, delen het landschap op in ‘vierkanten’, 
die we als de basis bouwsteen voor het landschap 
kunnen zien. Vierkanten die aan de randen zijn 
bebouwd en in het midden opengelaten, op een 
verdwaalde functie na. Op de kleine kleine uitsnede 
van zo’n vierkant kunnen we laten zien hoe complex 
het territorium is opgebouwd, met de herinnering 
die erin vervat ligt, hoe het land gebruikt wordt, hoe 
de eigendomsrechten functioneren, wat de 

Elk stuk land heeft zijn geheugen, eigendomsrechten, bodemkwa-
liteit,... dat is de rijkdom van dit territorium. Tegelijk staat 
het territorium vanuit verschillende hoeken onder druk.

Hoe beheren we de fragmentatie? 
Lars Lerup

Het individuele perceel in private eigendom is het gene-
tisch materiaal van het Vlaamse landschap. Die ‘verkave-
ling’ levert veel problemen op, maar we kunnen ook de 
kansen van die structuur blootleggen en onderzoeken hoe 
elk van die percelen kan bijdrage aan gemeenschappe-
lijke uitdagingen en gedeelde waarden. 
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bodemgesteldheid is – ten gevolge van geologie en 
grondgebruik – en welke druk er bestaat op het 
terrein. Maar op de schaal van dit vierkant kunnen 
we ook laten zien wat de kansen zijn om gedeelde 
waarden en doelen te introduceren. Er ligt een 
potentie in deze vierkanten om het systeem 
zuiverder te maken, een strategie waarin de 
lintbebouwing geconsolideerd en verdicht wordt, 
de groene structuren versterkt en beter verbonden 
raken, en waarin het uitzuiveren van dit systeem 
ook ruimte creëert voor gedeelde plekken en 
doelstellingen.

Beheer de groene spons, consolideer en 
verdicht de linten
Al die vierkanten naast elkaar beschouwd, bekomt 
men de figuur van een groene spons. In Nederland 
kent men het groene hart als belangrijkste aaneen-
gesloten groen ruimte van het land, in Vlaanderen, 
dat geen grote aaneengesloten natuurgebieden 
kent, is de metafoor van ‘groene spons’ beter op z’n 
plaats. Het is een figuur waarvan we ook de poten-
ties kunnen blootleggen. De morfologie van de 
linten biedt, in vergelijking met verkavelingen, een 
veel grotere mogelijkheid om binnen die linten te 
gaan verdichten, om de bebouwde zone te gaan 
consolideren. het landschap kan erug aaneenge-
schakeld worden, door eco-bruggen te introduce-
ren tussen de verschillende fragmenten van de 
groene spons,kunnen we ook een start maken met 
het nastreven van gemeenschappelijke doelstellin-
gen. Zo zien we doorheen het Vlaanderen van 
percelen ook plots een groter samenhangend 
netwerk ontstaan.

Wat binnenin de spons gebeurt, wordt verplaatst naar zijn grenzen, en onderbrekingen worden geïntroduceerd die het landschap weer 
openen. Zo ontstaat het begin van een ‘common’.

Vier landschappen voor Vlaanderen: 1. de zee en de polder / 2. 
het westen / 3. de intensieve centrale regio / 4. het oostelijk 
deel
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Poreuze grenzen en verankering van de 
lacunes
Eerst en vooral moeten we de spons uitzuiveren: de 
ontwikkelen die zich situeren aan de binnenzijde 
van de vierkanten moeten stuk voor stuk verwijderd 
worden en geleidelijk naar de randen van het 
vierkant geschoven worden?  Vervolgens moeten 
we de private percelen ook laten bijdragen aan de 
gedeelde doelstellingen door het maken van 
‘poreuze grenzen’, door het weghalen van afschei-
dingen tussen private tuin, landbouwpercelen en 
natuur. En tenslotte moeten we ook de lacunes of 
openingen in de lintbebouwingen beschermen, 
door de groeizones voor bebouwing te verankeren. 
Door het beschermen van die lacunes, geven we 
ook ruimte aan die gedeelde doelen en die – lokale 
– gemeenschappen en vermenigvuldigen we het 
contact met de open ruimte. 

Door poreuze grenzen te creëren maken we een (mentaal) aaneengesloten veld van tuinen en landbouw waarvan de eerste met de hand be-
werkt wordt en de tweede machinaal.

Tegenover het ‘groene hart’ in Nederland, staat in Vlaanderen, 
zonder grote aaneengesloten natuurgebieden de metafoor van de 
‘groene spons’. Ingrepen op schaal van het individuele perceel 
en bouwblokken kunnen deze natuurlijk structuur verder uitbou-
wen en versterken.
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LARS LERUP, 2012
The common. Dating from ages back when the common good still 
had its physical manifestation, can we find a way to re-introduce 

the 21st century version of that?

LARS LERUP, 2012
In Holland we have the green heart, in Flanders we have the 

green sponge. By making as much eco-bridges as possible we can 
begin to make a coherent territory.

LARS LERUP, 2012
We should make one continuous field of gardens and agriculture: 

maybe not literally but mentally, make porous borders.

Een graduele  transformatie van de ‘vierkanten’ of bouwblokken van het Vlaamse ladnschap, laat op termijn toe om een groter aandeel 
aan gemeenschappelijke, gedeelde waarden en ruimtes te incorporeren.
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Een toekomst van waterschaarste en 
wateroverlast
In verschillende klimaatscenario’s krijgen we in de 
toekomst te kampen met hogere risico’s op over-
stroming en droogte ten gevolge van de extremere 
weersomstandigheden. Deze toekomst dwingt ons 
om op een andere manier om te gaan met onze 
waterconsumptie en de wijze waarop we rivier-, 
regen- en grondwater beheren.  We zullen een beter 
ruimtelijk evenwicht moeten creëren tussen het 
water dat we ontvangen en het water dat we 
verbruiken. Hoe kunnen functies clusteren zodat 
we besparen op watergebruik, zodat we regenwater 
en oppervlaktewater kunnen hergebruiken. En hoe 
gaan we om met de fragmentatie en het hoge 
percentage aan ondoordringbare, verharde opper-
vlakte van ons verstedelijkte landschap?

Het sturende vermogen van water
We zouden kunnen verwachten dat de urgentie van 
de problemen gelinkt aan water – met een impact 
op onze veiligheid, onze gezondheid, onze voedsel-
productie en onze bewegingsvrijheid die ervan 
afhangen – zo groot is dat ‘water’ als een sturende 
factor wordt beschouwd voor andere territoriale 
ontwikkelingen. Vandaag is het eerder andersom: 
we lossen de problemen nog steeds naderhand op 
in plaats van de zaken van bij het begin in functie 
van het natuurlijke watersysteem te ordenen. 
Huizen werden gebouwd waar er overstromingsge-
vaar heerst, rivieren werden ingedamd en ingedijkt 
met de nodige gevolgen in geval van zware regen-
val, er wordt nog steeds meer water opgepompt 
dan de door de natuur geleverd kan worden en dit 
grondwater is in vele gevallen van slechte kwaliteit 
door de impact van landbouw, bedrijven en huis-
houdens.

In het licht van de toekomstige klimaatveranderin-
gen kunnen we verwachten dat water een nog 
grotere impact zal hebben op onze leefomgeving 
en levenskwaliteit. Hoe kunnen we de situatie van 
vandaag ombuigen en van deze bepalende factor 
ook een sturende maken, hoe kunnen we van de 
sectorale uitdagingen naar een integrale benade-
ring? 

Problemen, kwaliteiten, concepten
Alvorens we concepten of oplossingen kunnen 
ontwikkelen die water tot een sturende factor 
maken in dit gespreide landschap van Vlaanderen, 
is het van belang om eerst een goed inzicht te 
verwerven in de kwaliteiten, de problemen en de uit-
dagingen van dat landschap. Het formuleren van 
nieuwe strategieën zien we met andere woorden 
als een drietrapsraket: formuleer eerst je kwalitei-
ten, vervolgens je problemen om tenslotte op zoek 
te gaan naar geschikte oplossingen op maat van 
die kwaliteiten en problemen.

Een veerkrachtig watersysteem 
Lodewijk Van Nieuwenhuijze

Het watersysteem kent z’n eigen kwaliteiten en z’n eigen 
logica, los van administratieve grenzen. Iedere aanpak 
begint met het begrijpen hiervan, op verschillende 
schaalniveaus: grensoverschrijdend, de subsystemen en 
de schaal van huis en tuin. Ieder subsysteem heeft nood 
aan een gebiedsspecifieke strategie.  
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Problemen op drie schaalniveaus
Die problemen situeren zich in Vlaanderen op drie 
verschillende schaalniveaus. Het eerste niveau is 
dat van Vlaanderen en z’n omgeving, de grensover-
schrijdende stroomgebieden van de Schelde en de 
Maas. Een tweede niveau is dat van de verschillen-
de regio’s in Vlaanderen, die bepaald worden door 
een eigen watersysteem en waterproblematiek. De 
kleinste schaal is die van de lokale issues, op schaal 
van het huis en het perceel. De uitdaging ligt erin 
om op de drie verschillende schalen tegelijk aan de 
slag te gaan en ervoor te zorgen dat elke ingreep op 
de kleinste schaal ook bijdraagt aan of kadert in de 
doelstellingen op de hoogste schaal.

Vlaanderen in zes waterregio’s
Op het tweede niveau kunnen we in Vlaanderen zes 
regio’s voor water onderscheiden, die gedefinieerd 
worden volgens de zes subsystemen van het 
watersysteem. Een eerste is de ‘bebouwde’ kust, 
met z’n strand, duinen en waterbeveiligingen. Een 
tweede is het Schelde estuarium dat ver landin-
waarts reikt en een variatie aan natuurlijke habitats 
herbergt. Het derde systeem is dat van de polders, 
dat gekoppeld is aan het kustsysteem. Een vierde 
gebied is het bekenlandschap centraal in 
Vlaanderen, het vijfde het heuvellandschap in het 
zuiden van Vlaanderen en het laatste de Kempen 
met z’n zanderige grond, gevoelig voor uitdroging. 

Het zijn systemen en regio’s die de logica van het 
water volgen en daarom niet noodzakelijk samen-
vallen met de administratieve grenzen. Elk van deze 
subsystemen kent z’n eigen logica, z’n eigen 
interne organisatie met eigen problemen en 
kwaliteiten en heeft nood aan een gebiedsspeci-
fieke benadering. 

Kwantiteit en kwaliteit
De waterproblemen in Vlaanderen liggen zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit. Enerzijds kampen we met 
een tekort aan water tijdens droge periodes, terwijl 
we de overvloed aan water in periodes van zware 
regenval niet kunnen verwerken. Anderzijds is ook 

de kwaliteit van het grondwater – wegens vervuiling 
allerhande – in een slechte conditie. Als eerste stap 
in de drietraps-aanpak is het belangrijk om deze 
problemen te situeren op een kaart met uitdagin-
gen, met significante verschillen per regio. 

De voorspelling dat er in de toekomst geen inko-
mend water meer zal zijn in de Maas en De Schelde, 
een nuldebiet aan de grenzen van Vlaanderen, is 
een omstandigheid die allesbepalend kan worden 
voor onze toekomst. Volgens klimaatvoorspellin-
gen is dit risico in jaren van droogte een reëel 
gevaar, met gevolgen voor tekorten in drinkwater, in 
water voor landbouw, onbevaarbare kanalen,… 

Hoe kan de grond in die droge gebieden, en in het 
bijzonder in het subgebied de Kempen, meer water 
opslaan om de bodem geschikt te houden voor 
landbouw, om uitdroging van de grond tegen te 
gaan en een veerkrachtig ecologisch systeem te 
garanderen?

Stedelijke gebieden zijn dan weer kwetsbaar voor 
overstroming gezien hun hoge percentage aan 
bebouwde en ondoordringbare oppervlakte. Hoe 
kunnen we deze stedelijke gebieden beschermen 
door het voorzien in wateropslag en vertraagde 
afvoer in de steden zelf en welke oplossingen voor 
waterberging voorzien we stroomopwaarts?

Het stijgende zeeniveau kan, nog meer in combina-
tie met een verminderde watertoevoer uit rivieren, 
leiden tot een verzilting van de kuststreek en de 
polders. Kunnen we ons landgebruik en onze 
landbouw aan die veranderde omstandigheden?

In heuvelachtige zand- en leemstreken bestaat er 
het gevaar op overstroming van beken en valleien. 
Hoe zorgen we hier voor betere opslagcapaciteiten 
en een beter benutten van het natuurlijke beken-
systeem?

LODEWIJK VAN NIEUWENHUIJZE , 2012
To formulate ‘concepts’ for this scattered landscape in Flanders, we 
first need a good understanding of the system in terms of qualities 

and problems. 

It is clear that the problems and qualities are different according to 
the specific area and need to be dealt with on different scale levels.
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Problemen in kaart, gebiedsspecifieke 
strategieën
Het in kaart brengen van die problemen toont aan 
dat we nood hebben aan oplossingen op maat, en 
op verschillende schaalniveaus, in die specifieke 
gebieden. De oplossingen zijn tweeërlei, enerzijds 
zullen we de vraag moeten verminderen en die 
vraag beter afstemmen op een duurzaam aanbod 
– met opslag – dat beter geregeld kan worden met 
technische oplossingen. 

Door die specificiteit kan het waterbeheerssys-
teem in elk gebied, op elk niveau, een bepalende en 
sturende factor worden voor ontwikkelingen in 
woongebieden, in economie, landbouw, natuur,… 
Laten we de kwaliteiten en de specificiteit van het 
watersysteem aanwenden om ook specifieke 
kwaliteiten voor woonmilieus, voor economische 
knopen en logistieke verbindingen, voor natuurlijke 
habitats en aangepaste landbouwactiviteiten te 
creëren. 

Vanuit de logica van water, valt Vlaanderen op te delen in 6 regio’s, met elk hun eigen karakteristieken, problemen en oplossingen:
(1) het kustsysteem, (2) het Scheldebekken (3) de polders (4) rivier- en bekenlandschap (5) het Heuvelland (6) de Kempen
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De wateropgaves voor 2050 betreffen de omgang met een stijging van het zeeniveau & verzilting, geen inkomend water in Schelde & Maas, 
overstromingsgevaar in beekvalleien & steden en droogte in het Noordoosten van Vlaanderen. 

Een veerkrachtig watersysteem kan pas bereikt worden door te sturen op een vermindering van de watervraag en een betere afstemming 
op een duurzaam aanbod door middel van infiltratie, waterberging, verbetering van de natuurlijke systemen,...
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De noodzakelijke voedselshift
Landbouw is niet enkel een ‘slachtoffer’ van de 
verdergaande verstedelijking, het heeft ook de 
potentie om – op lange termijn - structurerend te 
zijn voor het landschap. De voorwaarde hiervoor is 
dat voedselproductie niet langer aanzien wordt als 
een op zichzelf staande sector, maar als een 
systeem dat in symbiose met z’n omgeving fun-
geert. Deze symbiotische relatie kan enkel gereali-
seerd worden indien we de grote transitie in 
landbouw voor ogen houden die nodig zal zijn om 
aan de veranderende ecologische, demografische 
en economische context te voldoen.

De vraag die zich voor landbouw stelde tijdens deze 
eerste studio is welke verschuiving noodzakelijk is 
om te evolueren van het huidige naar een veer-
krachtiger landbouwsysteem, dat naast voedsel-
productie meerdere diensten voor z’n rekening kan 
nemen met betrekking tot de opgaves op vlak van 
biodiversiteit, waterbeheer, bodemkwaliteit en 
verstedelijkingsdruk?  En hoe kan die shift, gegeven 
de fragmentatie van het landschap, ook bijdragen 
aan een groter bewustzijn van de oorsprong van 
ons voedsel, aan kortere ketens en het naderbij 
brengen van consumptie en productie, aan recre-
atie en identiteit? Anders uitgedrukt, hoe kan de 
‘ruimte die we innemen voor voedselproductie’ ook 
een kwalitatievere leefomgeving creëren voor een 
groeiende bevolking? En op welke manier kan deze 
verschuiving ook een herstructurering van het 
gefragmenteerde Vlaamse landschap teweeg 
brengen, waarin de percelen voor landbouw in 
nabijheid van de verstedelijking, die nu onder de 
grootste druk staan, van het grootste belang 
kunnen worden in de totstandkoming van die 
symbiotische relatie? De vraag naar de geschikt-
heid van onze huidige instrumenten, hoofdzakelijk 

gebaseerd op afbakening en kwantitatieve doelen, 
komt hierbij onmiddellijk aan de oppervlakte. 
Moeten we denken eerder in ‘projecten’ dan in 
‘regels’?

Een genereus landschap
We lijken wel eens te vergeten dat het Vlaamse 
landschap één van de meest vruchtbare en gene-
reuze is in Europa. Het is een landschap dat ons een 
enorme welvaart heeft gebracht – in de voorbije 40 
jaar gaf het aan velen de mogelijkheid de eigen 
woonwens te verwezenlijken – en nog steeds 
voeren we meer voedsel uit dan we invoeren. Wat 
tevens opvalt in Vlaanderen is de hoge ‘lopende 
meter contact met de open ruimte’ per inwoner. In 
het grootstedelijke gebied rond Brussel bijvoor-
beeld, bedraagt dit contactoppervlak 3,5 m per 
inwoner, wat uitzonderlijk hoog is in vergelijking 
met andere metropolitane regio’s zoals Parijs 
(0,5m) of de Randstad (0,3m) in Nederland. Met 
andere woorden: de open ruimte is altijd nabij. En de 
nabijheid van die grenzen creëert mogelijkheden. In 
onze landschapsstrategieën dienen we de beteke-
nis en de kwaliteit van die ‘randen’ te vergroten, te 
exploiteren, te communiceren, te vieren en te 
gebruiken als een specifieke metropolitane kwali-
teit.

De consumptie van dat landschap
Maar tegelijk hebben we het land op zodanige wijze 
geconsumeerd dat grote gevolgen opduiken met 
betrekking tot biodiversiteit, voedsel- en energie-
productie. De intensieve manier waarop we van-
daag aan landbouw doen met een groot aandeel 
productie van vee en veevoeder, de intensieve 
groenteproductie, de hoeveelheid meststoffen 
nodig om het hoge rendement van deze productie 
te garanderen, hebben een impact op de 

Regionale voedselparken 
Paola Viganò 

Vlaanderens’ rijkdom ligt in de vruchtbaarheid van het 
landschap en het hoge contactoppervlak met de open 
ruimte, een positief neveneffect van de fragmentatie. We 
kunnen op die kwaliteiten inzetten door een regionale 
parkstrategie te ontwikkelen die een diverse voedselpro-
ductie koppelt aan biodiversiteit, wonen, werken, 
verplaatsen, met een geïntegreerde aanpak van stad en 
landschap.  
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achteruitgang van de grond- en waterkwaliteit en 
op de uitputting van onze watervoorraden.  De 
versnippering van ons landschap, maakt de 
uitbouw van een ecologisch netwerk en het in stand 
houden van onze biodiversiteit moeilijk, problemen 
waaraan onze huidige manier van aan landbouw 
doen nog onvoldoende bijdragen. En wat betreft de 
productie van hernieuwbare energie, maken we zo 
goed als geen gebruik van de potenties die het land 
ons biedt. Het oplossen van deze lange termijn 
problemen is een veel groter en moeilijker opgave 
dan de creatie van woongelegenheid voor een 
bijkomend miljoen inwoners.

Een afhankelijk Vlaanderen?
Ten gevolge van de huidige ‘consumptie’ van ons 
landschap verschijnt het scenario van een 
Vlaanderen dat in hoge mate afhankelijk wordt voor 
de import van z’n water, z’n energie, z’n voedsel,… 
Een uitwisseling van producten en diensten op 
Europees niveau of zelfs globaal niveau hoeft niet 
onmiddellijk als een probleem gezien te worden, 
echter een te grote mate van afhankelijkheid, 
maakt ons ook kwetsbaar. Bovendien is landbouw-
productie in Europa afhankelijk van Europese 
subsidies om te kunnen concurreren op internatio-
naal niveau, maar kunnen we erop rekenen dat die 
subsidies blijven bestaan? De evolutie van de 
laatste jaren, waarin Europese subsidies vooral die 
landbouwactiviteiten ondersteunen die ook een 
bijdrage leveren aan een verbetering van de 
biodiversiteit, aan landschapsontwikkeling en 
versterking van rurale gemeenschappen, met 
strengere milieunormen, stuwt ons reeds in de 
richting van een langzame transitie wat betreft de 
rol van landbouw in onze samenleving.

Meer zelfvoorzienend
Een grotere mate van ‘zelfvoorziening’, niet te 
verwarren met ‘autarchie’, is daarom van belang 
om op een veerkrachtige wijze de toekomstige 
uitdagingen tegemoet te gaan. 
Om voedselproductie in Vlaanderen in grotere 
mate zelfvoorzienend te maken, moet die terug in 
relatie komen te staan met de bodem, het water-
systeem, met de ruimtelijke constellaties en 
nederzettingspatronen,  met de lokale cultuur, met 
arbeid en onderwijs. De tekening van de 

lagenbenadering uit de Nota Ruimte van het 
voormalige Nederlandse ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), waarin de laag van het 
grondgebruik, de infrastructuren en de ondergrond 
op elkaar zijn afgestemd illustreert het belang van 
evenwichten in die relaties en van het afstemmen 
van de diverse beleidssectoren om ruimtelijke 
kwaliteit te garanderen.

Geen m2 landbouwgrond gaat verloren
Voor een grotere veerkracht gaan we uit van de stel-
ling dat geen vierkante meter landbouwgrond 
verloren mag gaan. Het realiseren van bijkomende 

woningen, voorzieningen en werklocaties voor de 
één miljoen extra inwoners van Vlaanderen, is een 
vraagstuk waarin we voldoende ervaring hebben 
opgebouwd en dat we kunnen oplossen binnen het 
aandeel aan bebouwde oppervlakte dat we van-
daag kennen. 

Integreer de steden
Aan deze stelling is echter ook het grote gevaar 
gekoppeld dat het landschap gaat fungeren als een 
instrument voor sociale segregatie, als een buffer 
voor de migratie van een armere stadsbevolking 
naar het rijkere ommeland. Daarom is het essenti-
eel dat de transformatie van de steden in één 
geheel met die van het platteland wordt behandeld, 
en dat de steden deel uitmaken van de regionale 
voedselstrategieën. De integratie van de steden is 
een noodzakelijke voorwaarde voor de creatie van 
een grotere band tussen voedselproductie, water, 
landschap, arbeid en onderwijs. 

Meer variatie
Om de relatie van landbouw met de ondergrond en 
het natuurlijke systeem te herstellen en te verster-
ken, hebben we nood aan een grotere variatie in 
teelten en landgebruik.
Die grotere variatie zal leiden tot een meer zelfvoor-
zienende en schokbestendige landbouw met op 
lange termijn ook een hogere productiviteit en 
diversiteit in de voedselproductie en tot een 
sterkere regionale identiteit en herkenbaarheid. En 
het huidige landschap in Vlaanderen, versnipperd 
als het is, maar met z’n historische decentrale 
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structuur waarin elk stuk een eigen, rijke geschie-
denis heeft, geeft aanleiding tot die grotere variatie.

Om een koppeling tot stand te brengen van de 
voedselproductie met het watersysteem, met de 
ondergrond, met het ecosysteem en het behoud 
van biodiversiteit, met de woon- en werkomgeving, 
is de huidige bestemmingsplanning – waarin elke 
lap grond één functie of gebruik krijgt toebedeeld 
– ontoereikend. Een betere koppeling, een betere 
symbiose in een gevarieerder landschap veronder-
stelt dat we voor elk gebied de specifieke noden 
aanpakken en nagaan hoe we de verschillende 
gebruiken met elkaar in relatie kunnen brengen op 
zo’n manier dat ze de identiteit  en de herkenbaar-
heid van het landschap versterken.  

Meta-challenges / Meta-park
De ontwikkeling van ‘meta-parken’, grote regionale 
gebieden die een zekere samenhang vertonen 
wegens een gedeelde ondergrond, geschiedenis of 
ruimtelijke constellatie kunnen een alternatieve 
beheersstructuur worden of een extra laag toevoe-
gen aan de bestemmingsplanning. In die regionale 
meta-parken kunnen de verschillende sectorale 
behoeftes beheerd worden in relatie met elkaar en 
de ondergrond en vanuit de specificiteit van het 
landschap en de rol die de regio speelt in een 
breder, grensoverschrijdend Vlaanderen. Vanuit die 
koppeling van behoeftes en opgaves zien we 

potenties ontstaan voor drie meta-parken in 
Vlaanderen: één in de Kempen waar een grote 
opgave ligt in valorisatie van de natuurlijke waar-
den, één in het kustgebied waar we met de klimaat-
problematiek zullen moeten omgaan en een derde 
centraal tussen die gebieden in, waar de versnippe-
ring van het landschap het grootst is.

Meta-park Kempen
Een eerste voorbeeld van zo’n regionaal meta-park 
kan gerealiseerd worden in de Kempen, een lange 
strip van aan de Noorderkempen tot het Maasland. 
Dit eerste regionaal meta-park, kunnen we zien als 
een aaneenschakeling van initiatieven zoals het 
Nationaal Park Hoge Kempen, om de grote uitda-
gingen op vlak van droogte en valorisatie van de 
natuurlijke waarden aan te pakken. Hoewel 
Vlaanderen niet beschikt over een groot aaneenge-
sloten natuurgebied, kunnen we door het nastreven 
van een grotere co-existentie tussen landbouw en 
biodiversiteit, dit oostelijke ‘park’, met een groter 
aandeel aan natuur dan elders in Vlaanderen, z’n rol 
als groene long en leverancier van eco- en maat-
schappelijke diensten voor Vlaanderen laten 
vervullen. Die co-existentie van landbouw en 
natuur, met een voedselproductie die de biodiversi-
teit niet bedreigt, maar net versterkt, en die de 
uitdroging van de grond tegengaat, kan hier de 
basis worden voor toekomstige transformatie. 

Meta-park kust
Een tweede regionaal meta-park voorzien we in het 
westen van het land, in het kustgebied. De produc-
tie van voedsel moet hier veel meer afgestemd 
worden op het watersysteem en op de mogelijke 
veranderingen in het klimaat. Om de gevolgen van 
een stijgende zeespiegel, waaronder verzilting, op 
te vangen, zullen we het kustgebied meer als één 
zone moeten beschouwen en er de andere uitda-
gingen op vlak van demografie, economie en 
sociale voorzieningen aan koppelen.

Meta-park versnipperd Vlaanderen
In het centrale gebied van Vlaanderen, tussen 
Brussel en Antwerpen, waar de verstedelijkings-
druk en de versnippering van landbouw groot zijn, 
zullen we een andere voedselstrategie moeten 
bedenken. Want ondanks de hoge graad van 
bebouwde ruimte en de kleinschaligheid van de 
landbouwpercelen, heeft ook deze regio een rol te 
vervullen in de voedselproductie en in z’n relatie 
met de woon- en werkomgeving. Dit centrale 
gebied is het gebied bij uitstek om verder te bouwen 
op die hoge ‘lopende meter contact met open 
ruimte’ en een grotere porositeit tussen stad en 
hinterland te creëren.

Het belang van continuïteit tussen stad en hinterland. 
De bescherming van het landschap mag geen buffer worden voor 
migratie van bepaalde bevolkingsgroepen uit de steden.
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Potenties voor de ontwikkeling van twee meta-parken: in het oosten de uitbreiding van het natuurgebied van de Hoge Kempen 
en in het westen het kustgebied

PAOLA VIGANO, 2012
We sometimes tend to forget, but seen from a European 

perspective, Flanders is one of the most fertile, generous and 
abundant territories. 

PAOLA VIGANO , 2012
A remarkable fact is that the linear meter of contact between 

the open space and people in Flanders is very high, 3,5 m 
per inhabitant in the metropolitan area of Brussels. But then 
again, opposed to this fact, we should consider the division 
of the rich versus the poor and the degree of appreciation of 

inhabitants for their environment.
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Paola Viganò’s ‘Regionale Voedselpark’getest 
in het oosten van Vlaanderen
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Paola Viganò vertrekt vanuit de hypothese van een 
zelfvoorzienend Vlaanderen waarin geen vierkante 
meter landbouwgrond verloren gaat. De implicatie 
daarvan zou zijn een radicale verschuiving van 
productie van kwantiteit naar diversiteit. Volgens 
deze logica neemt de voedselproductie in verschil-
lende delen van Vlaanderen ook een totaal verschil-
lende vorm aan. Verweven met de omgeving, 
gericht op een maximale productiviteit en variatie, 
zou de voedselproductie – sterker dan nu het geval 
is – gebaseerd zijn op de kwaliteit van de bodem, 
maar ook de kwaliteit van de plek, het culturele 
landschap en de regionale arbeidsmarkt. Dit 
uitgangspunt zou de basis kunnen vormen voor het 
bestuur en beheer van grotere gebieden als ‘regio-
nale voedselparken’. Als alternatief voor het huidige 
systeem van bestemmingsplanologie, zouden in 
deze ‘parken’ verschillende uitdagingen – op het 
gebied van water, verstedelijking, energie en 
biodiversiteit – veel sterker in samenhang kunnen 
worden ontwikkeld en beheerd.

Het ontwerpend onderzoek van LIST/GRAU explo-
reert de implicaties van de toepassing van een 
dergelijk concept in het noordoosten van 
Vlaanderen: deels overlappend met het huidige 

Nationaal Park Hoge Kempen, maar zich uitstrek-
kend van Antwerpen tot Maastricht. Het onderzoekt 
de idee van een ‘regionaal park’ als bestuurs- en 
ontwikkelingsmodel: een planning tool. Het veron-
derstelt een samenwerking tussen verschillende 
gemeenten, bestaande samenwerkingsverbanden 
zoals het Nationaal Park Hoge Kempen en andere 
organisaties. Wat deze samenwerking bindt is niet 
zozeer een masterplan voor het hele gebied, dat 
zou de interne verschillen en de sterk lokaal georga-
niseerde belangen geen recht doen. Hiervoor in de 
plaats komt een ‘territoriale gereedschapskist’. De 
gereedschappen in deze kist zijn transformatie-
principes die aangeven op welke manier het 
landschap kan worden ontwikkeld en behouden, 
principes die aangeven op welke manier de balans 
in plaats van de tegenstelling tussen lokale belan-
gen kan worden versterkt. Wanneer het regionale 
park over een langere periode volgens deze begin-
selen transformeert, kunnen vele acties op kleine 
schaal toch optellen tot een grotere ontwikkeling in 
een gewenste richting.

In een eerste stap zijn de verschillende landschap-
pelijke kwaliteiten van het gebied geïnventariseerd. 
Vervolgens wordt de logica van het landschap op 
de grotere schaal doorgrond. Door een serie van 
analyses worden de grote verbindingen en de 
conflict- en breekzones in kaart gebracht. Voor elk 
type landgebruik – voedselproductie, stedelijk 
gebied, biodiversiteitzones – worden zowel de 
sterke en compacte gebieden als de zwakkere en 
meer diffuse gebieden geïdentificeerd. Daarbij gaat 
het niet zozeer om de tegenstelling tussen sterk en 
zwak of geclusterd en diffuus maar om het identifi-
ceren van conflicten en potentieel. Op basis 
daarvan zijn acht ‘case studies’ geselecteerd 
tussen Antwerpen en de Maas. Samen bevatten 

Paola Viganò’s ‘Regionale Voedselpark’getest 
in het oosten van Vlaanderen

Het ‘regionaal park’ als sturingsmodel om vele kleine 
acties op te laten tellen tot een sterker en groter geheel. 
Zonder een masterplan maar met een degelijke 
gereedschapskist.

Het regionale park van Antwerpen tot Maastricht

The productive landscape49

Nationaal Park De Hoge Kempen

Lommelse Sahara

Albertkanaal

‘Groene vingers’

Bossen

Heide

Terrils

Domein Zilvermeer

Natuurreservaten

Bewoonde bossen

Arboretum

Duinen

De Maas

Vijvernetwerk

Grote domeinen

Grenspark De Zoom [NL]

Kalmthoutse Heide

Bos industrie

Landschappelijke kwaliteiten binnen het territorium van het regionale park
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Selectie van case studies op basis van de logica van het landschap
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5. ZONHOVEN
· Verweving van productieve landbouw, 
rijke biodiversiteit en stadscentrum
· Toegang tot ecologische zone

4. KEIHEUVEL
· Verspreid ecologisch netwerk en pro-
ductieve landbouw.
· Porositeit van het veld

6. OPGLABBEEK
· Groene corridor als centraal park

7. MAASMECHELEN
· Toegang tot het Nationaal Park
· Grenzen tussen het Nationaal Park en 
de stad Maasmechelen

8. STOKKEM
· Porositeit van een landbouwcluster
- Biodiversiteit van de Maas
· De Maas als een sterke kwaliteit

2. RISSCHOT
· Fragmentatie en privacy
· Lokale groene zones en landbouw
· Toegang tot kleine voorzieningen

1. WOMMELGEM
· Vier functies: stad, biodiversiteit, 
landbouw en industrie. Twee grote in-
frastructuren: kanaal en snelweg

De acht case studies met ieder hun ty-
pische eigenschappen,

Belangrijke zone voor biodi-
versiteit, > 500 hectare

Belangrijke steden, > 20.000 
inwoners

Belangrijke voedselproduc-
tieclusters

3. ZILVERMEER
· Conflict tussen biodiversiteit, mas-
satoerisme en landbouw
· Afgezonderde eilanden

deze ‘case studies’ een grote verzameling aan 
grens- en snijvlakken en roepen een grote variatie 
aan vragen op die representatief worden geacht 
voor een groter territorium.

In een derde stap van het ontwerpend onderzoek 
wordt voor iedere case study onderzocht wat op dit 
kleine schaalniveau op het spel staat. Voor iedere 
case study wordt de vraag gesteld ‘wat hier kan of 
moet worden gedaan om actief bij te dragen aan 
het ontstaan van het regionale park’. Onderzocht 

wordt op welke manier, op basis van de principes 
van Paola Vigano, nieuwe bebouwing, (stads)
landbouw, natuurgebieden kunnen worden ontwik-
keld. Een aantal belangrijke principes in het denken 
van Paola Viganò komen hierin terug: het belang 
van porositeit om verschillende functies daadwer-
kelijk met elkaar te verbinden, de continuïteit 
tussen stad en landschap, en het belang van de 
contactgrenzen tussen bebouwde en open gebie-
den. Elke case study leidt zo tot een ‘ontwerp’. 
Hierbij is echter niet zozeer de voorgestelde 
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Het ontwerpend onderzoek aan de acht case studies

transformatie zelf van belang, als wel de twee of 
drie ingrepen die deze transformatie vormgeven. 
Het zijn deze ingrepen, de ‘gereedschappen’, die 
immers ook elders kunnen worden toegepast.

In een laatste stap worden de gereedschappen bij 
elkaar gebracht in de ‘territoriale gereedschapskist’ 
die als basis kan dienen voor een langjarige trans-
formatie, aangepast aan het gefragmenteerde, 
gedecentraliseerde territorium. Deze reeks van 
kleine acties kan zich over tijd optimaal aanpassen 
aan lokale omstandigheden en toevalligheden en 
toch over een langere periode een groter effect 
hebben dan een gepland ‘grand projet’.

Bij dit ontwerpend onderzoek gelden enkele sterke 
beperkingen. Het is uitgevoerd in bijzonder korte tijd 
met een beperkte kennis van het gebied. Het is te 
beschouwen als een ‘eerste proeve’ van strategie. 
Een grotendeels virtuele strategie bovendien, want 
slechts in zeer beperkte mate besproken met de 
buitenwereld, de ‘echte wereld’. Per definitie slaat 
ze dus de plank vele malen mis. Een eerste ge-
spreksronde leverde meteen al discussie op. Moet 
er toch niet één ding zijn dat het hele park een 
identiteit geeft, een uitzonderlijk programma, 
misschien gerelateerd aan de waterproblematiek 
of een klimaatstrategie? Heeft het park echt die 
schaal nodig van Antwerpen tot Maastricht, is de 
schaal van het huidige Nationaal Park Hoge 
Kempen, niet juist goed? En het antwoord is 
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Ferraris Atlas, 1777

Bestaande situatie, topografische kaart Bestaande situatie, analyse

Bestaande situatie, luchtfoto Eén van de acht case studies: Opglabbeek

Lezing: ‘Groene vingers’ en een diffuus 
stedelijk patroon

Strategie: verbindt twee gescheiden 
stedelijke omgevingen met een ‘centraal 
park’

Ingrepen

Gereedschap 16
Collectief wonen 
op de rand van de-
groene zone

Gereedschap 17
Publiek programma 
koppelen aan het 
centrale park: 
school, sport, ...

Gereedschap 18
Lokale voedselpro-
ductie, speelplaat-
sen en kreupelbos, 
voor recreatie en 
om speculatie tegen 
te gaan

0 200 500 m 1 km
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BLOEMEN EN PLANTEN

De Territoriale Gereedschapskist

INTENSIVERING VAN LANDBOUWZONES

TOEGANKELIJKHEID VAN BIODIVERSITEIT

WONEN AAN DE RAND VAN HET GROEN

OBSERVATIEHUTS

BOOM

CLUSTERING VAN LANDBOUW

PARKINGANG EN PUBLIEKE RUIMTE

PUBLIEKE TUSSENRUIMTES

NATUURLIJK RIVIERBED

BOSSEN

LANDBOUWINFRASTRUCTUUR

NATIONAAL PARK

nationaal park

VERLENGING VAN DE CONTACTLIJN

INTENSIVERING VAN BIODIVERSITEIT

Bevrijdt landbouwgebied van ‘grote 
dozen’ om de landbouw te versterken

Zorg voor infrastructuur als toe-
gang tot ecologische zones

Maak collectieve woningbouw naast 
de stadscentra en de groene gebiden

Develop agricultural clusters in 
block’s insides

Zorg voor grote publieke ruimten 
als entree voor het Nationaal Park

Maak publieke ruimte (scholen, sport), 
verbonden met de stad en natuur

Versterk de landbouwinfrastructuur 
om ontwikkeling te faciliteren

Maak collectieve woningbouw zo 
dicht mogelijk bij de natuur

Plant bomen en planten om de biodi-
versiteit te versterken

Zorg voor observatiehut-
ten in het park

Sta toe dat de rivier weer op een na-
tuurlijke manier kan overstromen en 
creëer een grote ecologische zone

Verbindt het Nationaal Park met 
Genk mbv de oude infrastructuur
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LIJNVORMIGE BOSSEN

KANAAL EN PUBLIEKE RUIMTE

ISOTROPIE

GROENE POROSITEIT

NATUURRESERVAAT

VERSPREIDE PUBLIEKE RUIMTE

NATUURLIJK RIVIERBED

NATIONAAL PARK

VERBONDEN INDUSTRIËLE CLUSTERS

PADEN IN HET BOS

Gebruik de kanalen als gedeelde 
publieke ruimte

Maak publieke ruimte op de rand 
van de belangrijke biodiversi-

teitszones

Maak met bossen en rijen bomen groene 
continuïteiten en porositeiten door 

grote ondoorwaadbare landbouwgebieden.

.   .   .

Voorzie in kleine en verspreide 
publieke ruimte

Maak paden van de stadjes naar de 
Maas zodat die een sterke voorzie-

ning kan worden

Maak publieke ruimte als verbin-
ding tussen groene zones

Verbindt industriële clusters met 
belangrijke infrastructuur door 

een verbindingsweg

Maak wandel- en fietspaden door de 
ecologische zones

PUBLIEKE RANDRUIMTE VERBONDEN PUBLIEKE RUIMTE LOCAL RECREATIEGEBIEDEN

Versterk de isotropie door het com-
pleteren van de infrastructuur

Zorg voor recreatiegebieden op de 
rand belangrijke ecologische zones
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1. HOGE KEMPEN

Intensifering van biodiver-
siteit in het Nationaal Park

Installatie van observatie-
huts op de terrils

Installatie van observatie-
huts langs de paden

Grote publieke ruimte en een 
treinstation bij de ingang 
van het Nationaal Park

Toegangen tot het Nationaal 
Park

Voetgangers- fietspaden door 
de ecologische zones 

Publieke ruimten verbonden 
met stad en Nationaal Park

Publieke ruimte langs het 
Nationaal Park

Woningbouw langs het Natio-
naal Park

2. OPGLABBEEK

Intensivering van biodiversi-
teit in het centrale park

Publieke ruimten verbonden 
met stad en het centrale park

Publieke ruimten langs het 
centrale park

3. GENK

Organiseren en completeren 
van bestaande industriële 
clusters

Publieke ruimten verbonden 
met stad en Nationaal Park

Publieke ruimen langs ecolo-
gische zones

Treinstation als toegang tot 
de ecologische zone

4. ZUTENDAAL, OELEINDE

Completeren van bestaande 
weginfrastructuur

5. MAASMECHELEN

Grote publieke ruimte en een 
treinstation als entree voor 
het Nationaal Park

Publieke ruimten langs de 
rand van het Nationaal Park

Reactiveren oude spoorlijn

6. MEER

Overstromingen toestaan:  
Meer als ecologische zone

Intensivering van biodiversi-
teit langs het rivierbed

Versterking van landbouwin-
frastructuur

7. DORPERHEIDE, STAATSBOS

Installatie van observatie-
huts

Intensivering van biodiver-
siteit

Versterking van de land-
bouwinfrastructuur

natuurlijk ja, die schaal is ook goed. Sterker nog, dat 
wat nu al gebeurt in de Hoge Kempen is vaak 
volledig in de geest van wat hierboven is beschre-
ven en juist ten aanzien van het governance-vraag-
stuk valt hier veel te leren. Misschien is de vraag dan 
ook eerder op welke manier een ‘parkorganisatie’ 
de verschillende bestaande organisaties kan 
helpen of met elkaar kan verbinden. Want de soms 
grensoverschrijdende problematiek, het historisch 
gegroeide economische systeem gebaseerd op de 
zandgronden en de hiermee verbonden logica van 
het Albertkanaal geven ook aanleiding voor organi-
satie op die grotere schaal.

Ten aanzien van de gereedschapskist werd opge-
merkt dat juist de ontwikkeling van landbouw en 
stadslandbouw onderbelicht zijn, daar waar het 
vertrekpunt toch een voedselpark was. Zowel de 
intensieve landbouw in de Noorderkempen als de 
kleinschalige, lokale stadslandbouw die zo past bij 
de verweving met de stad, zou meer aandacht 
moeten krijgen. De verstedelijking zo dicht bij de 
randen van de nog open ruimte riep soms vragen 
op. De logica hierachter – het aanbod van hoge 
woonkwaliteit die kan voorkomen dat andere gebie-
den vol worden gebouwd – kan dus worden 

versterkt. En welke gereedschappen zijn denkbaar 
om juist de meest bedreigde zones – de open 
ruimtes tussen in de pockets van de bebouwing – te 
behouden? Ook werd gewezen op de grote rol van 
de ontginningen  in het gebied, de aanwezigheid 
van militaire domeinen en de beperkte visie op 
mobiliteit en de relatie met energie. 
Duidelijk is dat wanneer het ‘regionale park’ als 
bredere strategie voor de ontwikkeling en uitvoe-
ring van het Vlaams ruimtelijk beleid zou worden 
ingezet, dit concept op talloze fronten zou moeten 
worden ontwikkeld en verfijnd. Tegelijk zijn de 
vragen die het nu al oproept wel de juiste vragen: op 
welke schaal (schalen) moeten we het organiseren, 
hoe ziet zo’n samenwerking eruit en hoe verbindt 
het sectorale belangen in plaats van ze te scheiden.
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The long term: 
uncertainty & 
governance

The long term: uncertainty & governance59

Hoe kunnen we omgaan met een onzekere toekomst en onze 
acties toch zo sturen dat ze beantwoorden aan de lange termijn 
doelen die we vooropstellen, deze vraag vormt de kern van de 
tweede conceptstudio. Het is een vraagstuk dat raakt aan de 
onzekerheid in het praten over en het kennen van die toekomst, 
aan de houdbaarheid van onze levenswijze en onze omgang met 
ruimte en aan de vraag naar welke planning en sturing nodig zijn 
voor die lange termijn. 
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Welke toekomst?
Hoe maken we toekomstige ontwikkelingen en hun ruimtelijke dimensie 
kenbaar, hoe kunnen we ze inzichtelijk maken of visualiseren en hoe maken 
we ze onderwerp van debat? 

Wanneer we spreken over die toekomst, hebben we het dan over onvermijde-
lijke, te verwachten of onwaarschijnlijke veranderingen. En wat betekent 
robuustheid of veerkracht binnen dit scala aan toekomsten?

Er zijn een aantal ‘te verwachten’ veranderingen die het kader vormen voor 
ons toekomst-denken. Een veranderend klimaat zal ons voor een aantal 
voldongen feiten stellen waaraan we moeten aanpassen: een stijgend zeeni-
veau, maar ook grotere risico’s op droogte, een stijging in temperatuur en 
vermindering van het aantal soorten dwingt ons op een andere manier om te 
gaan met ruimte. Anderzijds verwachten we  ook een demografische groei 
van één miljoen mensen in Vlaanderen tussen vandaag en 2050. De verande-
rende samenstelling van die groep mensen, met een diversere culturele 
achtergrond en een groter aandeel ouderen, heeft implicaties voor waar zij 
zullen wonen en werken, de zorg die zij nodig hebben en de risico’s op sociale 
segregatie. Ook de economie verandert wereldwijd. Hier stelt zich de vraag 
naar waar we meer of minder werkgelegenheid verwachten of willen voorzien 
en welke economie Vlaanderen nodig heeft om onze welvaart of ons welzijn te 
garanderen binnen een veranderende globale economie.

Wat is scratch?
Bij het vooruitkijken naar 2050 en het verbeelden van een toekomst wordt de 
experts gevraagd naar de manier waarop Vlaanderen er idealiter zou uitzien 
en functioneren. Zo’n ‘tabula rasa’ oefening peilt in eerste instantie naar wat 
de – nieuwe – sturende principes moeten zijn van zo’n toekomstig 
Vlaanderen. Welke visies liggen aan de basis van de ontwikkelingen?

Gezien zowat alles afgeschreven is op een termijn van 50 jaar, kan zo’n oefe-
ning in verbeelding van de toekomst heel ver gaan, maar anderzijds stelt dit 
ook onmiddellijk de vraag naar wat we dan precies als vertrekpunt beschou-
wen? Wat is die ‘scratch’ situatie, het blanco blad, wat is waardevol genoeg 
om te behouden en waarvan moeten we af zien te raken? Moeten we terug 
naar een oorspronkelijke, historische kwaliteit die we in het landschap her-
kennen? Gaat het om een betere afstemming van de ondergrond, de infra-
structuren en de occupatie-laag door een terugkeer naar het natuurlijke 
systeem, in zoverre dat nog bestaat. Of betekent ‘scratch’ misschien het 
bouwen vanuit de cultuur van kleinschalige organisatie en ondernemerschap 
die diep verankerd zit in de Vlaamse mentaliteit?

Kunnen we de ruimte op een intelligentere manier inzetten in functie van 
lange termijn transformaties eerder dan vanuit actuele behoeftes en proble-
men, hoe gaan we om met die traagheid van ruimtelijke ontwikkeling en wat 
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kunnen begrippen zoals hergebruik, tijdelijk gebruik, gemengd gebruik of 
omkeerbaar gebruik van ruimte hier aan mogelijke denkpistes opleveren?

Hoe sturen we?
Hoe kunnen we nu reeds lijnen uitzetten voor die toekomst, welke planning en 
sturing zijn nodig om van hier naar daar te raken? 

Vandaag zien we processen van verdere verstedelijking, verdere aantasting 
van de open ruimte, schaalvergroting in landbouw, in economie, een groeiend 
recreatief gebruik van de open ruimte,… aan de gang. Aan de grondslag van 
deze aan de gang zijnde transformaties liggen bepaalde mechanismes en 
regels. Indien we een trendbreuk in transformatie willen bewerkstelligen 
moeten we ook de krachten aan de basis kennen en nagaan hoe we op deze 
dynamiek kunnen sturen om ze dichter te brengen bij de vooropgestelde 
toekomstvisies. Enerzijds gaat dit om een groeiend bewustzijn in de hoofden 
van de mensen, een grotere ‘sense of urgency’. Anderzijds zullen we ook op de 
mechanismes zelf moeten ingrijpen en zullen we moeten identificeren welke 
onderdelen daarvan problemen veroorzaken en hoe we ze kunnen bijstellen. 
Dit is een bestuurlijk vraagstuk, over wat we moeten en kunnen veranderen, 
maar tevens hoe we in beleid kunnen omgaan met een onzekerheidsfactor. 
Hoe gaan we om met een toekomst die we niet volledig kennen, met een 
probleem dat er vandaag nog niet is, maar er morgen wel kan zijn?



64Visies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

1970 – 2010 : het oude contract
De afgelopen 40 jaar werd in Vlaanderen een hoge 
welvaart gecreëerd door de vele private investerin-
gen. Op grote schaal werden over gans Vlaanderen 
gronden opengesteld voor economische ontwikke-
ling en private constructie, als onderdeel van een 
beleid gericht op een algemene distributie van de 
collectief geproduceerde welvaart. Het private 
bouwperceel was en is de hoeksteen van dit beleid. 
Door de spreiding over het territorium werden de 
prijzen laag gehouden en waren de individuele 
baten hoog. Het aanduiden van vele percelen als 
ontwikkelbare grond in de bestemmingsplannen 
had tot gevolg dat de waarde van die gronden 
exponentieel steeg, maar van die opbrengsten 
genoten vooral de eigenaars en niet de overheid. Dit 
is, wat we noemen, het oude contract. Het is echter 
een pad dat je slechts één maal kan bewandelen, 
grond is er immers bijna niet meer en de overheid 
beschikt ook niet meer over het geld om deze 
manier van handelen verder te zetten. ‘Business as 
usual’ zou eindigen in ernstige schade voor het 
milieu, de voedselproductie, mobiliteit en uiteinde-
lijk ook de economie.

2010 – 2050 : een nieuw verdienmodel
We staan vandaag op een kantelpunt, de balans 
tussen persoonlijke baten en maatschappelijke 
kosten is uit evenwicht. Om de toekomstige 
generaties in de komende 40 jaar van dezelfde 
levenskwaliteit te laten genieten, is het essentieel 
om een nieuwe overeenkomst te treffen. We 
moeten op zoek naar een nieuw contract of een 
andere samenwerking tussen burgers onderling en 
tussen overheid en burger, waar de kosten en baten 
dichter tot elkaar komen, met gedeelde verant-
woordelijkheden en voordelen.

Vandaag blijven vele kosten extern, ze worden 
doorgegeven aan de volgende generaties, aan de 
buitenwijken van de steden, aan andere delen van 
de planeet of aan een overbelast publiek budget. De 
laatste jaren merken we een trend waarbij meer en 
meer stemmen opgaan voor het idee dat ieder zelf 
moet instaan voor de externe of ecologische 
kosten. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat wie op 
het platteland woont, zelf moet instaan voor de 
bedeling van de post, voor het voorzien van allerlei 

De balans tussen persoonlijke baten en maatschappelijke kos-
ten is uit evenwicht.

Van het oude contract naar een nieuw 
verdienmodel - Michiel Dehaene

Het toelaten van vele private ontwikkelingen over heel 
Vlaanderen heeft geleid tot een enorme stijging van de 
individuele welvaart en de spreiding van ‘stedelijke func-
ties’ in een breed gebied. Vandaag stoten we op de gren-
zen  en gevolgen van die spreiding. Een nieuw evenwicht 
tussen individuele baten en maatschappelijke kosten en 
een intensivering van die gespreide stad dringt zich op. 
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distributienetwerken. Maar uiteindelijke leidt dit tot 
een consolidatie van de huidige situatie, zij het 
gefinancierd op een andere manier en bovendien 
sociaal onrechtvaardig.

We moeten daarom op zoek naar een ander, 
duurzamer verdienmodel dat een deel van de 
individuele baten en private investeringscapaciteit 
naar de collectieve schaal gebracht worden, maar 
dat toch sociaal rechtvaardig is voor wie niet de 
middelen ter beschikking heeft. Een nieuw financi-
eel metabolisme als het ware, gefundeerd op een 
andere basis dan de eigendomspositie. Een 
groeiend deel van de bevolking heeft immers niet 
de mogelijkheid om eigendom in te brengen, maar 
hebben evenzeer nood aan die collectieve diensten. 
De vraag naar een model dat ook sociaal rechtvaar-
dig is, zal daarom nader bekeken moeten worden.

Verstedelijking in situ
Hoe manifesteert dit nieuwe verdienmodel zich ver-
volgens op het terrein? Omdat we de gedane 
investeringen verankerd in het gespreide bebou-
wingspatroon niet zomaar kunnen weggooien, 
zullen we moeten uitgaan van dit bestaande 
patroon en erop verder bouwen. In Vlaanderen zien 

we dat een groot aantal functies, die we associëren 
met de stad, zich gevestigd hebben in een gebied 
dat die traditionele stad ver overschrijdt. Ook 
tussen de grote steden, zoals in het gebied tussen 
Antwerpen, Brussel en Gent, zien we hoe zich  een 
stedelijke dynamiek en stedelijke logica heeft 
genesteld in een veel ruimer territorium dan de 
klassieke agglomeratie. In ons streven naar meer 
duurzaamheid en een nieuw verdienmodel, moeten 
we de bewoners van die Vlaamse ruit niet naar de 
grote steden proberen lokken, maar moeten we ‘ter 
plaatse’ verstedelijken. Dit is uiteraard geen 
pleidooi voor een verdere spreiding, maar voor een 
intensivering en verdichting van het bestaande 
landschap. We kunnen dit landschap intensiveren 
door de waterstructuren, groenstructuren en hun 
relatie met de bebouwde omgeving te versterken, 
door die woonomgevingen te gaan verdichten en ze 
te koppelen aan het netwerk van openbaar vervoer.

Intensiveer het landschap door het versterken van water-
structuren, groenstructuren en de relatie met de bebouwde 
omgeving. 

Van het oude naar het nieuwe contract, van het spreiden van in-
dividuele investeringen naar een nieuw financieel metabolisme 
dat private investeringscapaciteit gebruikt voor maatschappe-
lijke uitdagingen. 

MICHIEL DEHAENE, 2012
We are at the end of a specific era of development, an era of 

welfare and globalization in which costs could still be externalized 
to an invisible elsewhere.

MICHIEL DEHAENE, 2012
In Flanders many of the functions we associate with ‘the city’ 

have settled in a far larger territory than the traditional city. The 
link between infrastructure and the ‘right to the city’ should be 
regarded on a much wider territory than just the compact city.

MICHIEL DEHAENE, 2012
The right to the city is nowadays too much linked to an exclusive 

notion of property and to a stake in the land. Instead we need 
to focus on usership rights, on the chance to have access, on the 
possibility to intensify the city as a broad opportunity structure.
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Schalen van collectiviteit
De verschillende maatschappelijke uitdagingen 
bevinden zich op verschillende schaalniveaus of 
verschillende vormen van collectiviteit. Het is 
belangrijk de verschillende schalen van ‘collectivi-
teit’ en ‘samenwerking’ af te stemmen op de aard 
en schaal van de maatschappelijke uitdagingen. 
Een verbetering van de energetische prestaties en 
visuele kwaliteit kan aangepakt worden op de 
schaal van het individuele perceel, voor de uitda-
gingen op vlak van landbouw, waterbeheer en 
verdichting dient op de schaal van de leefomgeving 
of het dorp samengewerkt te worden, duurzamer 
energieproductie en -consumptie is een kwestie 
die een nog groter gebied bestrijkt en transport 
tenslotte moet op regionale schaal geregeld 
worden. Een sterkere focus op het lokale niveau is 
van belang om de problemen aan te pakken, maar 
die focus houdt enerzijds ook een noodzakelijk 
opschaling in van de verkaveling om ook maat-
schappelijke problemen mee aan te pakken, en 
anderzijds zullen regionale strategieën dichter 
moeten aansluiten op de laagste niveaus, zodat de 
ingrepen een zichtbaar effect krijgen en individuen 
zich bewust worden van de strategie waaraan ze 
participeren.

De rol van de overheid
Het zoeken naar een nieuw model voor collectief 
grondbezit en –beheer is de allergrootste uitdaging 
in dit hele verhaal. Om enige controle te verwerven 
over de welvaartscreatie die nu gebaseerd is op 
individuele eigendom, zullen we moeten evolueren 
naar een meer publiek of collectief grondbeheer. 
Hierbij kunnen  reeds bestaande modellen zoals 
‘erfpacht’ of ‘Community Land Trusts’ als inspiratie 
dienen of kunnen we ook nieuwe modellen voor een 
alternatief grondbeheer gaan bedenken. Publiek 
eigenaarschap hoeft geen volledig eigenaarschap 
te betekenen, er zijn voldoende tussenmodellen te 
bedenken die de klassieke oplossing van ‘onteige-
ning’ vermijden. Het doel van zo’n model moet zijn 
om individuen te overtuigen om te investeren in 
nieuwe belangen en maatschappelijke winst, in ruil 
waarvoor de overheid de collectieve kosten regelt. 
Door in te zetten op meer hybride modellen, met de 
nadruk op samenwerking tussen overheid en 
individu, behouden we het beheer en onderhoud 
van lokale eigendommen ook dichter betrokken bij 
de eigenaars zelf, die daarvan het onmiddellijke 
voordeel ervaren in een kwalitatiever woonomge-
ving.

De verschillende schalen van samenwerking en collectiviteit,
elk maatschappelijk probleem vergt een samenwerking op een aan-
gepast schaalniveau
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Urbanize in situ: geen pleidooi voor een verdere spreiding, maar voor een intensivering en verdichting van het bestaande landschap 
door de waterstructuren, groenstructuren en hun relatie met de bebouwde omgeving te versterken, door die woonomgevingen te gaan 
verdichten en ze te koppelen aan het netwerk van openbaar vervoer.
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Tendensen en uitdagingen voor de 
toekomst
Bekeken vanuit de globale schaal, zien we twee 
tendensen die onze toekomst mee zullen sturen. 
Enerzijds is er de trend naar een verdere decentrali-
satie en fragmentatie, met vele kleinschalige 
ontwikkelingen. Anderzijds zien we dat kritische 
massa binnen dit globale systeem nog meer massa 
aantrekt, grote dingen hebben de neiging om uit te 
groeien tot nog grotere. Binnen dit proces van 
globalisatie krijgt ook de notie van grenzen 
een volledig andere betekenis, die in de toekomst 
ook verder zal evolueren.

Naast de aan de gang zijnde trends, zullen we in de 
toekomst ook moeten omgaan met een aantal 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen. We 
zullen moeten inspelen op een aantal kantelpunten 
die zich binnenkort aandienen. Het bekendste van 
die kantelpunten is ‘peak oil’, het moment in tijd 
waarop het maximum aan petroleumextractie is 

bereikt, waarna de productie afneemt en steeds 
moeilijker wordt. ‘Peak oil’ zal ons dwingen om op 
een heel andere manier met energie om te gaan. 
Maar ‘peak oil’ is slechts de aankondiging van nog 
vele andere keerpunten waarvoor een omslag in 
ons gedrag noodzakelijk wordt. Zo is er ook ‘peak’ 
reizen, ‘peak’ industriële landbouw, ‘peak’ investe-
ringen in infrastructuur, ‘peak’ gebruik van nieuwe 
bronnen ...

Om met die uitdagingen om te gaan zullen we 
decentralisatie en kritische massa moeten organi-
seren, zullen we de grenzen moeten herdenken 
maar moeten we vooral de verbinding met de 
globale schaal behouden en versterken.

Vlaanderen met twee gezichten
Wanneer we vanuit dit perspectief naar Vlaanderen 
van vandaag kijken, zien we een Vlaanderen met 2 
gezichten. Enerzijds is er het Vlaanderen van 
‘sprawl’, kleine centra en lintbebouwingen. 

sprawl verbonden met de wereld

Vlaanderen met twee gezichten 

Vermijd het tussenin 
Matthijs Bouw

Vlaanderen heeft twee gezichten, enerzijds is er de 
sprawl, anderzijds zijn er Brussel en Antwerpen via 
dewelke Vlaanderen verbonden is met de wereld. Elke 
toekomststrategie moet erop gericht zijn de performantie 
van beide te versterken, de sprawl als decentraal systeem, 
maar zonder bijkomende suburbanisatie, Brussel en 
Antwerpen als  receptoren voor groei en kritische massa.
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Anderzijds is Vlaanderen verbonden met de wereld 
door Brussel en Antwerpen. De sterktes van beide 
‘gezichten’ of karakteristieken moeten versterkt 
worden in het licht van de toekomstige uitdagingen.

Het belang van Brussel met ruimte voor 
groei
Wat men in Vlaanderen al eens durft te vergeten 
– of te negeren – is dat Brussel – samen met 
Antwerpen - Vlaanderens verbinding met de wereld 
en de globale economie is. Fysisch zijn Vlaanderen 
en Brussel volledig met elkaar vergroeid, de twee 
vormen, op vlak van economie en mobiliteit, één 
systeem. Als het slecht gaat voor Brussel zal het 
slecht gaan voor Vlaanderen. Toch wordt Brussel 
voorgesteld als een witte vlek op de kaart van 
Vlaanderen en heeft men de neiging ‘om Brussel 
heen’ te plannen door allerlei economische projec-
ten in de rand rond Brussel te ontwikkelen zonder 
daarbij na te gaan welke samenwerking nodig is of 
wat de taakverdeling tussen de gewesten is.

In plaats van ‘om Brussel heen’ te plannen, moet 
Vlaanderen genereus zijn voor Brussel 
en plannen vanuit het perspectief van Brussel. Om 

Brussel toe te laten om te groeien - in termen van 
economie, demografie, levenskwaliteit - en om die 
verstikkende, sociale tegenstelling tussen de 
huidige stad en niet-stad op te heffen, moeten we 
de toekomst van Brussel zien in een meer com-

plexe vorm, vervlochten met z’n omgeving. Van de 
focus op de Vlaamse ruit, 
moeten we naar figuur waarin Brussel een centraler 
positie inneemt en waarin het die stad wordt 
toegelaten z’n ‘vingers’, ‘lobben’ of stralen uit te 
strekken: Brussel als ‘de zon’. Het herdenken van de 
‘grenzen’ van planning en samenwerking, ook al 
blijven de politieke of administratieve grenzen 
bestaan, is een eerste stap in dit proces.

Maak decentraal Vlaanderen 
performanter en duurzamer
Aan de andere kant hebben we het Vlaanderen van 
de ‘sprawl’, met een mix aan functies met lage 
densiteit, wat we ‘soep’ noemen. In plaats van 
investeringen en kritische massa verder uit te 
spreiden door ‘transit oriented development’, 
moeten we deze ‘soep’ performanter en duurzamer 
maken als gedecentraliseerd systeem. 

Nieuwe technologieën zullen ons ondersteunen in 
de decentralisatie en de verduurzaming van 
landbouw-, energie- en transportsystemen. 
Hierdoor zal onze toekomstige samenleving er op 
een aantal punten anders gaan uitzien:

- Een meer geïndividualiseerd transport zal 
gesteund zijn op elektrische wagens enerzijds, 
met aansluiting op transitplekken waar je kan 
overstappen op stedelijke systemen en een 
groter aandeel fietsgebruik anderzijds met 
langere en snellere fietsroutes.  

- De investeringscapaciteit van bewoners kan 
gebruikt worden om woningen energieneutraal 
te maken, om lokale; hernieuwbare 

Vlaanderen heeft twee gezichten, enerzijds is er de sprawl, 
anderzijds is Vlaanderen verbonden met de wereld via Brus-
sel en Antwerpen

MATTHIJS BOUW, 2012
In the long run you need to organize two dimensions in spatial 
planning, decentralization on the on the one hand and critical 

mass on the other. We need to rethink the relation between those 
two and find a way to un-think the borders.

MATTHIJS BOUW, 2012
Brussels doesn’t have the right capacity to grow in a qualitative 

way. Because of that there is an incredible distinction between city 
and non-city. We need to rethink these borders.
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energiebronnen te ontwikkelen, om collectieve 
systemen voor opslag en warmtepompen te 
introduceren.

- Landbouw binnen dit decentrale systeem zal 
evolueren naar tuinieren, met vrijlopende 
varkens en kippen, een landbouw die zichzelf in 
stand houdt met een grotere diversiteit aan 
gewassoorten om te overleven binnen een 
warmer klimaat.

- Woningen gaan meer als een groep gaan 
functioneren en er wordt een grotere solidariteit 
verwacht van de bewoners. Een diverse bewo-
nersgroep, met ook ouderen en zorgverleners, 
deelt gebouwen met gemeenschappelijke 
functies, met ruimte voor evenementen.

- Er worden recreatiegebieden van een zekere 
omvang ontwikkeld, in de buurt van de wonin-
gen, waar mogelijkheden zijn voor grootschali-
ger activiteiten zoals voetbal, beurzen,…

 - Een sterkere culturele diversiteit zal zich mani-
festeren binnen deze samenleving

Vermijd het tussenin
We kunnen concluderen dat de decentralisatie van 
de ‘soep’ en het opschalen van Brussel betekent 
dat we géén bijkomende wegen nodig hebben voor 
de toekomst, géén bijkomende spoorwegen, 
géén bijkomende suburbanisatie. We moeten 
tegelijk inzetten op agglomeratie rond Brussel en 
Antwerpen en op decentralisatie buiten die grote 

steden. Wat we nieuw bouwen of ontwikkelen moet 
bestemd zijn voor 2050, moet de noden van de 
toekomst dienen en niet die van vandaag, moet de 
centraliteit van Brussel en Antwerpen versterken 
en het decentrale performanter maken, met andere 
woorden: vermijd het ‘tussenin’.

geïndividualiseerd transport gebruik investeringscapaciteit van 
bewoners om huizen neutraal te maken

landbouw als tuinieren

huizen vormen een groep recreatiegebieden van een zeker omvang sterkere culturele diversiteit
 

Methodes om ‘de soep’ performanter te maken als decentraal systeem

Organiseer kritische massa en houdt de soep decentraal, vermijd 
het tussenin.
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De bandbreedte aan toekomsten
Voor de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen wordt ervan uitgegaan dat we in 2050 
een bevolkingsgroei van 1 miljoen mensen moeten 
opvangen. Wanneer we er de wetenschappelijke 
inschattingen voor de bevolkingsgroei in 
Vlaanderen op nagaan, is dit cijfer echter verre van 
zeker. In realiteit is de toekomst onzeker en kan hij 
niet exact gekend zijn.

Daarom moeten we visies en strategieën ontwikke-
len die kunnen omgaan met de twee uitersten voor 
de toekomst. In een scenario van stabilisatie en 
krimp wordt de bevolking verondersteld af te 
nemen met een half miljoen, in een scenario van 
snelle groei verwachten we 3,5 nieuwe inwoners in 
2050. Tussen die twee uitersten moeten we 
opereren. Het gebruik van minimum en maximum 
scenario’s in beleid moet ons toelaten om rekening 
te houden met die bandbreedte aan toekomsten en 
om robuuste - politieke - beslissingen te nemen die 
deze variatie kunnen opvangen.

Scenario 1: Vlaanderen krimpt
In een krimp scenario gaan we ervan uit dat krimp 
eerst zal optreden in landelijke gebieden en kleinere 
of middelgrote steden. Wellicht zullen ook de 
grotere havengebieden het slachtoffer worden van 
de crisis, waar het tekort aan olie en grondstoffen 
ons zal dwingen om efficiënter om te gaan met 
materialen en ruimte en meer te gaan inzetten op 
recyclageprocessen. De landbouwsector zal in het 
scenario van krimp en crisis veeleer gericht zijn op 
de lokale markt. In geval van krimp moet het beleid 
daarom gericht zijn op het sturen op leegstand, een 
begeleiden van de transformatie in je landbouw-
productie en het investeren in recyclageprocessen 
en internationale connecties.

Scenario 2: Vlaanderen groeit
In het scenario van snelle groei zal het woningente-
kort vooral optreden in stedelijke omgevingen en in 
gebieden met lage densiteit. Het is van belang om 
die groei te gebruiken om ook andere doelen te 
verwezenlijken, zoals het verankeren van groen-
blauwe structuren en het bepalen van welke 
plekken bewaard moeten worden voor de toe-
komst. Beleid moet in geval van groei inzetten op 
landschapsbouw en het verbinden van landelijk 
wonen hieraan, op het versterken van de groen-
blauwe netwerken, natuur- en recreatiezones, op 
een verdubbeling van de ring rond Antwerpen & 
Brussel om de groei van die steden op te vangen 
binnen een nieuwe zone en op de ontwikkeling van 
het havennetwerk.

Robuuste strategieën
Omdat we de toekomst van Vlaanderen tot op 
vandaag niet kennen, moeten we veerkrachtige 
maatregelen ontwikkelen die opgewassen zijn 
tegen beide extreme scenario’s, maar die even-
goed de problemen aanvatten wanneer de waar-
heid ergens tussenin ligt. 
- Eerst en vooral is het belangrijk om het groen-

blauwe netwerk te benoemen en te verankeren. 
- Langs de lijnen van openbaar vervoer moeten 

we vervolgens uitsluitend planmatige verstede-
lijking toelaten en hiervoor nu reeds de nodige 
ruimte vrijwaren. 

- Een regionaal ontwikkelingsperspectief, met 
schetsing van de ambities en ecologische, 
sociale en economische doelstellingen, moet 
uitgezet worden dat als kader kan dienen voor 
lokale initiatieven. 

- Tenslotte moeten we vooral inzetten op vitale, 
dragende steden, waarin voor Brussel een 
belangrijke rol is weggelegd die de huidige 
administratieve grenzen overschrijdt. 

Minimale en maximale scenario’s 
Rienk Kuiper
Een robuuste toekomststrategie moet in staat zijn om te 
gaan met de bandbreedte aan mogelijke toekomsten. 
Naast een set maatregelen in geval van groei en in geval 
van krimp, zullen we in onze omgang met een ongekende 
toekomst moeten inzetten op groen-blauwe netwerken, 
ontwikkeling langs lijnen van openbaar vervoer en in de 
steden en een regionaal kader voor lokale initiatieven. 
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grote groei scenario

gemiddeld scenario

krimp scenario

onzekerheid bevolkingsontwikkeling  
varieert tussen - 0,75 miljoen en + 
4,25 miljoen

RIENK KUIPER, 2012
In between the two extremes of fast growth and decline we will 
have to work, elaborating firm, robust strategies that can cope 

with this variety, with both growth and decline.

RIENK KUIPER, 2012
The inhabitants of Brussels won’t stick to the administrative 

borders of this ‘white spot on the map’. From a spatial, economical 
and social point of view it is inevitable to take Brussels into the 

discussion and the strategy. 
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landschapsbouw + verbinden aan landelijk wonen

versterk de groen-blauwe netwerken +  natuur / recreatie zones 

verdubbeling van de ring rond Antwerpen & Brussel

ontwikkel het havennetwerk

s

2 x urbaan volume 2050

stuur op leegstand

transformeer je landbouwproductie, meer lokale markten

investeer in recyclageprocessen en internationale connecties

Scenario 1: krimp of stabilisatie

Scenario 2: snelle groei

krimp & stabilisatie 2050
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Waar beginnen? 2050

Een robuuste strategie in de omgang met een onzekere toekomst:

1. benoem & veranker het groen-blauwe netwerk
2. langs openbaar vervoerslijnen enkel planmatige verstedelijking
3. regionaal ontwikkelingsperspectief als kader voor lokale initiatieven
4. inzetten op vitale, dragende steden
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Uitgaan van de decentrale organisatie
We staan met Vlaanderen voor een reeks uitdagin-
gen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. In 
grote lijnen liggen de uitdagingen voor Vlaanderen 
– zoals in vele andere Europese regio’s – in de 
zoektocht naar duurzaamheid. Een duurzamer 
nederzettingspatroon, een duurzamere mobiliteit, 
een duurzamere economie.

Reeds sinds de Middeleeuwen beschikt Vlaanderen 
over een uniek verstedelijkingspatroon bestaande 
uit een netwerk van complementaire steden dat 
gedurende de laatste decennia verder aaneenge-
groeid is via extensieve lintbebouwingen. Dit 
extensieve, gedecentraliseerde nederzettingenpa-
troon met lage densiteit lijkt in tegenspraak met 
alle principes en idealen van de compacte stad, 
alomtegenwoordig in debatten over de duurzame 
stad. Maar gezien we decennialang de uitbouw van 
die diffuse stad hebben gestimuleerd – bewust of 
onbewust – kunnen we ze vandaag niet zomaar 
uitwissen en vervangen door het model van de 

compacte stad. Het starten van een blanco blad, 
van een nieuw, opgelegd model is niet realistisch 
maar evenmin duurzaam in Vlaanderen.

Een andere weg naar duurzaamheid
Het specifieke nederzettingspatroon dat diep 
verankerd is in de geschiedenis, de politiek en de 
cultuur van Vlaanderen, kan niet zomaar aan de 
kant geschoven worden, maar moet daarentegen 
net als vertrekpunt genomen worden voor een 
ander pad richting duurzaamheid. Een pad van 
radicale decentralisatie en differentiatie. 

De toekomst is onbekend en onkenbaar
De basisgedachte van dit betoog is dat het onmo-
gelijk is om de toekomst te kennen. Indien die 
toekomst per definitie ongekend is, kan een ro-
buuste strategie enkel uitgaan van de ontwikkeling 
van een veerkrachtige en kwalitatieve ruimte die 
vele toekomsten in zich kan opnemen – economi-
sche en demografische groei zowel als krimp –. Om 
robuust te zijn, moet die ruimtelijke ontwikkeling 
ook het huidige landschap als uitgangspunt 
nemen. Een landschap dat, gezien de traagheid van 
ruimtelijke ontwikkelingen, in grote mate hetzelfde 
zal blijven. We moeten met andere woorden 
proberen de potenties te zien van wat hierin reeds 

Vlaanderens gespreide nederzettingspatroon en lage densiteit is 
uniek en diep geworteld in de geschiedenis, politiek en cultuur 
van Vlaanderen.

Vertrek vanuit de potenties van de gegeven situatie in de zoek-
tocht naar een duurzamere en veerkrachtige toekomst,

Veerkracht door decentralisatie en 
differentiatie - Thomas Sieverts

Vlaanderen kent al eeuwen een decentrale, liberale orga-
nisatie, met veel private eigendom een een zwakke sturing 
van bovenaf. De weg naar duurzaamheid en veerkracht 
moet daarom uitgaan van die decentrale organisatie, 
zonder inname van bebouwde oppervlakte en door er een 
grotere differentiatie in landschap, een grotere aanpas-
baarheid en gedeelde verantwoordelijkheid aan toe te 
voegen.
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verscholen ligt, we moeten die potenties verder 
ontwikkelen en de kwaliteiten verhogen om ook om 
te gaan met de problemen gekoppeld aan het 
huidige patroon. Waarom decentralisatie en 
differentiatie een veerkrachtig toekomst-pad is, 
kan geargumenteerd worden door de optelsom te 
maken van een aantal variabelen en constanten 
voor de toekomst. 

Constanten
Wanneer we in het vooruitkijken ook de geschiede-
nis van Vlaanderen in acht nemen, kunnen we ervan 
uitgaan dat een aantal karakteristieken nagenoeg 
dezelfde zullen blijven, net omdat ze zo verankerd 
zitten in die lokale cultuur. 
1. De samenleving die vandaag in Vlaanderen erg 

liberaal is en gebaseerd op een hoge graad van 
private eigendom met weinig ruimtelijke 
controle, zal dat in toekomst ook in grote mate 
blijven. 

2. De centrale overheid zal slechts een beperkte 
invloed blijven hebben, terwijl gemeentes, 
private ondernemingen, coöperatieven of 
verenigingen de belangrijkste organen zullen 
zijn de gedecentraliseerde cultuur. 

3. En tenslotte zal het principe van complemen-
taire steden en gemeenten, met oorsprong in de 
Middeleeuwen, nog steeds geldig blijven als 
ruimtelijke structuur voor Vlaanderen.

Met andere woorden, het specifieke ‘Schwarzplan’, 
die gespreide footprint van Vlaanderen, zonder 
sterke ruimtelijke sturing van bovenaf, zal niet 
fundamenteel veranderen. Indien we ervan uitgaan 

dat deze zaken weinig kunnen of zullen veranderen, 
moeten we gaan sturen vanuit een kwaliteitsverho-
ging van dit specifieke decentrale systeem. 

Variabelen
We kunnen ervan uitgaan dat een aantal factoren 
wel grondig zullen veranderen tussen vandaag en 
2050:
1. Aangezien de materiële groei zal afnemen, 

zullen we het moeten stellen met minder 
inkomsten, zowel voor gezinnen als voor de 
staat, de regio en de gemeenten. 

2. Uitgaande van de traagheid in ruimtelijke 
ontwikkelingen, kunnen we zeggen dat 80% van 
de bebouwde omgeving in 2050 nu reeds 
bestaat. Een groot deel ervan zal echter een 
grondige transformatie ondergaan, waarin 

jaarlijks 2% van die bebouwde omgeving 
gerenoveerd wordt.

3. Een grote omwenteling in de technieken van 
energieproductie en –gebruik, in transport- en 
communicatietechnologieën staat ons te 
wachten

4. De bevolking blijft groeien, maar de samenstel-
ling ervan verandert met een groter aandeel 
ouderen en inwoners met andere culturele 
achtergronden.

5. Een groeiende globalisatie, zowel op vlak van 
economie als van cultuur zal een grote invloed 
hebben op Vlaamse of lokale economie, cultuur 
en klimaat.

Dus ondanks het overleven van het ‘Schwarzplan’, 
zullen levensstijlen, werkvormen en het landschap 
grondige veranderingen ondergaan.

THOMAS SIEVERTS, 2012
Decentralization is part of this system of resilience. In a 

decentralized system, you can take one system out of the whole 
and it still functions.

THOMAS SIEVERTS, 2012
There are two facts that make me conclude that the probability of 
crises is growing: First, economic growth can’t keep on going, it’s 
destroying the world. Second there’s globalization: we still have a 

privileged position now, but not for long any more.

Vertrek vanuit de potenties van de gegeven situatie in de zoek-
tocht naar een duurzamere en veerkrachtige toekomst,
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HET PRINCIPE VAN DECENTRALISATIE

Een strategie van radicale decentralisa-
tie en differentiatie. Door het uitwis-
selen, verdunnen, verdichten van het 

bestaande bebouwingspatroon kunnen we 
streven naar een landschap met een gro-
tere diversiteit en sterkere identiteit, 
waarin de kwaliteiten en duurzaamheid 
versterkt worden en waarin een verdere 

uniformisering van het landschap wordt 
tegengegaan. Elk van die eenheden in het 
landschap biedt zo een unieke leefomge-
ving, met lokale levensstijl, die mee mo-
gelijk gemaakt wordt door een grotere mix 

The long term: uncertainty & governance79

van functies en een decentralisatie van 
technologieën en diensten. De transfor-
matie van een decentraal functionerende 
samenleving is enkel mogelijk indien 
bewoners en ondernemers mee geëngageerd 

worden in dit proces, indien we inzet-
ten op een gedeelde verantwoordelijkheid 
en gebruik maken van de 2% jaarlijkse 
vernieuwing van het patrimonium en de 
momenten van investering om ook extra 

kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit 
toe te voegen. 



80Visies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Omgaan met onzekerheid: inzetten op 
differentiatie
De interactie van variabelen en constanten en de 
invloed op de ruimtelijke ontwikkeling zijn onzeker. 
Om binnen een strategie van radicale decentralisa-
tie en differentiatie om te gaan met die onzeker-
heid, moeten elk ruimtelijk concept een extreme 
openheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit in zich 
dragen, zonder daarbij ‘vormloos’ of uniform te 
worden. De steeds groter wordende uniformiteit 
van het landschap is een reëel gevaar. We moeten 
ruimtelijke systemen bedenken die de schomme-
lingen in economie, en demografische groei, de 
consequenties van klimaatverandering en globali-
satie kunnen opvangen. Een ruimtelijk systeem dat 
openstaat zowel voor groei als krimp. De verster-
king van het intrinsieke karakter van een landschap 
en het een ‘schoonheid’ meegeven zijn integraal 
onderdeel van een robuuste strategie, omdat dit 
kan toelaten dat mensen zich vereenzelvigen met 
een – lokaal – landschap, dat de waarde ervan stijgt 
en daarmee ook het belang om die waarde te 
behouden en te versterken door alle betrokkenen.

Het creëren van die grotere openheid, aanpasbaar-
heid en flexibiliteit, houdt dus een aantal voorwaar-
den in voor de transformatie van het landschap:
- We moeten een grotere differentiatie aanbren-

gen in de landschappen en de hiermee gepaard 
gaande leefstijlen, uitgaande van wat er reeds 
aan potenties en kwaliteiten aanwezig is in dat 
landschap.

- We moeten inzetten op een decentralisatie van 
technieken en diensten zoals energievoorzie-
ning, watervoorziening, afvalverwerking, 
rioleringssystemen en transport om die lokale 
levensstijl en een grotere zelfvoorziening te 
ondersteunen. Het is hierbij van belang te 
vermelden dat we niet streven naar autarchie, 
een lokale levensstijl is niet losgekoppeld van de 
globale wereld. We moeten wel streven naar een 
grotere zelfvoorziening omdat die ons onafhan-
kelijker maakt en daardoor beter bestemd tegen 
schokken. 

- Die lokale levensstijl en grotere zelfvoorziening 
zijn enkel te realiseren indien ook een derde 
voorwaarde is vervuld. Een grotere mix van 

gebruiken, wonen en werken is noodzakelijk voor 
het functioneren van die lokale eenheden. Een 
grotere rol voor een kwalitatiever publieke 
ruimte maakt mee deel uit van deze strategie. 

Ruimtelijke randvoorwaarde: geen extra 
m2
In de huidige evolutie stevenen we, ondanks de 
veelheid aan architecturale stijlen en de pseudo-
individualiteit van elke woning,  af op een doodse 
uniformiteit in het karakter van nederzettingen. Er 
is geen contrast, geen connectiviteit, geen speci-
fiek karakter. Wanneer we die evolutie niet keren, 
lopen we het risico om zowel de stad als het land-
schap onherstelbaar te vernietigen in slechts een 

aantal decennia. Een basis uitgangspunt voor een 
decentraal functionerende structuur, met grotere 
differentiatie en een grotere mix is daarom het 
stopzetten, met onmiddellijke ingang, van neder-
zettingengroei op nieuw, onontgonnen land. Het 
bestaande aandeel aan bebouwde ruimte in 
Vlaanderen is groot genoeg om de nodige groei, 
aan woningen, economische of andere functies tot 
ver voorbij 2050 op te vangen, op voorwaarde dat 
we inventief en minder spilzuchtig omgaan met die 
ruimte. Zoals reeds eerder gesteld zal het bestaan-
de ‘Schwarzplan’ niet grondig veranderen tussen 
nu en 2050. In plaats van groei en nieuwe ontwikke-
lingen in te zetten voor verdere aantasting van open 
ruimte, moeten we ze gebruiken om de in de 
transformatie van reeds bestaande nederzettingen 
een grotere kwaliteit te introduceren. Gebruik die 
groei dus voor het tot stand brengen van een betere 
mix in functies, een kwalitatiever openbaar domein, 
een uitgesprokener karakter en een robuuste 
schoonheid.  
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Een graduele transformatie
Het gebruik van die groei betekent in feite dat we 
een graduele transformatie proberen te realiseren, 
gebruik makend van de jaarlijkse 2% vernieuwing 
van de bebouwde omgeving. Door die 2% verande-
ring aan te grijpen om ook in te zetten op de grote 
maatschappelijke uitdagingen en hierbij ieder 
– van overheid tot de particulier die z’n woning 
verbouwt – te wijzen op z’n verantwoordelijkheid 
kunnen we stap voor stap de nodige trendbreuken 
realiseren. We moeten hierbij gebruik maken van 
lokale betrokkenheid en privaat initiatief om die 
transformaties in te zetten. Culturele tools en 
communicatie om lokale overheden en particulie-
ren mee bewust te maken van die grote uitdagin-
gen, zijn een eerste stap in dit proces. Daarnaast 
moeten eenvoudige regels ervoor zorgen dat elk 
project, hoe klein of groot ook, bijdraagt aan de 
kwaliteit, het publiek domein en de aanpasbaar-
heid.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Door middel van die 2% regel en de gedeelde 
verantwoordelijkheid, kunnen we ondanks de 
traagheid van de ruimte toch belangrijke omwente-
lingen organiseren. Om dit proces te doen slagen, 
moeten we daar vandaag mee starten en moeten 
we het proces van die transformatie zichtbaar en 
bediscussieerbaar maken. Het opstarten van 
proefprojecten en culturele initiatieven, gebruik 
makend van vernieuwende instrumenten kunnen 
die opstart ondersteunen. Het lanceren van een 
regionale IBA - Internationale Bauausstellung – kan 
zo’n mogelijk vernieuwend instrument zijn. Een IBA 
is geen tentoonstelling in de traditionele betekenis 
van het woord, maar een intensief proces, beperkt 
in tijd, dat op zoek gaat naar innovatieve antwoor-
den op de huidige en toekomstige uitdagingen 
betreffende stads- en regionale ontwikkeling. Het is 
een manier om ontwerpers, maatschappelijke 
actoren en burgers te betrekken bij een proces, een 
discussie op gang te trekken en op basis van de 
gelanceerde ideeën ook pilootprojecten op te 
starten. Een beproefde methodologie in het 

buitenland, die ook in Vlaanderen de aanzet kan zijn 
voor een strategie van decentralisatie en differenti-
atie.
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Thomas Sieverts’ ‘Radicale Decentralisatie’ 
getest in West Vlaanderen
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Thomas Sieverts gaat ervan uit dat het unieke, 
verspreide bebouwingspatroon in Vlaanderen, dat 
diep verankerd is in de Vlaamse geschiedenis, 
politiek en cultuur, de basis moet vormen voor de 
ontwikkeling de komende veertig jaar. Sieverts 
veronderstelt dat de sterk liberaal georganiseerde 
samenleving en de relatief zwakke centrale over-
heid niet zomaar zullen veranderen. Dit betekent 
voor Vlaanderen een unieke weg naar een duur-
zaam en veerkrachtig territorium, niet vergelijkbaar 
met het ideaal van de compacte Europese stad dat 
zo dominant is in het huidige discours over duur-
zame steden. Andere zaken evolueren echter wel 
volgens Sieverts: in de toekomst zullen we het 
moeten doen met minder inkomen en er zullen 
grote veranderingen plaatsvinden in de energie-
voorziening en communicatietechnologie. De 
bevolking groeit nog steeds maar zal veranderen 
van samenstelling. Terwijl het ‘schwarzplan’, het 
typische verspreide nederzettingspatroon dus zal 
blijven bestaan, zal dit in de toekomst wel radicaal 
anders worden gebruikt. Van de gebouwenvoor-
raad in 2050 staat waarschijnlijk 80 procent er nu 
al, maar het overgrote deel hiervan zal ingrijpend 
zijn getransformeerd. Het is de hiervoor benodigde 
jaarlijkse investering van twee procent in de 
gebouwenvoorraad, die de basis vormt voor een 
langjarige transformatiestrategie.

Volgens Sieverts moet binnen het bestaande 
bebouwingspatroon worden gezocht naar moge-
lijkheden om afzonderlijke en verschillende neder-
zettingen te vormen, met ieder een geheel eigen 
karakteristiek, gebruik, voorzieningen, natuur, 
geschiedenis en mogelijke leefstijlen. 
Voorzieningen als water, vuil water, afval en energie 
worden zoveel mogelijk gedecentraliseerd. Er wordt 

Thomas Sieverts’ ‘Radicale Decentralisatie’ 
getest in West Vlaanderen

Een strategie voor lokale samenwerking en een nieuw 
planningsmechanisme. De natuurlijke verjonging van de 
gebouwenvoorraad van twee procent per jaar wordt 
aangewend voor de transformatie naar een veerkrachtig 
landschap.

De regio ten westen van Roeselare, Ferraris Atlas, 1777 en 
huidig bebouwd gebied.

0 1 2 5 km
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gestreefd naar een gemengd gebruik: er wordt 
zowel gewoond als gewerkt. Deze nieuwe stedelijke 
eenheden worden geïdentificeerd op basis van de 
geschiedenis, het gebruik en de morfologie van het 
landschap. Over tijd worden het levendige en sterk 
verschillende ‘wijken’ als onderdeel van een 
verstedelijkt landschap. Om dit continue transfor-
matieproces te sturen, worden eenvoudige regels 
opgesteld om elke modernisering of uitbreiding, 
elke private investering, bij te laten dragen aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte, aan een betere 
bereikbaarheid en een grotere aanpasbaarheid in 
de toekomst. Wanneer in iedere bouwaanvraag ook 
de verbetering van het publieke domein wordt 
betrokken, leidt dit over de lange periode tot 2050 
tot een generieke, geheel nieuwe kwaliteit. En tot 
slot: communiceer met de eigenaren de voordelen 
van deze decentralisatiestrategie: een beter, 
onderscheidend adres zal het bezit in waarde doen 
stijgen.

Het ontwerpend onderzoek van LIST/GRAU verkent 
de mogelijkheden en consequenties van deze 
strategie voor een radicale decentralisatie in 
West-Vlaanderen, in de regio ten westen van 
Roeselare. In een eerste herinterpretatie van het 
landschap worden sterke, te onderscheiden 
landschapseenheden geïdentificeerd: de ‘vormen’. 
De 18e eeuwse kaarten uit de Ferraris Atlas dienen 
hiervoor als basis. Het beeld van Vlaanderen dat op-
rijst uit deze atlas is er een van een immense 
verzameling stukjes land: klein, dicht bij elkaar en 
allemaal net anders. Hierbij zoeken we overigens 
niet de weg terug naar de 18e eeuw. Het gaat erom 
ruimtelijke kwaliteiten naar boven te halen die in het 
landschap begraven liggen en in de loop der tijd 
vervaagd zijn.

De tweede lezing van het stedelijk landschap gaat 
juist over het tegengestelde: niet het bijzondere 
maar het algemene wordt eruit gelicht: de ‘patro-
nen’. In de context van Vlaanderen gaat het hier om 
de bebouwing. Een snelle lezing van deze verstede-
lijking levert drie belangrijke ingrediënten op. Ten 
eerste zijn dit ‘de grote dozen’, de grote voedselver-
werkings- en diepvriesbedrijven die zo dominant in 
het landschap verschijnen. Ten tweede de ‘steden’: 
de gebieden met een sterker geconcentreerde 
bebouwing. En tot slot ‘het stof’: het overal aanwe-
zige netwerk van boerderijen en aan de agro-indus-
trie gerelateerde faciliteiten. In de geleidelijke 
transformatiestrategie is het de wisselwerking 
tussen die zeer specifieke gebieden aan de ene 
kant en de juist uniforme patronen aan de andere 
kant die centraal staat.

Vorm 1: Bos / Forêt de Bruges

Vorm 2: Water / Handzamevaart

Vorm 3: Heuvel / Hooglede
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Patroon 1: ‘grote dozen’ (> 1 Ha)

Patroon 2: ‘steden’

Patroon 3: ‘stof’

Om deze wisselwerking vorm te geven worden uit 
de verschillende lagen vervolgens zes nieuwe 
eenheden gedistilleerd, volgens de logica van 
Sieverts afgeleid uit de geschiedenis, het huidig 
gebruik en de morfologie van het landschap. Deze 
eenheden dienen als basis voor de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in het landschap met ieder zeer 
specifieke kwaliteiten en mogelijke leefstijlen. De 
specifieke gebieden werken als ‘magneten’: zij 
trekken programma aan, waar dit wordt afgegeven 
door het generieke landschap. Deze uitwisseling 
van programma volgt het natuurlijke ritme volgend 
van de 2% investeringen per jaar. Bovendien 
voldoet deze uitwisseling aan een aantal regels: 
een gemengd programma, gericht op een hoge 
mate van zelfvoorzienendheid en decentraal 
gesloten kringlopen van afval, water en energie. Zo 
ontstaat, gradueel, over een lange periode, een 
veerkrachtig landschap van contrasten en speci-
fieke woon- en werkomgevingen met een sterk 
lokaal voorzieningenniveau en kwalitatieve open 
ruimte.

In het ontwerpend onderzoek is natuurlijk sprake 
van een fictieve uitkomst. De keuze van de magne-
ten en de transformatieprincipes zijn geformuleerd 
op basis van een snelle studie van het landschap en 
een flink aantal aannames.  Maar de uitkomst is 
vooral fictief omdat er niet wordt gepland volgens 
een bepaalde tekening. De bestemmingsplanolo-
gie wordt losgelaten ten voordele van een compleet 
andere logica. Sterk gebaseerd op lokale vrijheid, 
onderhandeling en samenwerking. Het veronder-
stelt een sterke lokale en/of regionale organisatie 
voor het ‘vaststellen’ van de magneten. Dit gebeurt 
immers in overleg tussen de lokale stakeholders die 
samen kunnen besluiten een studie te laten 
verrichten naar hun ‘gezamenlijke magneten’. 

De voorgestelde methodologie stelt grote vragen 
aan de te volgen beleidsstrategie en heeft - wan-
neer omarmd – grote gevolgen voor het plannings-
systeem, bijvoorbeeld voor de gewestplannen. Er 
zijn nog vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld wat 
betreft de schaal van deze ‘decentralisatie’ of de 
veranderende rol van de centrale overheid. Maar de 
beste manier om daar achter te komen is wellicht 
door het gewoon uit te proberen en morgen een 
pilootproject op te starten.
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MAGNEET 1: BOS
Wonen boven de bomen. Gemengd programma en voorzieningen in 
het bos. Magneetprogramma: (semi-)collectief wonen, sport-
faciliteiten, serres, voorzieningen, . . .

MAGNEET 2: WATERLANDSCHAP
Wonen aan de rand van de natte zone. Panoramische uitzich-
ten en micro landschapsvoorzieningen. Magneetprogramma: 
collectief wonen (noord), individueel wonen (zuid), ‘natte 
landbouw’, kleine recreatie-installaties, . . .

MAGNEET 3: HEUVEL 
Wonen op de rand van een zachte en flauwe heling. Het hoog-
teverschil wordt gebruikt voor publieke ruimte ne voor-
zieningen. Magneetprogramma: collectief wonen, publieke 
ruimte, sportvelden, kleinschalige landbouw, promenades, 
. . .

MAGNEET 4: ROESELARE
Wonen in een gemengde stedelijke omgeving. Magneetprogram-
ma: cultuur, economie, wonen, erfgoed, diensten, gezond-
heidszorg, . . .

MAGNEET 5 ECONOMISCHE CORRIDOR
De economische corridor van Roeselare naar Torhout (en naar 
Brugge en Zeebrugge). Goed verbonden met de N32 en met het 
spoor. Magneetprogramma: grote en middelgrote logistieke 
and productieclusters, diepvriesfaciliteiten, benzinesta-
tions, landbouw, . . .

MAGNEET 6: VERBINDINGSWEG
De weg N313 die kleine en relatief compacte dorpen met el-
kaar verbindt. Tussen de dorpen bevinden zich kleine boer-
derijen en serres. Magneetprogramma: serres, sportvelden, 
promenades, poreuze woningclusters, ontspanningsplekken, 
kleinschalige landbouw, . . .

Verschillende magneten ontwikkelen tot gemengde woon- en werkomgevingen en hebben zo hun effect op het omringende land-
schap: het ‘stof’ (na een lang en gradueeel proces, bouwend op 2% investeringen per jaar)
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en uitgestrekte natte zone kent verschillende functies: 
(1) als beschermde natuurcorridor en een fragiele, deli-
cate open ruimte die door een serie micro-installaties 
toch beleefbaar wordt gemaakt; (2) als weids uitzicht voor 
de nieuwe collectieve woningen die kunnen worden gebouwd 
langs de noordrand, en aan de zuidrand voor gegroepeerde 
individuele woningen met soepele verbindingen naar de 
natte zone (3).
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MAGNEET 1 : BOS

In het zuidelijke deel wordt de meer onvruchtbare grond die 
minder geschikt is voor landbouw vervangen door bos. Hier 
komen ook publieke en sportieve voorzieningen (1). De ‘grote 
industriële dozen’ worden aangemoedigd te verhuizen, vooral 
naar de economische zone tussen Roeselare and Torhout (2). 
Het land dat achterblijft wordt getransformeerd naar een 
open verkaveling waar men kan wonen in de verdichte lint-
stad (3) of naar hoogbouwwoningen met een kleine voetafdruk 
waar men kan wonen ‘boven de bomen’(4).
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MAGNEET 2 : WATERLANDSCHAP

De natte zone, die in sommige gevallen wordt beschouwd als 
de ‘achtertuin’ voor de steden eromheen, kan een centrale 
open ruimte en een publieke voorziening worden. Deze gra-
duele transformatie moet worden geconstrueerd, stap voor 
stap, parallele paden volgend. Nieuwe woningen en stede-
lijke voorzieningen moet altijd worden gebouwd buiten de 
overstromingsgevoelige gebieden. De onbebouwde, prachtige 
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MAGNEET 3: HEUVEL

De 15 tot 20 meter hoge zachte helling is vandaag nauwe-
lijks zichtbaar. Maar wanneer geaccentueerd door specifieke 
landschappelijke en stedelijke ingrepen biedt de hoogte een 
enorme kwaliteit, zowel om te wonen als voor publiek ge-
bruik. De relatie met het vlakke land eromheen maken het bij 
uitstek geschikt voor recreatie.

Op de heuvel krijgt alles dat publiek of collectief is een 
plek op de rand van de heuvel met uitzicht op de weide om-
geving: publieke ruimten (1), sportvelden (2) en scholen (3) 
vinden een hoogwaardige positie op de rand. Datzelfde geldt 
voor collectieve, maar wellicht ook individuele woningen 
(4). In het binnengebied van de heuvel, met zijn vruchtbare 
grond, blijft de compacte structuur van het dorp (5) behou-
den en wordt de landbouw versterkt (6).

MAGNEET 4 : ROESELARE

Roeselare is met 60.000 inwoners de 12e stad van Vlaanderen. 
In de specifieke, minder dicht bevolkte context van West-
Vlaanderen, speelt Roeselare een belangrijke rol, zowel op 
lokale als op regionale schaal. De stad zal haar stedelijke 
aantrekkingskracht moeten versterken op het gebied van cul-
tuur, erfgoed, voorzieningen, gezondheidszorg en economie.
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MAGNEET 5 : ECONOMISCHE CORRIDOR (ROESELARE - TORHOUT)

De corridor van Roeselare naar Torhout is eigenlijk on-
derdeel van een grotere corridor naar Brugge en de haven 
van Zeebrugge. Hij wordt aan de westkant begrensd door de 
N32 en aan de oostkant door de spoorweg van Roeselare naar 
Zeebrugge en Duinkerken. Deze context, de plek en de dub-
bele bereikbaarheid per weg en spoor, suggereert een grote 
aantrekkingskracht op de ‘grote dozen’ die nu ‘opgroeien’ in 
het open veld. Economische mechanismen zouden moeten worden 
gestimuleerd om nieuwe middelgrote en kleinere platforms te 
creëren, die verschillende private investeerders aan elkaar 
zou kunnen binden.

MAGNEET 6 : VERBINDINGSWEG (ROESELARE - OOSTNIEUWKERKE - 
WESTROZEBEKE - GUYNEMER - LANGEMARK)

De N313 verbindt kleine en relatief compacte dorpen. De 
beperkte ruimte tussen de dorpen (twee tot drie kilometer) 
wordt ingenomen door kleine boerderijen grotere serres en 
een zeer productieve landbouw. Deze ‘tussengebieden’ zijn 
voor het gebied en haar inwoners net zo belangrijk als de  
dorpen. Een systematische manier om met deze ruimten om te 
gaan, door het mengen van serres (1), publieke toegankelijk-
heid (2), sportvelden (3) en doorwaadbare woongebieden (4) 
kan deze gebieden versterken.
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magneet 1 : bos

magneet 2 : waterlandschap

magneet 3 : heuvel

magneet 5 :
eco-strip

magneet 4 :
Roeselaremagneet 6 : 

verbindingsweg

landbouw “tapijt”

 grote dozen

 grote dozen

landbouw

woningen

serres

woningen

woningen

middelgrote dozen

Algemene regels voor de uitwisseling van programma 

Magneet n° 1, Bos

een kleine voetafdruk, sportfaciliteiten

Magneet n° 2, Waterlandschap

woningbouw (zuid)
-

ties voor recreatie

Magneet n° 3, Heuvel: 

-
rand

Magneet n° 4, Roeselare 

diensten

Magneet n° 5, eco-strip

Magneet n° 6, verbindingsweg

-
ten

Het landbouwtapijt (het overige ‘stof’)

-
delijke voorzieningen

bebouwd 17%natuur / infrastructuur 26%

vandaag

2050

landbouw / voedselproductie 57%
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fase 1: situatie vandaag

fase 2: rond 2030

fase 3: rond 2050

Mogelijk geleidelijk transformatieproces in een fragment van MAGNEET n° 1, Bos

bestaand bos

landbouw

landbouw op minder vruchtbare grond

grote doos

serres

publieke ruimte en
sportvoorzieningen

bosaanplant

nieuw woningbouwproject
(minimale voetafdruk, maximaal uitzicht)

lokale voedselproductie

serres

lokale voedselproductie

publieke faciliteiten
(café, recreatiegebied, ...)

serres
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Hypothetisch resultaat van de  langjarige uitwisseling tus-
sen ‘het stof’ en ‘de magneten’.

0 1 2 5 km



94Visies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Welfare and 
well-being

Welfare and well-being95

Kunnen we ruimtelijke concepten ontwikkelen die het huidige 
conflict tussen economie en leefomgeving omzetten in poten-
ties, in win-win situaties op een langere termijn die de huidige 
verwevenheid en mix aangrijpen als een potentie? Hoe creëren 
we een evenwicht tussen welvaart en welzijn binnen de context 
van klimaat-, demografische en economische veranderingen en 
hoe kunnen die nieuwe ruimtelijke modellen ook een alternatief 
en duurzamer mobiliteitspatroon genereren? 
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Wat is de graad van welvaart of welzijn, van de levenskwaliteit en leefomstan-
digheden in een regio? Het zijn kwaliteiten die op twee manieren beschreven 
of geïnterpreteerd kunnen worden, vanuit het oogpunt van leefmilieu ener-
zijds, vanuit het oogpunt van economie, anderzijds. Die twee aspecten, die 
beide deel uitmaken en een voorwaarde vormen voor onze welvaart en wel-
zijn, komen in het kleine en dicht bevolkte Vlaanderen vaak in conflict. De 
beoordeling van milieu-effecten gebeurt doorgaans pas later in het plan-
ningsproces, wanneer overeenkomsten met betrokken actoren of politieke 
keuzes reeds gemaakt of in een vergevorderd stadium zijn. Het mag dan ook 
niet verbazen dat deze gang van zaken geleid heeft tot talrijke protesten van 
bewoners en verenigingen, dewelke uiteindelijk leiden tot een vertraging van 
het beslissings- en uitvoeringsproces.

De meta-opgave voor de derde studio bestaat erin ruimtelijke concepten te 
ontwikkelen die het huidige conflict tussen economie en leefomgeving om-
zetten in potenties, in win-win situaties op een langere termijn. Hoe creëren 
we een evenwicht tussen welvaart en welzijn binnen de context van klimaat-, 
demografische en economische veranderingen? Wat kan hierin een veer-
krachtige strategie zijn en hoe betrekken we burgers daarin om ook de reali-
satie van die doelen te garanderen?

Om die win-win te ontdekken, brachten we eerst de verschillende componen-
ten en definities van onze welvaart en welzijn -  of het gebrek daaraan – in 
kaart. De toestand van onze levenskwaliteit & milieu, de toestand van onze 
economie en het functioneren van onze mobiliteit als belangrijke schakel 
tussen die twee aspecten en met een grote impact op beide.

Levenskwaliteit
Het unieke nederzettingspatroon van Vlaanderen, met een grote verweven-
heid van functies, met z’n fijn vertakte wegennetwerk, waarin huizen gelokali-
seerd zijn naast fabrieken, naast natuur, naast landbouw, naast wegen, heeft 
vele repercussies voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Vlaanderen scoort 
hoog op luchtvervuiling, de oorzaak van vele gezondheidsproblemen, we 
spenderen veel  tijd in files en het lawaai en de vervuiling veroorzaakt door dit 
verkeer zorgt eveneens voor overlast. Door die nabijheid van functies duiken 
er steeds meer problemen op die zich beginnen te manifesteren in een gro-
tere bewustwording bij de bevolking en meer protestacties.

Economie
Vlaanderen is een welvarend land, met een hoog bruto binnenlands product, 
waarin de dienstensector een belangrijke rol speelt. Door de hoge loonkosten 
scoort Vlaanderen echter minder goed op vlak van tewerkstellingsgraad en 
door de groter wordende concurrentie met lageloonlanden, gaat vooral te-
werkstelling in de industrie erop achteruit, getuige ook de recente aankondi-
ging tot sluiting van Ford Genk. 
Voor 2050 wordt een groei van 1 miljoen inwoners voorspeld, waarvoor ook 
nieuwe jobs voorzien moeten worden. De samenstelling van die groep veran-
dert echter, met een groter aandeel ouderen en inwoners met een andere 
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culturele achtergrond. Vandaag reeds treedt sociale segregatie op – voorna-
melijk in bepaalde buurten van grote steden  - en is er een probleem in de 
koppeling van geschikte arbeidskracht aan – bereikbare – werkgelegenheid.  

Mobiliteit
Het mobiliteitsnetwerk verbindt alles met alles, voorziet een toegang tot en 
een keuze in verschillende werk- en leefomstandigheden, en speelt daarom 
een belangrijke rol in welvaartsgeneratie. Maar anderzijds vormt die mobili-
teit ook een belangrijke bron van overlast en heeft ze door de lange pendelaf-
standen en files een zeer directe impact op de levenskwaliteit en het milieu. In 
de verspreide constellatie van Vlaanderen is Transit Oriented Development 
moeilijk te implementeren, de concentratie van bebouwing rond de stations is 
er gewoonweg te laag. Als gevolg hiervan is openbaar vervoer buiten de grote 
steden vaak niet performant en niet rendabel en blijven we in grote mate 
afhankelijk van de auto.

Gezien de belangrijke rol van mobiliteit in een oplossing van de conflicten, kan 
er aan de meta-opgave het volgende worden toegevoegd: Hoe kan de zoek-
tocht naar een aangepaste ruimtelijke organisatie voor die win-win-situaties 
ook een alternatief en duurzamer mobiliteitspatroon genereren, zowel voor 
pendel als voor goederentransport? En hoe kunnen we hiervoor de huidige 
verwevenheid en mix aangrijpen als een potentie?

Om op dit brede spectrum aan problemen in te gaan organiseerden we twee 
sessies, waarin we spraken met twee experts economie en twee experts 
mobiliteit.
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productie-economie nog steeds in verval is. De 
recent aangekondigde sluiting van de Ford fabriek 
in Genk is het meest in het oog springende voor-
beeld dat de noodzaak aan vernieuwende strate-
gieën en een andere kijk op die productie duidt. 
Want tegenover die huidige achteruitgang van de 
industrie, staan we ook voor de uitdaging van één 
miljoen extra inwoners in Vlaanderen in 2050, een 
divers samengestelde groep met wellicht ook een 
groot aandeel laaggeschoolden waarvoor we 
geschikte arbeid zullen moeten creëren. Wat 
betekent dit alles voor een ‘comeback’ van de 
maakindustrie in Vlaanderen? 

Maak een economische analyse 
De sluiting van een fabriek met verlies van 10.000 
jobs tot gevolg leidt tot menselijke drama’s, maar 
voor de ontwikkeling van een duurzame strategie in 
jobcreatie en versterking van de productie-econo-
mie mogen beleidsmakers zich niet laten leiden 
door emotionele motieven. Eerst en vooral moeten 
we hiervoor een beter inzicht verkrijgen in de 
aanwezige economische clusters in Vlaanderen, in 
de sterktes en zwaktes van regio’s, clusters en 
bedrijven, in potentiële groeigebieden. Die empiri-
sche kennis is een basisvoorwaarde alvorens we 
ruimtelijke strategieën kunnen bedenken.

Een alliantie als nieuwe 
leiderschapsklasse
Hoe kan je vervolgens een beleid of verschillende 
beleidsstrategieën gaan implementeren in een 
land waar de grond, eigendom, initiatief en macht 
zo versnipperd is? In tegenstelling tot de VS, waar 
steden en regio’s een veel grotere onderhande-
lingsmarge hebben met bedrijven in het eisen van 
verbeteringen aan publieke infrastructuren en 
wegen als voorwaarde en compensatie voor 

Een vernieuwde interesse in de 
maakindustrie in de VS
In de Verenigde Staten toont een groeiende groep 
leiders een vernieuwde interesse in de heropbouw 
van de productiebasis van het land. Die focus op de 
productie-economie is enerzijds gebaseerd op 
statistieken die een lichte heropleving van de 
maakindustrie in de VS tonen, maar ook op onder-
zoek gevoerd door de Brookings Institution, 
Metropolitan Policy Program, dat heeft aangetoond 
dat die maakindustrie meer en meer gespeciali-
seerd is geworden binnen de 100 grootste metropo-
litane gebieden van het land. Die metropolitane 
gebieden in de VS staan bovendien in voor 79% van 
alle jobs in die maakindustrie en voor nagenoeg alle 
jobs in de hoogtechnologische maakindustrie.

Verband tussen innovatie en productie
Verder onderzoek toonde ook aan dat hoewel 
slechts 9% van het totale aantal jobs in de VS in de 
maakindustrie gecreëerd worden, er een hoog 
percentage van 35% van alle ingenieurs werkzaam 
zijn in die sector. En hoewel de maakindustrie in de 
VS slechts 11% van het BBP beslaat, wordt 68% van 
het totale budget ‘research and development’ in de 
maakindustrie gespendeerd, bovendien is die 
sector ook verantwoordelijk voor 90% van alle 
patenten in de VS. Al deze cijfers tonen aan dat er 
een nauw verband bestaat tussen innovatie en 
productie, en daaruit concludeert de Brookings 
Institution dat we minder zullen innoveren als we 
niet ook tegelijk meer gaan produceren. 

Wat kunnen we leren voor Vlaanderen?
Tegen de achtergrond van die heropleving van de 
productie-economie in de VS, kunnen we ook de 
betekenis en de mogelijkheden van zo’n mogelijke 
revival in Vlaanderen verkennen, waar de 

De terugkeer van de maakindustrie 
Julie Wagner

De mondiale verschuiving van productie naar lageloon-
landen maakt het debat over een mogelijke terugkeer van 
de maakindustrie naar Westerse economieën levendiger 
dan ooit. Op dat vlak liggen er, ondanks achteruitgang van 
de sector, ook in Vlaanderen heel wat potenties op kleine 
schaal. We moeten de randvoorwaarden scheppen om die 
potenties verder te ontwikkelen.
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ontwikkeling, beschikken we in Vlaanderen niet 
over dergelijke sterk regulerende tools? Daarom 
zullen we moeten inzetten op een verbreding van 
het leiderschap om ontwikkelingen te sturen door 
allianties aan te gaan met universiteiten, bedrijven, 
maatschappelijke verenigingen en overheidsin-
stanties in naam van economische vooruitgang. Zij 
moeten een grotere rol gaan spelen in het vooruit-
schuiven van economische doelstellingen en een 
samenwerking gericht op de verzoening van 

verschillende belangen en prioriteiten moet op 
poten gezet worden. De vorming van deze nieuwe 
leiderschapsklasse zal enige tijd in beslag nemen, 
maar het is een proces dat reeds nu zichtbaar 
wordt in vele Europese steden en landen. Die 
bottom-up benadering moet reeds van in het prille 
begin toegepast worden, door van bij de analyse-
fase reeds alle verschillende actoren te betrekken 
en zo ook een breder draagvlak voor verdere ontwik-
keling te garanderen.

Focus en prioriteiten
Een grondige analyse van onze economie, geba-
seerd op data en feiten, moet ons ook toelaten om 
een betere focus en prioriteiten te bepalen. Het 
spreiden van de investeringen over het territorium 
door de aanduiding van 156 economische knoop-
punten, zoals het geval in het huidige ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, zal onze economie niet 
vooruit helpen. Het spreiden van investeringen in 
wegeninfrastructuur in Vlaanderen, zoals ook in 

vele Amerikaanse regio’s gebeurt, kan leiden tot 
een spreiden van ontwikkelingspatronen, verhoog-
de congestie en uitholling van de centralere steden. 
Het is belangrijk na te gaan welke bestaande regels, 
wetten of praktijken als een barrière werken voor 
economische vooruitgang en prioriteitenbepaling 
en deze aan te passen waar nodig.

Clustering & incentives voor rationele en 
duurzame lokalisatie
Onderzoek toont aan dat een groot gedeelte van 
jobs in de ‘maakindustrie’ zich in metropolitane 
gebieden bevindt. Clustering, nabijheid van re-
search & development, opleiding en arbeidsmarkt 
afgestemd op de vraag zijn stimulerende factoren 
voor innovatie. Clustering kan daarom verschillen-
de incentives bieden voor bedrijven om op termijn 
te kiezen voor een duurzamer en efficiëntere 
locatie. 

Dit betekent niet noodzakelijk dat de economie 
enkel geconcentreerd moet worden in de grote 
steden. In Vlaanderen kunnen we ook binnen dat 
meer gespreide patroon potenties ontdekken voor 
sterke economische sectoren en ook in die meer 
perifere regio’s zijn er mogelijkheden tot clustering 
en rationalisatie. De agro-business sector rond 

JULIE WAGNER, 2012
Research has led the Brookings Institution to conclude that the 

U.S. will innovate less if we do not produce more. “We must make 
things again,” advocates Bruce Katz, Founding Director of the 

Brookings Institution’s Metropolitan Policy Program. 
 

JULIE WAGNER, 2012
Mixed income environments create new access to opportunities, 
services, and people.  Economically, social housing enclaves will 
encourage black market economies particularly when a region 
such as Flanders is experiencing large influxes of immigrants.  

Dynamieken en clusters in Vlaanderen
De bovenstaande kaart geeft een ruwe indicatie van de dien-
sten- en logistieke cluster rond de as Antwerpen-Brussel, een 
verbinding met de wereldeconomie via de haven van Antwerpen; 
een cluster rond Kortrijk, Lille, Roeselare, oorspronkelijk ge-
organiseerd rond de tetielindustrie en vandaag meer met focus op 
de agro-industire en de creatieve sector in Kortrijk; de cluster 
rond Gent en Oostende-Brugge, beide met hun haven; de cluster 
rond Hasselt-Genk-Maastricht-Luik en de verbinding Turnhout-
Eindhoven.
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Roeselare, bijvoorbeeld, is geëvolueerd van lokaal 
kleinschalig ondernemerschap in landbouw naar 
grote, verwerkende bedrijven die steeds minder in 
relatie staan met hun omgeving met gevolgen voor 
milieu, mobiliteit en woonomgeving. Om deze 
economisch rendabele sector te verduurzamen en 
ook op lange termijn economisch te versterken, 
kunnen we aan de hand van een aantal ‘incentives’ 
lokaal verankerde ondernemers laten kiezen voor 
een rationeler en duurzamer locatie binnen een 
nader te bepalen ‘productiezone’. Dergelijke 
incentives of voordelen verbonden aan clustering 
zijn een betere connectie met het logistiek netwerk, 
het delen van kennis en diensten, de nabijheid van 
gespecialiseerd onderzoek & onderwijs, de geza-
menlijke aanpak van milieu-maatregelen, water-
management,... Binnen deze productiezone 
kunnen bedrijven dus genieten van een reeks 
voordelen, buiten de zone worden bestaande 
bedrijven getolereerd, zij het onderworpen aan 
strengere milieuregels en nieuwe bedrijven & 
uitbreidingen zijn niet mogelijk. 

Toegang tot werk en ‘buurten van keuze’
Het centrale gebied tussen Antwerpen en Brussel is 
een belangrijke economische knoop, gelinkt aan 
infrastructuur, maar kampend met groeiende 
beperkingen ten gevolge van densiteit en verwe-
ving met wonen. Een toekomstige verduurzaming 
van transport - meer watergebonden, minder 
weggebonden - & een mogelijke vergroting van het 
aandeel van de zuidelijke havens opent hier echter 
de mogelijkheid voor een verschuiving van logistiek 
naar productie met een grotere meerwaardepro-
ductie tot gevolg. 

Een grondige economische analyse is noodzakelijk, 
maar een aantal algemene principes kunnen reeds 
vooropgesteld worden om de regio economisch te 
versterken. Deze dichtbevolkte regio vertegen-
woordigt een groot aandeel van de jobs en zal in de 
toekomst ook een belangrijke taak te vervullen 
hebben in de accommodatie van 1 miljoen extra 
inwoners voor 2050. Onderzoek door de Brookings 
Institution in de VS toont aan dat een groeiende 
tegenstelling tussen rijk en arm en het bestaan van 
enclaves leidt tot meer sociale onrust en een groei 
van de zwarte markt. Een sociale mix van mensen 
met verschillend inkomen en verschillende achter-
grond zorgt voor een betere toegang tot de arbeids-
markt, diensten en mensen. Daarom is het van 
belang om ‘buurten van keuze’ te creëren en ieder 
individu – rijk of arm, van welke culturele achter-
grond ook - de vrijheid te geven om z’n eigen 
woonomgeving te kiezen. Deze woonomgevingen 
kunnen we gaan organiseren rond infrastructuur en 
de toegang tot werkgelegenheid om pendelbewe-
gingen te beperken en levenskwaliteit en efficiëntie 
te verhogen.

De selectie van economische knopen en netwerken in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen leidt tot een gebrek aan focus en priori-
teiten. Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
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Een rationalisatie en herlocatie strategie in West-Vlaanderen.
Door bedrijven een betere verbinding te bieden met het logistiek netwerk, het delen van kennis en de nabijheid van gespecialiseerd 
onderwijs en onderzoek, gedeelde milieumaatregelen en watermanagement, aangepaste regels,... kunnen we proberen om de ‘footloose’ 
verwerkende industrie te herlocaliseren in een aangeduide productiezone. Buiten deze zone blijven bestaande bedrijven getolereerd, 
maar ze zullen rekening moeten houden met strengere milieumaatregelen, en geen nieuwe bedrijvigheid of uitbreiding zijn toegestaan. 
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De balans toegepast op 3-ledig 
Vlaanderen
Het economische landschap van het huidige 
Vlaanderen kan ruwweg geschetst worden als een 
drieledig systeem. Het westen van Vlaanderen 
wordt gekarakteriseerd door een ‘grondstof’ 
economie, waar de agro-industrie een grote rol 
speelt, het oosten van Vlaanderen, Limburg, kent in 

De balans tussen positieve en negatieve 
externaliteiten
Economische activiteiten, en de clustering van die 
activiteiten, genereren steeds positieve zowel als 
negatieve effecten. Het is de rol van de overheid en 
de samenleving, van beleidsmakers, ondernemers, 
stakeholders, burgers,... om de positieve externali-
teiten te maximaliseren en de negatieve te minima-
liseren. 

De positieve externaliteiten van economische 
clusters omvatten alle zogenaamde ‘club’ of 
‘cafetaria’ effecten ten gevolge van links die tot 
stand gebracht kunnen worden tussen de stake-
holders. Het gaat dan om kennisdeling & opleiding, 
de aanwezigheid van competenties & arbeids-
markt, het delen van diensten,… De negatieve 
externaliteiten van economische clusters hebben 
te maken met ‘congestie’ problemen in de brede zin 
van het woord. Daaronder valt mobiliteitsconges-
tie, impact op milieu, sociale ongelijkheid,…

Tools voor een beter evenwicht
Het is de rol van de overheid om de positieve 
externaliteiten verder te ontwikkelen en stimuleren 
en om negatieve externaliteiten te bestrijden. Die 
win-win-situaties kunnen bereikt worden op 
verschillende manieren. Men kan gebruik maken 
van marktgedreven instrumenten, door de kosten 
van negatieve externaliteiten te internaliseren 
- zoals milieulasten of congestielasten - of door 
fiscale tools. Men kan ook gaan plannen voor een 
nieuw evenwicht door gebruik te maken van 
regulerende tools. Deze planning moet een coöpe-
ratief proces zijn dat zowel bottom-up als top-down 
werkt, gericht op een balans tussen positief en 
negatief, tussen publiek en privaat, tussen ontwik-
keling en leefomgeving & tussen regio’s.

 THE BALANCE TABLE OF EXTERNALITIES

I - EXTERNALITIES 
> 0

 
size - quantitative and 
qualitative - of the 
markets
the availability of ‘the 
markets’

 
urbanisation costs
the U curve, the point of  
saturation 

 
information - 
communication
reduction of 
uncertainties

 
environmental risks
an attack on non 
renewable resources

 
hyper-choice:
high quality 
competences - 
consumptions
the rare resource: 
qualified labour force

 
the expenses of social 
distances
the integrative city or  
the opposite

II - EXTERNALITIES 
< 0

Naar een duurzaam polycentrisme 
Hervé Huntzinger

Het Vlaamse economische landschap kan opgedeeld 
worden in een metropolitane economie in het centrum, 
een grondstof-economie in het westen en een voorzienin-
gen-economie in het oosten. De marktwerking en stij-
gende grondprijzen leiden tot een versterking van die 
diversiteit, een proces dat door fiscale tools of planning 
begeleid kan worden om de negatieve externaliteiten te 
beperken en de positieve te stimuleren.
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hoofdzaak een economie van ‘voorzieningen’, 
gelinkt aan de natuurlijke rijkdommen & toerisme 
en in het centrale deel, tussen Brussel en 
Antwerpen herkennen we een intensieve ‘metropo-
litane’ economie, gelinkt aan kennis, densiteit & 
logistiek. Dit betekent uiteraard niet dat er geen 
kenmerken te vinden zijn van een grondstofecono-
mie in Limburg, of van een voorzieningeneconomie 
in het centrum, maar deze ruw geschetste typolo-
gie laat ons toe om hierop voortbouwend een 
‘ruilmodel’ te bedenken voor een beter evenwicht 
tussen positief en negatief .

Een ruilmodel
Om een betere balans te bereiken, kunnen we, 
uitgaand van deze 3-leding, een ‘ruilmodel’ beden-
ken, waarbij bedrijven van het ene naar het andere 
territorium
herlokaliseren.  Er bestaat een sterke relatie tussen 
het proces van globalisatie en metropolisatie, wat 
eigenlijk niets meer is dan de dynamiek die leidt tot 
een hogere concentratie van mensen, 

ondernemingen en welvaart in de betreffende 
regio’s. In metropolitane gebieden is het gebruik 
van de ruimte dichter en intenser, er wordt met 
andere woorden een hogere – economische 
- meerwaarde gecreëerd per vierkante meter. In 
een klassieke, weinig gestuurde, marktsituatie leidt 
dit feit tot een stijging van de grondprijzen, wat op 
termijn bedrijven met lagere rendementen en 
weinig efficiënt ruimtegebruik zal wegduwen, 
omdat zij niet langer de concurrentie kunnen 
aangaan met de hoog-intensieve activiteiten.

Het is dit proces van metropolisatie dat we ook aan 
de gang zien in het centrale gebied van Vlaanderen. 
Dit wegduwen van die laag-dynamische activitei-
ten hoeft geen probleem te betekenen voor een 
duurzamer en veerkrachtiger economie in de 
toekomst, op voorwaarde dat we die ‘relocatie’ 
begeleiden door een planning of een evenwichts-
strategie gericht op het minimaliseren van nega-
tieve economische en sociale impact en waarbij de 
positieve effecten van zo’n relocaties gecompen-
seerd worden door de overheid.

75 €/m2

75 €/m2 90 €/m2

115 €/m2

65 €/m2

82 €/m2 89 €/m2

55 €/m2

30-40 €/m2

15-30 €/m2

23-35 €/m2

120 €/m2
150 €/m2

150 €/m2

180 €/m2

HERVÉ HUNTZINGER, 2012
The role of both governments and society  - with its various 
stakeholders: businesses, interest-groups, citizens,… - is to 

maximize the positive externalities and to minimize the negative 
ones. 

HERVÉ HUNTZINGER, 2012
Rather than referring to the swap model it should be labeled as « 
towards a sustainable polycentric model » in which public money 

helps strengthen the diversity of « places » in Flanders whether 
they are diverse by size or by location from De Panne to Hasselt.

Een aantal voorbeelden van de huidige grondprijzen voor ondernemingen illustreren reeds de drieleding van economisch Vlaanderen. In 
metropolitane regio’s waar de beschikbare ruimte beperkt is en intenser gebruikt wordt zijn de grondprijzen hoger, wat leidt tot het 
aantrekken van bedrijven met ook een hogere gecreëerde meerwaarde per vierkante meter. Het is een natuurlijke reflex van de markt om 
laag-intensieve bedrijvigheid weg te duwen naar andere, goedkopere regio’s. D eoverheid en de samenleving kunnen dit - onvermijde-
lijke - proces begeleiden door de negatieve externaliteiten te beperken.
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Een economisch sterker, duurzamer en 
gedifferentieerder Vlaanderen
In brede termen moet het beleid leiden tot een 
duurzaam polycentrisme, waarbij we de diversiteit 
van de verschillende plekken in Vlaanderen verster-
ken. Dit betekent dat op termijn de sterktes van elke 
regio verder uitgebouwd zullen worden, met minder 
negatieve externaliteiten en een grotere valorisatie 
van de verschillende diensten – zij het economisch 
of maatschappelijk – die ze te bieden hebben.

Voor het westen betekent dit dat we verder bouwen 
op de ‘grondstof’ economie met landbouw als 
blijvende sterkhouder, maar op termijn duurzamer 
en aangepast aan nieuwe milieuregelgeving. Als 
overheid moeten we voorzien in locaties voor 
clusters, die beter aansluiten op infrastructuur, 
waar een rationeler en milieuvriendelijker bedrijfs-
voering mogelijk is door het delen van diensten en 
voorzieningen in een coöperatief model en waar we 
aan de bestaande agro-industrie ook kennis en 
andere ruimte-intensieve bedrijven – afkomstig uit 
andere regio’s - kunnen koppelen.

In het oosten van Vlaanderen blijven we verder 
inzetten op een economie van ‘voorzieningen’ , 
maar met versterkte, grotere en meer aaneenge-
sloten natuurlijke structuren en een betere valori-
satie van de maatschappelijke diensten zoals 
drinkwatervoorziening, biodiversiteit, … die ten 
goede komen aan geheel Vlaanderen. Toerisme 
kan hier een belangrijke drijfveer voor verandering 
zijn, waarbij de kwaliteiten van de regio op vlak van 
natuur, cultuur, erfgoed en kwalitatieve leefomge-
ving erkend worden en gebruikt als competitief 
voordeel ten opzichte van andere regio’s.

In het centrale gebied moeten we de intensieve 
‘metropolitane’ economie met een hoge gecreëer-
de meerwaarde versterken. Dit betekent dat we de 
prijsmechanismes z’n werk laten doen, gebruik 
makend van ‘zachte’ hefbomen zoals fiscale regels 
of incentives om deze transitie te begeleiden, maar 
het betekent ook dat we elders in Vlaanderen 
ruimte moeten voorzien voor bedrijven die geen 
plaats meer vinden binnen deze hoog-intensieve 
regio. Tegelijk moeten we in dit centrale gebied 
inzetten op een verhoging van de efficiëntie, 
waaronder ook de ruimte-efficiëntie door het 
herstructureren van een groot aantal terreinen. 
Bedrijven moeten ook ondersteund en gestimu-
leerd worden in een evolutie naar meer clean-tech 
productie en een grotere focus op de regionale 
markt.
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prijs ook de negatieve of positieve effecten van die 
mobiliteitsmodus te integreren. 

Betaal voor wat je gebruikt
Aangezien 80 % van de verplaatsingen gebeurt met 
de wagen moeten we, om de congestie op te 
lossen, eenvoudigweg meer plaats voorzien om die 
mobiliteit op te vangen. Hierbij geldt echter een 
belangrijke randvoorwaarde om een efficiënt 
functionerend mobiliteitssysteem in stand te 
houden: de gebruiker betaalt voor wat hij gebruikt. 
Wanneer een bepaald goed – zoals mobiliteit – een 
nulwaarde heeft, zal de vraag immers oneindig zijn, 
waardoor het systeem blokkeert. Om onze conges-
tie op te lossen, moeten we aan het gebruik van de 
infrastructuur een kostprijs verbinden die de 
positieve externaliteiten – openbaar vervoer dat 
congestie en milieu-impact vermindert – en 
negatieve externaliteiten – wagens die congestie 
en milieu-impact genereren – integreert.

Mobiliteit als motor van de economie
Onderzoek toont aan dat, in termen van economie, 
een compact nederzettingspatroon  niet noodza-
kelijk beter is dan spreiding. Voor bepaalde secto-
ren waaronder financiële of kennisinstellingen is 
compactheid een troef voor het verhogen van 
economische competitiviteit en kennisdeling, maar 
vanuit mobiliteitsoogpunt gebruiken compacte 
steden niet minder energie en produceren ze meer 
congestie. Het bestaande nederzettingspatroon 
van Vlaanderen is dus waardevol om op verder te 
bouwen.

Reduceer mobiliteit niet
Bovendien, een stijging van de gemiddelde tri-
plengte – die in Vlaanderen niet zo verschillende is 
van andere Europese landen - verhoogt onze 
welvaart. Omdat we verder kunnen reizen, hebben 
we meer toegang tot allerlei mogelijkheden en 
verdienen we meer. Dit gespreide nederzettingspa-
troon is met andere woorden een direct gevolg van 
onze welvaart. We mogen niet vergeten dat onze 
individuele ontplooiingsmogelijkheden – het vinden 
van een interessante job, goed onderwijs genieten, 
vrienden en familie bezoeken - afhankelijk zijn van 
onze bewegingsvrijheid. Daarom moeten we 
mobiliteit niet gaan reduceren, maar accommode-
ren. 

Incorporeer de externe effecten
Uiteraard kan mobiliteit ook negatieve externe 
effecten creëren, wanneer we een systeem beden-
ken dat de groeiende mobiliteit accommodeert, 
moet dit ook de negatieve effecten van die mobili-
teit in zich opnemen, in hoofdzaak zijn dit congestie 
en milieu-impact. Die twee problemen kunnen we 
aanpakken door enerzijds de gebruiker te laten 
betalen voor wat hij gebruikt, anderzijds door in die 

Mobiliteit als ruggengraat van de 
Vlaamse economie – Marcial Echenique

Mobiliteit is de motor van onze economie en verhoogt 
onze mogelijkheden tot ontplooiing. We moeten mobiliteit 
daarom niet reduceren, maar accommoderen. De nega-
tieve effecten van die mobiliteit kan je wel reduceren, door 
de introductie van betalend rijden op parallelle stroken en 
congestiezones in de grote steden. Een systeem waarin 
ieder betaalt voor wat hij gebruikt en de externaliteiten die  
hij produceert, werkt zelf-regulerend.
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Ontdubbelde, betalende infrastructuur 
en congestiezones
Om dit betalende systeem in Vlaanderen in te 
voeren, moeten we een aantal ontdubbelde infra-
structuren ontwikkelen en het onderscheid maken 
tussen de vlotte, snelle verbinding die betalend is 
en het trage doorgaand verkeer. We starten met het 
ontdubbelen van het netwerk van grote snelwegen 
in Vlaanderen, waar we betalend rijden introduce-
ren op snelle stroken in private concessie, die 
parallel verlopen aan de gratis stroken voor traag en 
meer lokaal verkeer. Vervolgens maken we van de 
grote steden betalende congestiezones naar het 
voorbeeld van Londen of Stockholm. Zorg daarbij 
voor transferparkings met aansluiting op openbaar 
vervoer aan de rand van die zones. Tenslotte willen 
we op regionale schaal doorgaand verkeer door-
heen kernen en linten vermijden door hier eveneens 
een parallel systeem van betalende snelle, regio-
nale verbindingen te ontwikkelen. Een systeem dat 
als ideaalvorm een regelmatig driehoekig patroon 
kent, niet gehinderd door de typerende lintbebou-
wingen, maar dat gebruikt maakt van bestaande 
infrastructuur waar mogelijk om zo bypasses langs 
de woonkernen te creëren. Het resultaat van deze 
ingreep is minder congestie, minder ongevallen en 
leefbaarder kernen.

Nieuwe technologieën veranderen de 
wereld
Het is een illusie om ervan uit te gaan dat openbaar 
vervoer al onze problemen – voornamelijk op vlak 
van milieu -  zal oplossen. In en tussen de grote 
steden zal openbaar vervoer ongetwijfeld een grote 
rol spelen, elders is dit wegens de verspreide 
nederzettingen en bestemmingen niet efficiënt. 
Gezien de snelle ontwikkeling van nieuwe, schone 
technologieën – zoals de elektrische wagen - zullen 
de problemen van vervuiling en geluidsoverlast 
grotendeels automatisch verdwijnen.

Compenseer de externaliteiten
Het sluitstuk om de financiële, maar vooral ook de 
milieu-balans van het mobiliteitssysteem beter in 
evenwicht te krijgen, is het inrekenen van de juiste 
kost van elke mobiliteitsvorm. Concreet betekent 
dit dat gebruikers betalen voor elke mobiliteit die 
negatieve effecten genereert – zoals de wagen met 
congestie en milieu-impact tot gevolg. Die kostprijs 
dient mee te evolueren met de vraag, hoe groter de 
vraag, hoe hoger de kostprijs. Als gevolg van een 
hogere kostprijs, zal de vraag terug dalen en zo 
behouden we het evenwicht om congestie en 
andere impact binnen de perken te houden. 
Anderzijds moet de overheid ook de mobiliteit met 
positieve externaliteiten compenseren, met andere 
woorden, het verder subsidiëren van openbaar 
vervoer in en tussen die grote steden.

MARCIAL ECHENIQUE, 2012
Density will not solve your congestion problems, neither will 

reducing mobility.

MARCIAL ECHENIQUE, 2012
Mobility can only be maintained by paying the right costs, 
incorporating positive or negative effects. Actions causing 

negative effects which are not paid for, block the system. If things 
have zero value the demand will be infinite.

Ontdubbeling van de grote snelwegen in snelle, betalende & pa-
rallelle, trage stroken en congestiezones in de grote steden 
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Als randvoorwaarde om een efficiënt functionerend mobili-
teitssysteem in stand te houden geldt dat de gebruiker betaalt 
voor wat hij gebruikt. We kunnen hierbij het onderscheid maken 
tussen vlotte, snelle verbindingen die betalend worden en het 
trage doorgaand verkeer. We starten met het ontdubbelen van het 

netwerk van grote snelwegen in Vlaanderen, waar we betalend 
rijden introduceren op snelle stroken in private concessie, die 
parallel verlopen aan de gratis stroken voor traag en meer lo-
kaal verkeer. Vervolgens maken we van de grote steden betalende 
congestiezones naar het voorbeeld van Londen of Stockholm. Zorg 
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daarbij voor transferparkings met aansluiting op openbaar ver-
voer aan de rand van die zones. Tenslotte willen we op regionale 
schaal doorgaand verkeer doorheen kernen en linten vermijden 
door hier eveneens een parallel systeem van betalende snelle, 
regionale verbindingen te ontwikkelen. Een systeem dat als ide-

aalvorm een regelmatig driehoekig patroon kent, niet gehinderd 
door de typerende lintbebouwingen, maar dat gebruikt maakt van 
bestaande infrastructuur waar mogelijk om zo bypasses langs de 
woonkernen te creëren. Het resultaat van deze ingreep is minder 
congestie, minder ongevallen en leefbaarder kernen.
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Archipel Vlaanderen
Het startpunt van zo’n graduele transformatie is 
een lezing van grensoverschrijdend Vlaanderen: 
Ondanks de verspreide verstedelijking, herkennen 
we een aantal figuren, netwerken of steden over de 

Geef mensen een keuze
De verstedelijking in Vlaanderen is gespreid, wat 
maakt dat de implementatie van een duurzamer 
mobiliteitspatroon geen eenvoudige opdracht 
wordt. Klassieke oplossingen zoals de concentratie 
van wonen en werken langs de lijnen van openbaar 
vervoer zijn moeilijk toepasbaar in de huidige 
constellatie. Buiten de grote steden is openbaar 
vervoer niet kosteneffectief wegens de lage 
densiteit en niet performant wegens de vele 
tussenstops op elke lijn. Dit betekent dat bewoners 
van die tussengebieden vandaag geen echte keuze 
hebben voor een duurzamer transportmodus, zij 
zijn in grote mate aangewezen op de wagen. Ook 
binnen die meer gespreide gebieden moet open-
baar vervoer een waardig alternatief worden, willen 
we de problemen van congestie, gevolgen voor 
milieu en klimaat van een groeiende mobiliteit en 
de maatschappelijke kosten voor dit gespreide 
patroon beter gaan beheersen.

Het basisuitgangspunt van dit betoog is dat we 
mensen de keuze moeten geven, de keuze voor 
verschillende kwalitatieve woonomgevingen - met 
respect voor de maatschappelijke en milieu- uitda-
gingen - en een keuze voor een alternatief, duurza-
mer transportmodel dat toegang verschaft tot werk 
en recreatie. We kunnen hiervoor niet vertrekken 
van het blanco blad en evenmin kunnen we een 
compacte stad model opleggen. De enige manier 
om een shift in mobiliteit teweeg te brengen, is te 
vertrekken van het gegeven nederzettingspatroon 
en gebruik te maken van de lange termijn perspec-
tieven om een geleidelijke transformatie van dit 
patroon in te zetten.

 

Archipel Vlaanderen
De figuur van Antwerpen (A) en Brussel (B) (+ Leuven), verbonden 
door een bundel van infrastructuur, economie en nederzettin-
gen; de verbindingn van Antwerpen naar Rotterdam (R) ten noorden 
hiervan; de ontwikkeling rond Gent (G), verbonden met Kortrijk 
(K) dat op zijn beurt deel uitmaakt van een groter, grensover-
schrijdend netwerk met Lille; Er is ook Brugge (B), Oostende en 
het lineaire verstedelijkingspatroon langs de kust, verbonden 
door de kusttram; Ten zuiden van Brussel zien we een langwerpige 
structuur die de steden Mons (M), Charleroi (C) en Namur (N) met 
elkaar verbindt; ten oosten vormen de steden Hasselt (H), Genk 
(G), Liège (L) en Maastricht (M) een groter figuur. 

Een keuze in mobiliteit 
Francis Cuillier

Vlaanderen is geen generiek verhaal. Mobiliteit moet de 
dynamiek van bestaande concentraties versterken door 
ook daar de verwachte bevolkingsgroei op te vangen en er 
wonen en werken met elkaar te verbinden. In het  
gespreide gebied tussenin, moet de keuze voor openbaar 
vervoer evenzeer uitgebouwd worden, door in te zetten op 
compactheid op kleine schaal.  
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grenzen heen, die - historisch - een belangrijker 
concentratie aan kritische massa of dynamiek 
vertonen. Het zijn figuren die historisch gegroeid 
zijn, maar die tot op vandaag nog steeds een 
economische, sociale of culturele coherentie 
vertonen met een grotere concentratie aan men-
sen die er wonen of werken. We kunnen die lezing 
van Vlaanderen beschrijven met de metafoor van 
de archipel, Vlaanderen als een eilandengroep 
waarvan de eilanden binnen dit sociaal-economi-
sche systeem grensoverschrijdend zijn en functio-
neren wars van administratieve grenzen. Elke actie 
moet erop gericht zijn deze figuren te versterken in 
plaats van de investeringen te spreiden over het 
grondgebied.

Een performant netwerk op drie schalen
Elk openbaar vervoerssysteem heeft z’n eigen 
schaal en bereik. We moeten de verschillende 
systemen van een interregionaal, een interstedelijk 
en een stedelijk netwerk van elkaar onderscheiden 
om ze elk op hun eigen gebied performant te 
maken. Een snelle verbinding kan niet halt houden 
in elk tussenstation, een tramnetwerk heeft slechts 
een zeker bereik tot waar de efficiëntie gegaran-
deerd blijft.

Een performanter systeem op de schaal van 
grensoverschrijdend Vlaanderen moet de dyna-
miek van de figuren uit de ‘archipel’ versterken Om 
het interregionaal systeem performanter te maken, 
moeten we, naar het voorbeeld van Zwitserland 
betere en snellere verbindingen creëren, een betere 
informatieverlening, comfortabele treinen met 
werkruimte en catering diensten, reductie voor 
frequente reizigers, ‘park & ride’ zones aan elke 
halte.

Introduceren van compactheid in 
gespreide verstedelijking
De transformatiestrategie moet werkzaam zijn op 
twee fronten, een duurzame transformatie van de 
lage-dichtheid gebieden enerzijds en het verster-
ken van de figuren van de archipel door daar de 
grote groei op te vangen anderzijds. 

In de verspreide verstedelijking tussenin die 
figuren, kunnen we inzetten op ‘compactheid’ op 

kleine schaal door het aanbod aan lokale voorzie-
ningen te verhogen. De laatste jaren zien we een 
heropleving van buurtwinkels, van lokale voedsel-
productie- en consumptie, van frequenter fietsge-
bruik omwille van de nabijheid van allerlei 
diensten,… Het is een trend die zich voornamelijk in 
de steden voordoet, maar daar hoeft het zich niet 
toe te beperken. Door een verhoogd aanbod aan 
voorzieningen ook in kleinere centra in het versprei-
de gebied te gaan stimuleren en door hier ook 
ruimte te voorzien voor kwalitatieve woningen 
kunnen we gaan clusteren rond die kleinere entitei-
ten. De haltes van de openbaar vervoerslijnen 
moeten in dit geval ook beperkt worden tot die 
kleine centra, om zo de efficiëntie te verhogen en 
een vlotte, snelle verbinding met de grotere centra 
te garanderen. De vele haltes tussenin die centra 
moeten daarom geschrapt worden.

Om een meerderheid van de bewoners – en niet 
enkel jongeren en progressieven – ervan te overtui-
gen om naar deze centra te verhuizen en hun auto 
in te ruilen voor openbaar vervoer hebben we 
incentives nodig. De beschikbaarheid van kwalita-
tieve woonomgevingen, de nabijheid van winkels, 
scholen, gezondheidsdiensten, parken en speel-
pleinen en een snelle connectie met grotere steden 

FRANCIS CUILLIER, 2012
If you want to reduce mobility, a larger density isn’t the complete 

answer to your question. What is even more important is the 
proximity of sufficient services and amenities.

In het verspreide territorium in West-Vlaanderen, rond Roese-
lare, kunnen we inzetten op clustering en compactheid op kleine 
schaal, door woningen te groeperen rond kleine centra met een 
verhoogd aanbod aan voorzieningen en snelle, efficiënte open-
baar vervoersverbindingen naar de grotere centra. Eenzelfde 
strategie kan toegepast worden voor bedrijven, die geclusterd 
worden rond de assen van infrastructuur.  
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kunnen zo’n incentives zijn. Het beleid moet er op 
gericht zijn een graduele transformatie en relocatie 
van de lintbebouwingen naar die lokale centra aan 
te moedigen, door hogere dichtheden toe te laten 
rond stations en openbaar vervoersknooppunten, 
maar ook door ook in te spelen op de momenten 
waarop investeringen gebeuren, waarop een huis 
aan renovatie toe is, waarop ouderen hun huis 
verlaten,…

Voor wat betreft de bedrijfslocaties kan eenzelfde 
strategie van clustering en graduele relocatie op 
termijn een duurzamer mobiliteitspatroon en een 
duurzamer vestigingslogica teweeg brengen. 
Bedrijven die niet grondgebonden zijn kunnen 
gegroepeerd worden langs de assen van infrastruc-
tuur door hen een betere aansluiting op logistiek 
aan te bieden. De mogelijkheden die zo’n clustering 
biedt zijn het delen van kennis, diensten en voorzie-
ningen.

Versterken van de archipel
Om te voorzien in de grotere woningvraag voor 
2050, voor een miljoen extra inwoners, moeten we 
terug naar de figuren van de ‘archipel’ om die 
doelstelling te verwezenlijken. Tegelijk stelt zich 
dan de vraag hoe we dit miljoen mensen over die 
figuren gaan verdelen om de mobiliteit georgani-
seerd te krijgen, om mensen – uit elke achtergrond 
– een keuze te bieden in woonomgeving, met een 
goede sociale mix en een vlotte toegang tot werk-
gelegenheid. 

Die vragen en een eventueel antwoord erop con-
denseren zich in een mogelijk project in de figuur 
rond Antwerpen en Brussel. Antwerpen, Brussel en 
de zone ertussenin is een gebied dat vaak als één 
– economische – systeem wordt gelezen, met een 
groter inter-afhankelijkheid en vele pendelbewe-
gingen naar en tussen die twee grote steden. Maar 
tegelijk is dit allesbehalve een homogeen gebied, 
waarin Antwerpen en Brussel de hoofdrollen 
opnemen, en Mechelen – goed ontsloten met beide 
– een –groeiende – bijrol krijgt. Er staat reeds een 
druk op dit tussengebied, in en rond Mechelen, om 
een deel van de grote groei op te vangen. De vraag 
die zich hierbij stelt, is hoe we vraag en aanbod hier 

zo kunnen sturen dat er zich een ontwikkeling van 
kwalitatieve en duurzame leefomgevingen uit 
distilleert?

Om Antwerpen en Brussel deels te ontlasten van 
hun taakstelling in demografische groei, om zo ook 
sociale segregatie en gettovorming in die twee 
steden tegen te gaan, tekenen we op de grens van 
de reikwijdtes van de twee grootstedelijke netwer-
ken een derde metropolitaan systeem dat 
Mechelen – als belangrijke knoop – verbindt met 
Puurs, Willebroek, Boom.  Met de Rupel als ruggen-
graat van de ontwikkeling van nieuwe woningen in 
hoge dichtheid en met In Puurs, Boom en 
Willebroek de mogelijkheid om nieuwe - industriële 
– jobs te voorzien, creëren we zo een nieuw type 
woonomgeving, een nieuw type metropool. 
Bovendien ligt er in dit gebied, rond die Rupel, een 
grote potentie tot reconversie van terreinen. De me-
tropolitane condities binnen dit nieuwe systeem 

zijn geheel anders dan in Antwerpen en Brussel, 
tevens met een hogere densiteit, maar dichter 
aansluitend bij het natuurlijk systeem en tegelijk 
met een vlotte verbinding naar de grote steden, in 
een nieuwe relatie en grotere verwevenheid met 
werk en recreatie en met een grotere sociale mix. 
En dit brengt ons terug bij het begin van het verhaal: 
het belang van mensen een keuze te bieden, in 
mobiliteit én in woonomgeving.

FRANCIS CUILLIER, 2012
An entirely different living environment – with high density, 

but closer to the natural system and in a renewed relation to – 
also industrial – workplaces – gives people the choice in living 

environment and could even counter social segregation.
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De mogelijkheid voor het ontstaan van een nieuwe metropolitane 
figuur tussen Antwerpen en Brussel, met andere wooncondities en 
een goede verbinding met de grote steden. Om te voorzien in de 
grote vraag naar nieuwe woningen voor 2050, moeten we inzetten 
op een versterking van de figuren van Vlaanderens’ archipel, 
maar moeten we tegelijk zorgen voor een voldoende grote keuze 
in woonomgeving en vermijden dat een te grote concentratie in 

de grote steden tot sociale segregatie leidt. Binnen de figuur 
van de as Antwerpen-Brussel kan een nieuw, derde metropolitaan 
systeem ontwikkeld worden rond Mechelen, Puurs, Willebroek en 
Boom dat de keuze biedt tot een geheel nieuwe en verschillende 
leefomgeving, met vernieuwde relaties tussen werken, wonen, 
recreëren, natuur,...  en dat al deze elementen verbindt in een 
nieuwe openbare vervoerslus.
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Francis Cuilliers ‘derde stad’ getest in 
Centraal Vlaanderen
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Francis Cuillier betoogt dat we mensen een keuze 
moeten geven, een keuze uit verschillende kwalita-
tieve woonomgevingen en een mogelijke keuze 
voor een alternatief, duurzaam transportmodel dat 
toegang verschaft tot werk en recreatie. De gemid-
delde Vlaming heeft die keuze voor een duurzamer 
transportmodus vandaag niet, hij is in grote mate 
aangewezen op de wagen. Willen we de problemen 
van congestie, gevolgen voor milieu en klimaat van 
een groeiende mobiliteit en de maatschappelijke 
kosten voor dit gespreide patroon beter gaan 
beheersen, moet ook binnen die meer gespreide 
gebieden openbaar vervoer een volwaardig alterna-
tief worden. Zeker voor de regio Antwerpen-Brussel 
geldt dat hier relatief veel mensen wonen én 
werken, alleen niet in een dusdanige constellatie 
dat openbaar vervoer nu een significante rol kan 
spelen.

De regio wordt vaak gelezen als één economisch 
systeem met een grote onderlinge afhankelijkheid 
en vele pendelbewegingen naar en tussen die twee 
grote steden. Vanuit het oogpunt van openbaar 
vervoer is de regio Antwerpen-Brussel echter te 
groot om als één stedelijk netwerk te gaan functio-
neren. En tegelijk is het ook allesbehalve een 
homogeen gebied. Antwerpen en Brussel nemen 
de hoofdrollen op maar Mechelen – goed ontsloten 
met beide – krijgt een groeiende bijrol.  Juist in het 
centrale deel ligt een enorm potentieel van recon-
versiegebieden: gebieden die in de toekomst wel 
eens een andere functie zouden kunnen krijgen. Er 
is een natuurlijke structuur van waterwegen met 
een industrieel verleden én activiteit die het hart 
vormen.

De vraag die zich stelt is of dit gebied te beschou-
wen valt als een eigen metropolitaan systeem. 

Kunnen we in plaats van de twee stedelijke gebie-
den van Antwerpen en Brussel te verbinden tot één, 
of het centrale gebied alleen te beschouwen als 
invloedzone van de twee steden, dit gebied be-
schouwen als een ontwikkeling met juist een eigen 
dynamiek? En kan die ‘derde stad’ door de ontwik-
keling van aantrekkelijke en duurzame leefomge-
vingen vervolgens ook een belangrijke rol spelen in 
de opvang van de verwachte bevolkingsgroei van 1 
miljoen extra mensen? Is dit een woonomgeving 
met een sociale mix die ook aansluiting geeft op 
industriële jobs die in Antwerpen of Brussel nage-
noeg niet meer te vinden zijn? En – ten slotte – kan 
daar dan ook een specifiek stedelijk openbaarver-
voernetwerk worden ontwikkeld dat grote delen van 
het gebied onderling én met Antwerpen en Brussel 
verbindt?

Die vragen vormen het startpunt voor het ontwer-
pend onderzoek van LIST/GRAU. Op de grens van 
de reikwijdtes van de twee grootstedelijke netwer-
ken wordt een derde metropolitaan systeem 
getekend dat Mechelen – als belangrijke knoop 
– verbindt met Puurs, Willebroek, Boom en de vele 
stadjes en dorpen hieromheen. Hoe dat systeem 
eruit kan zien en hoe het zich kan ontwikkelen wordt 
verkend door:

1. goed te kijken naar Zwitserland dat in veel 
opzichten vergelijkbaar blijkt met Vlaanderen maar 
een veel sterker openbaarvervoernetwerk heeft;
2. uit de vergelijking en de goede voorbeelden 
aldaar een ‘Zwitsers zakmes’ met ‘mechanismen’ 
samen te stellen waarmee gebouwd kan worden 
aan dit stedelijk netwerk, en
3. deze mechanismen los te laten op centraal 
Vlaanderen, aan te passen aan de lokale context en 
zo veranderende relaties tussen mobiliteit, verste-

Francis Cuilliers ‘derde stad’ getest in 
Centraal Vlaanderen

Een eigen metropolitaan systeem van verbonden, kwalita-
tieve en duurzame woon- en werkomgevingen met een 
toegespitst stedelijk openbaarvervoernetwerk in het 
centrale gebied tussen Antwerpen en Brussel.
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delijking, landschap, economie en woonomgevin-
gen te bewerkstelligen.

Aan de basis hiervan ligt de veronderstelling dat 
een metropolitaan systeem niet alleen een efficiënt 
mobiliteitsnetwerk behoeft. Het is juist de afstem-
ming tussen de verstedelijking en de netwerken 
– op verschillende schaalniveaus tegelijk – die de 
unieke constellatie van grotere, middelgrote en 
kleine steden en dorpen levensvatbaar en duur-
zaam kan maken.

Wanneer we van Zwitserland de zeer dun bevolkte 
Alpen aftrekken resteert een territorium dat 
opmerkelijke parallellen vertoont met dat van 
Vlaanderen. 

VLAANDEREN

ALPEN 60%

 
ZWITSERSE
HOOGVLAKTE 30%JURA  10%

Jura + Zwitserse Hoogvlakte:
Oppervlak = 15.200 km2
6,4 miljoen inwoners

Vlaanderen:
Oppervlak = 13.200 km2
6,2 miljoen inwoners
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Zwitserland
Stedelijke voetafdruk S = 1 618 km2 = 12%
Lengte spoornetwerk = 3.022 km

Vlaanderen:
Stedelijke voetafdruk S = 3 336 km2 = 25%
Lengte spoornetwerk = 1.811 km

Abstractie van de stedelijke voetafdruk: S1 = minder dan 2 km van het spoornetwerk S2 = meer dan 2 km van het spoornetwerk

100 km 100 km
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Vlaanderen:
S1 = 1.844 km2 = 55 %
S2 = 1.492 km2 = 45 %

Zwitserland
S1 = 1.325 km2 = 82 %
S2 = 293 km2 = 18 %

De regio’s zijn ongeveer even groot en er wonen 
ongeveer evenveel mensen. Tegelijk is de stedelijke 
voetafdruk in Vlaanderen ruim twee maal zo groot 
als in Zwitserland. En ondanks de compactere 
bebouwing wint Zwitserland het op de lengte van 
het spoornetwerk met 3000 tegen 1800 kilometer. 
Het gevolg hiervan is dat in Zwitserland 82 procent 
van het bebouwde oppervlak zich binnen een straal 
van 2 kilometer van het spoornetwerk bevindt, 

terwijl Vlaanderen blijft steken op 55 procent. De 
combinatie van verstedelijkingspatroon en spoor-
netwerk lig duidelijk aan de basis voor een efficiënt 
gebruik van openbaar vervoer.
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Basel - Zürich
· 76 treinen per werkdag (enkele richting)
· twee trajecten van zelfde lengte (via Frick ; via Aarau)

· 13 hogesnelheidstreinen
· 24 IC treinen (zelfde snelheid als snelle treinen)
· 39 IR treinen
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Antwerpen - Brussel:
· 138 treinen per werkdag (enkele richting)
· alle treinen over dezelfde infrastructuur

· 21 hogesnelheidstreinen
· 34 IC treinen

Een vergelijking tussen de openbaarvervoerslijnen 
tussen Basel en Zürich en Antwerpen en Brussel 
legt een opmerkelijk kenmerk van de Vlaamse lijn 
bloot: deze passeert een groot deel van de stede-
lijke kernen. Feitelijk profiteert alleen Mechelen van 
de snelle verbinding tussen Antwerpen en Brussel. 
De vergelijking tussen de verschillende lijnen maakt 
duidelijk dat de frequentie zeer hoog is tussen 
Antwerpen en Brussel: iedere zeven minuten rijdt er 

een trein. De verschillen met betrekking tot het 
aantal stops en reisduur zijn echter groot en op het 
eerste gezicht verwarrend. Het Zwitserse systeem 
heeft daarentegen een heldere hiërarchie met 
snelle treinen zonder stops en regionale treinen die 
vier tot zes keer stoppen in de middelgrote steden. 
Op deze schaal is er geen stadsregionale verbin-
ding.

· 66 IR treinen
· 17 ‘langzame’ treinen (line 25)
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BASEL

MULHOUSE

FREIBURG

 ZELL IM WIESENTAL

DELÉMONT

OLTEN

FRICK

LAUFENBURG

WALDSHUT

R = 40 km

R = 40 km

ZURICH
WINTERTHUR

BRUGG

SCHAFFHAUSEN

FRAUENFELD

WIL

ZUG

WOHLEN

RAPPERSWIL

MECHELEN
DENDERMONDE

AALST

ZOTTEGEM

LEUVEN

LOUVAIN-
LA-NEUVE

VILLIERS-
LA-VILLE

NIVELLESBRAINE-
LE-COMTE

ANTWERPEN

BRUSSELS

R = 33 km

R = 4 km

TAB : Trinationale Agglomeration Basel
Bevolking: 600.000 inwoners

Brussels Metropolitan (?)
Bevolking: 3.000.000 inwoners

Stad Antwerpen
Bevolking: 500.000 inwoners

Zurich Metropolitan Region
Bevolking: 1.200.000 inwoners

Op een lager schaalniveau, die van de stedelijke 
netwerken rondom Basel en Zürich zijn er wel 
stadsregionale netwerken. Deze opereren binnen 
een straal van ongeveer 40 kilometer, overlappen 
elkaar net, maar vormen niet één systeem. Rond 
Brussel is er sprake van een stadsregionaal net-
werk met een iets kleiner bereik maar rond 
Antwerpen ontbreekt dit.
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Het derde onderzoek gaat in op de kwaliteiten rond 
de stations. De stations op de kleine lijn tussen 
Zurich en Luzern worden hiertoe geïnventariseerd. 
Stations in Zwitserland zijn plekken van geconcen-
treerde stedelijkheid. Het programma en de schaal 
van het station is soms niet direct herleidbaar tot 
de schaal van de stad. Vaak zijn de stations gelegen 
aan grote landschappen. Dit beïnvloedt direct de 
belevingskwaliteit. 

ZURICH

BAAR

ZUG

CHAM

ROTKREUZ

EBIKON

LUZERN

1 Spoorwegstation met winkels
2 Kantoren
3 Winkelcentrum met kantoren
4 Kantorenz
5 Bedrijfscentrum met kantoren
6 industrie
7 Individuele Woningen
8 Lake Zug
9 Rigi Berg

Station van Zug

1

2

3

4

56

7

8

9
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S-bahn

IC

IR

BOOM

Reet
Waarloos

WILLEBROEK

Puurs

Kapelle

ANTWERPEN

Lier

MECHELEN

DUFFEL

SINT KATELIJNE WAVER

Mechelen Nekerspoel

Mechelen Centum

Kontich

Coloma

Eglegemvijver

Mechelen  -  7'  (every  30'  / 60')

Gent  - 51'  (every  30'  / 60')

1
2

5

3

4

6

7

N° 2: Tijd-Ergonomie: Hangend station bij Kapelle-op-den-Bos

1 Bestaand station
2 Nieuw station
3 Willebroek Kanaal
4 Promenade

N° 1: Drievoudige netwerkorganisatie

5 Sportfaciliteiten
6 ‘Eternit’ fabriek
7 Panoramisch uitzicht over de daken

De belangrijkste conclusies van de vergelijking met 
Zwitserland zijn verwerkt tot een conceptueel, 
maar ook operationeel ‘Zwitsers zakmes’. Dit 
zakmes bevat vijf ‘mechanismen’ die niet alleen 
Zwitsers maar ook Vlaams zouden kunnen worden. 
Door deze mechanismen los te laten op centraal 
Vlaanderen en aan te passen aan de lokale context, 
kunnen we nagaan op welke manier veranderende 
relaties tussen mobiliteit, verstedelijking, land-
schap, economie en woonomgevingen zijn te 
bewerkstelligen.

De vijf mechanismen van het Zwitsers zakmes

1. Drievoudige netwerkorganisatie 
 
 

2. Tijd-Ergonomie:  
 

bruggen en tunnels 

3. Compacte  stedelijke omgeving: 
 

productie) 

publieke voorzieningen

4. Groene, kalme, verbonden woongebieden: 
 

5. Bedrijfs- en productieclusters: 
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N° 3: Compacte stedelijke omgeving, bij Ruisbroek-Sauvegarde

1 Bestaand station
2 Nieuw station
3 ‘Klein Brabant’ crèche
4 School (nieuw)
5 Collectief wonen (nieuw)
6 Winkels (nieuw)

1
2

5

5

3

4

7

6

8

9

N° 4: Groene, kalme, verbonden woongebieden, bij Sint Kate-
lijne Waver

1 Transformatie van station
2 Oud fort
3 Parkeerplaats (nw)
4 Collectief wonen (nw)
5 Lage eengezinswoningen (nw)
6 Park
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N° 5: Bedrijfs- en productiecluster bij Boom

1 Nieuw station met winkels en kantoren
2 Publieke ruimte
3 Kantorencomplex met uitzicht over de rivier
4 Verbinding met het bos
5 Woonomgebing met uitzicht over de rivier
6 Productiecluster met uitbreidings- en transformatiegrid
7 Snelweg A12 (Brussel-Antwerpen)
8 Voetgangersverbinding
9 Rivier
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6
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8

9

3

4

4

4

7 Kantoren (nieuw)
8 Publiek plein
9 Bestaand Bos

7 Verbinding met de Rupel
8 de Rupel
9 Bestaande verkaveling
10 Richting Sint-Katelijne 
centrum
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Hoe zou het gebied tussen Antwerpen en Brussel 
eruit kunnen gaan zien wanneer we dit ‘zakmes’ 
zouden gebruiken voor Vlaanderen? Hoe zou hier, 
volgens een gradueel proces, een nieuw stedelijk 
systeem kunnen groeien met een gevarieerd 
aanbod aan woon- en werkomgevingen, natuur, 
voorzieningen en verschillende soorten verbindin-
gen? Verkend wordt hoe een centrale lijn, een ‘ring’ 
of ander stadsregionaal openbaarvervoersysteem 
daarvan de drager zou kunnen zijn. Een systeem 
dat de samenhang tussen de vele stadjes en 
dorpen versterkt, met potentie voor woonkwaliteit, 

STAP I :

Mechelen) en aanbod van werk (Boom, Willebroek, Bornem)

STAP III :

onderwerp van studie)

lijn Brussel-Antwerpen en de ontwikkeling van compacte 
stedelijke gebieden langs het nieuwe segment.

STAP II :
-

nen, werk en recreatie) langs de lijn, bij bestaande en 
nieuwe stations.

STAP IV :

herontwikkeling van deze gebieden.

een centraal park rond de Rupel en belangrijke 
economische clusters. Het is een verdichtingsstra-
tegie waarbij de stations zich als ‘bron van stede-
lijkheid’ ontwikkelen tot compactere omgevingen. 
Tegelijk staat deze ‘derde stad’ ook in verbinding 
met hoogwaardige groene ruimte.  De strategie 
bouwt in sterke mate op bestaande  railverbindin-
gen. Om de ring te ‘sluiten’ is slechts tien kilometer 
extra spoor nodig die zonder grote investeringen 
kan worden gerealiseerd en tevens de noodzaak tot 
investeringen elders voorkomt.  Met de Rupel als 
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ruggengraat van de ontwikkeling, met in Puurs, 
Boom en Willebroek de mogelijkheid voor nieuwe 
- industriële – jobs, creëren we zo een nieuw type 
woonomgeving, een nieuw type metropool. De 
metropolitane condities binnen dat nieuwe sys-
teem zijn nieuw. Enerzijds met een hogere densi-
teit, maar ook dichter aansluitend bij het natuurlijk 
systeem en tegelijk met een vlotte verbinding naar 
de grote steden, in een nieuwe relatie en grotere 
verwevenheid met werk en recreatie en met een 
grotere sociale mix.
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Het resultaat van de conceptstudio’s en het ontwerpend 
onderzoek is een grote rijkdom aan ideeën, visies en 
concepten. Gezien de uiterst diverse samenstelling van de 
groep experten wat betreft specifiek vakgebied en exper-
tise, zou men ook sterk verschillende visies op Vlaanderen 
verwachten. En ja, natuurlijk zijn de verschillen aan te 
wijzen; op sommige punten was men het grondig oneens, 
of formuleerde men eenvoudigweg een andere visie. Maar 
opvallend genoeg waren de overeenkomsten, de parallelle 
lijnen, de gemene delers vele malen talrijker dan de 
tegenstellingen.
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Vlaanderen heeft gigantische 
problemen, maar ook potentie

Als we één gemene deler moeten benoemen van wat tijdens de 3 studio’s door 
alle experten werd aangebracht aan ideeën en concepten, dan is het dat 
Vlaanderen, vanuit ruimtelijk oogpunt, een enorme potentie heeft. Vanuit 
ruimtelijke planning wordt vandaag nog te vaak vanuit de problematieken 
geredeneerd en onze planning is erop gericht om die problemen aan te pak-
ken, bij te sturen. De grote en noodzakelijke trendbreuk is echter nog niet 
gerealiseerd en dat heeft te maken met de ‘zwakke’ positie van Ruimtelijke 
Ordening binnen een sectoraal georganiseerde samenleving, waar de ruimte-
lijke en integrale afweging vaak te laat in het beslissingsproces komt. Dat 
heeft ook te maken met het feit dat ambitieuze en toekomstgerichte visies die 
geformuleerd worden op Vlaams niveau niet altijd doordringen tot op het 
lokale niveau, waar het gros aan ontwikkelingen gestuurd en uitgevoerd 
wordt door lokale verantwoordelijken en private initiatieven. Wanneer we 
echter wat verder inzoomen op dat Vlaamse landschap, dan ontdekken we in 
die zelf-georganiseerde, op het eerste zicht wanordelijke toestand ook een 
belangrijke dynamiek en vele potenties. Vandaag reeds wordt er op lokale 
schaal sector-overschrijdend samengewerkt, proberen maatschappelijke 
actoren de dingen met elkaar te verbinden om zo de grotere uitdagingen aan 
te pakken en tot win-win-situaties te komen. In elk idee, ontwikkeld geduren-
de de studio’s, werd het probleem gekoppeld aan de potentie en vanuit het 
samenspel van beide kan vervolgens een nieuw concept, een nieuwe denk-
richting ontstaan. Het vertrekken vanuit die potenties, evenzeer als het zich 
bewust zijn van de werkelijke problemen, het is een reflex die we onszelf 
zullen moeten aanleren, willen we uit de patstelling raken en een echte trend-
breuk realiseren.
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Decentralisatie: organiseer verschil 
van onderop

In de loop van de studio’s kwam het idee van ‘decentralisatie’ verschillende 
malen aan bod, in het bijzonder in de discours van Thomas Sieverts en 
Matthijs Bouw, zij het in volledig verschillende interpretaties van wat die 
decentralisatie nu precies moet inhouden. Het concept vertrekt van het idee 
dat we moeten behouden wat ‘historisch gegeven’ is. Omwille van de traag-
heid in veranderingen van onze bebouwde ruimte, omdat dit van onderuit 
functionerend systeem al eeuwen zit ingebakken in onze cultuur en omdat 
een letterlijke interpretatie van ‘start from scratch’ fysiek en financieel onmo-
gelijk is – landgebruik kan niet zomaar teruggedraaid worden van bebouwd 
naar onbebouwd – moeten we werken met wat we hebben, zijnde een gede-
centraliseerd nederzettingspatroon. Dit gedecentraliseerde patroon is ech-
ter ook de oorzaak van heel wat problemen, nu reeds, die in de toekomst 
alleen maar groter zullen worden indien we verdergaan zoals vandaag. 

Een transformatie van dit patroon, of van de manier hoe het functioneert is 
daarom noodzakelijk. 
Thomas Sieverts ziet heel wat voordelen in dit decentrale patroon. Het heeft 
een grote capaciteit om zowel groei als krimp op te vangen, om verschillende 
gebruiken in zich op te nemen en is daarom ook veerkrachtiger. Sieverts stelt 
voor om dit patroon gradueel te transformeren naar een kwalitatiever land-
schap, van zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte, om diensten en 
voorzieningen te decentraliseren, om een betere mix aan functies te verwe-
zenlijken, om lokale leefstijlen nog verder te gaan differentiëren en om private 
investeringscapaciteit te gebruiken voor de verhoging van die kwaliteit en 
voor investeringen in het publieke domein. 

In Matthijs Bouws interpretatie van decentralisatie, moet dit gespreide pa-
troon in contrast gezien worden met de grote steden. In de steden moet de 
grote kritische massa opgenomen worden, de decentrale ‘sprawl’ of ‘soep’ 
zoals het in de studio genoemd werd zal in de toekomst verder blijven be-
staan, maar zonder verdere groei, zonder in concurrentie te gaan met die 
steden. De transformatie van het decentrale systeem ligt eerder in een betere 
functionering, in nieuwe technologieën van transport, landbouw en energie 
die ons helpen het systeem intelligenter en duurzamer te maken.
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Vlaanderen is verschil 

De manier waarop ontwikkelingen van nieuwe woonomgevingen tot op heden 
vaak gebeuren, op basis van identieke verkavelingsmodellen, ongeacht de 
ondergrond of de omgeving, leidt ertoe dat ons landschap er steeds homoge-
ner gaat uitzien. Sterk uitgedrukt, zou men kunnen zeggen dat zowat elke 
functie aanwezig is binnen elke vierkante kilometer van ons grondgebied. Er 
zit een zekere potentie in die mix van functies, waarop in de ideeën voor een 
decentraal Vlaanderen wordt verder gebouwd, maar tegelijk houdt dit ook het 
gevaar in dat we elke specificiteit of karakter van onze gebieden verliezen, en 
hiermee ook elke keuzevrijheid in leefomgeving. Bovendien, indien we onze 
ontwikkelingen niet meer afstemmen op de natuurlijke structuren en bodem-
condities, dreigt ook het gevaar tot milieuschade en aantasting van ons 
landschap. Renaat Braems scenario van ‘lelijkste land ter wereld’ doemt dan 
terug op. Het pleidooi van een aantal experts voor differentiatie probeert 
tegen deze verder homogenisering in te gaan. 

Paola Viganò vertrekt in haar pleidooi vanuit het oogpunt van voedselproduc-
tie. Ze argumenteert dat we nood hebben aan een meer gediversifieerde 
voedselproductie die meer in relatie staat met de ondergrond en het water-
systeem van de plek, maar evenzeer meer in relatie met de lokale cultuur, 
erfgoed, woon- en werkomgeving,… Die gedifferentieerde landbouw, met een 
grotere variatie aan producten die ze voortbrengt, is ook veerkrachtiger en 
meer zelfvoorzienend, meer gericht op de korte keten en ze draagt bij aan de 
biodiversiteit. Viganò’s pleidooi sluit nauw aan bij de kaarten die Lodewijk 
Van Nieuwenhuijze tekent van het watersysteem. Ook hier zien we sub-gebie-
den verschijnen die verschillen naargelang hun watersysteem en waar we de 
landbouwpraktijken, de woonproductie beter zullen moeten richten naar de 
mogelijkheden en beperkingen van dit watersysteem. En ook Hervé 
Huntzinger maakt in z’n drieleding van Vlaanderen een analyse van de econo-
mische verschillen in Vlaanderen. Het versterken van die verschillen, hierbij 
verder bouwend op de sterktes van elke regio, is een strategie om ook een 
veerkracht in de economie te introduceren. 

Waar Viganò, Van Nieuwenhuijze en Huntzinger het in hun diversificatiestra-
tegieën over de grote regio’s in Vlaanderen hebben, zoomt Thomas Sieverts 
nog verder in op het landschap en ziet die differentiatie op een meer lokale 
schaal. Hij pleit voor de ontwikkeling van lokale levensstijlen, voor een grotere 
keuze in woonomgeving. Het initiatief daartoe moet van onderuit komen, 
moet ontstaan vanuit een zekere trots op die eigen woonomgeving, vanuit het 
bewustzijn dat het belangrijk is die eigenheid van het landschap te vrijwaren 
en er een grotere kwaliteit en derhalve ook diversiteit aan te verlenen. 
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Stop de aansnijding van nieuwe open 
ruimte

Het percentage ‘bebouwde oppervlakte’ in Vlaanderen is hoog, hoger dan in 
alle ons omringende landen. Die constatatie staat in schril contrast met 
berichtgevingen uit de vastgoedsector dat Vlaanderen nog over voldoende 
ontwikkelbare percelen – in woonuitbreidingsgebieden -  beschikt om de 
woningnood in de toekomst op te vangen. De verdere ontwikkeling en groei 
van nederzettingen zorgt er echter voor dat we beetje bij beetje open ruimte 
aansnijden die vandaag gebruikt wordt als landbouwgrond of met een be-
langrijke ecologische, recreatieve, landschaps-, esthetische of culturele 
waarde.  Dit voortschrijdende proces leidt tot problemen op vlak van waterbe-
heer, biodiversiteit, voedselproductie,… Zowel Paola Viganò als Thomas 
Sieverts stellen dat we, om te voldoen aan de nood voor nieuwe ontwikkelin-
gen voor wonen, economie,…, niet één vierkante meter extra, open, onbe-
bouwde ruimte moeten aansnijden. De lage densiteit van ons bestaande 
nederzettingspatroon laat ons voldoende potentieel om hierin de nodige 
extra ontwikkelingen te integreren tot ver voorbij 2050.

Aan de notie van ‘geen extra vierkante meter’ wordt door Michiel Dehaene en 
Francis Cuillier ook het begrip ‘urbanize in situ’ toegevoegd. Het zijn in bete-
kenis twee verschillende, maar elkaar aanvullende termen. In de voorbije 30 
jaar hebben we in Vlaanderen een horizontaal verstedelijkingsproces gekend 
waarin vele functies die we associëren met de stad, zich genesteld hebben in 
een veel ruimer territorium. We kunnen niet langer spreken van een stedelijke 
of anti-stedelijke logica, het bijna volledige bebouwde territorium zit mee 
vervat in een verstedelijkingsdynamiek. Tot op vandaag lezen we het versnip-
perde Vlaanderen als een anti-stedelijk systeem. Maar door de aanwezige 
mix van functies kunnen ook grote delen van dit gespreide gebied ‘stedelijk’ 
worden, kunnen we de ontwikkelingen zo sturen dat ze meer stedelijke dimen-
sies krijgen, zonder er echt stad van te maken. Uiteraard is dit geen pleidooi 
voor nog meer ‘sprawl’, wel voor het intelligenter combineren van functies, 
het verstedelijken en verdichten rond lijnen van openbaar vervoer, het ver-
sterken van groene en blauwe structuren als ruggengraat voor de transfor-
maties. Het is een proces dat Michiel Dehaene ‘urbanize in situ’ heeft 
genoemd. Francis Cuillier voegt hieraan toe dat de recente heropleving van 
lokale diensten en voorzieningen in kleinere centra in het gespreide gebied, 
ook aanleiding kan geven voor clustering en verdichting. Zo creëren we als 
het ware ‘compactheid op een kleine schaal’. 

Er wordt in beide begrippen een onderscheid gemaakt tussen bestaand 
gebruik en bestaande bebouwde percelen enerzijds, en het bestemde gebruik 
in de bestemmingsplannen anderzijds. Als we willen verder bouwen op basis 
van wat vandaag reeds bestaat, op basis van het huidige ‘schwarzplan’, dan 
zullen we moeten nagaan welke rol en betekenis bestemmingsplannen hierin 
hebben en hoe rechtszekerheid geïntegreerd wordt.
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Een graduele transformatie & 
verantwoordelijkheid

Wanneer we verder redeneren op een Vlaanderen dat grotendeels decentraal 
is en zal blijven en op het idee om ter plaatse te gaan verstedelijken, stelt zich 
de vraag hoe die transformatie naar een intelligenter en duurzamer land-
schap in gang gezet kan worden. Zonder sterke inmenging van de overheid en 
met een groot deel van de eigendom in private handen, moeten we gebruik 
maken van de groei, van private investeringen en renovaties, van de 2% ver-
nieuwing van bebouwde oppervlakte per jaar om zo een graduele transforma-
tie in te zetten. Thomas Sieverts grijpt de 2% verandering aan om hiermee ook 
de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het is een strategie waarin 
eenieder – van particulier tot overheid – op z’n medeverantwoordelijkheid 
wordt gewezen om stap voor stap de nodige trendbreuken te kunnen realise-
ren. Eenvoudige regels kunnen ervoor zorgen dat elk project, hoe klein of 
groot ook, bijdraagt aan een duurzamer samenleving, aan het publieke do-
mein en het algemeen goed. Door middel van die 2% regel kunnen we, on-
danks de traagheid van ruimtelijke ontwikkelingen, toch belangrijke 
omwentelingen realiseren. Julie Wagner en Francis Cuillier voegen hier ook 
het belang aan toe om in te spelen op de investeringscycli van ondernemin-
gen en particulieren. De momenten van renovatie, de momenten waarop 
ouderen hun huis verlaten, de momenten van rationalisatie van bedrijfspro-
cessen moeten we aangrijpen voor de relocaties van woningen en onderne-
mingen om tot een duurzamer nederzettingspatroon te komen.  
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Maak incentives onderdeel van het 
instrumentarium

De introductie van een gedeelde verantwoordelijkheidszin voor de toekomst 
en het inspelen op die momenten waarop mensen of ondernemingen een 
andere richting inslaan, is één zaak, hen ervan overtuigen dat die verandering 
hen ook persoonlijk of als bedrijf ten goede komt, is een andere zaak. We 
hebben met andere woorden ‘incentives’ nodig als aanzet tot een duurzamer 
relocatie. Vele van die mogelijke incentives kunnen gevonden worden door 
het ‘delen’ of ‘koppelen’ van functies, voorzieningen en problemen.  

Sven Stremke herkent in de chaotische ordening van Vlaanderen en de mix 
aan functies de mogelijkheid om bepaald functies vanuit energetisch oog-
punt te koppelen om kringlopen te sluiten en een efficiënter energiesysteem 
op poten te zetten. Nu gaat veel energie verloren, maar door energiebronnen 
en energiegebruikers dichter tot elkaar te brengen, door restenergie en rest-
warmte van productieprocessen te koppelen aan woningen of serres kunnen 
we niet enkel onze omgang met energie verduurzamen, maar we kunnen deze 
incentives aangrijpen om ook het landschap te vrijwaren en te verbeteren. 
Dezelfde oefening kan gebeuren voor water of voor biodiversiteit, door opslag 
van water te koppelen aan de nood aan water, door een onderlinge verster-
king van landbouw en biodiversiteit na te streven,…

Julie Wagner en Hervé Huntzinger zien evenzeer potenties in het delen van 
diensten en voorzieningen als incentive voor een betere clustering van bedrij-
ven. De nabijheid van verschillende bedrijven biedt hen het voordeel dat ze 
kennis en diensten kunnen delen, dat ze door de grotere concentratie ook 
gespecialiseerd onderzoek en onderwijs kunnen aantrekken en dat ze geza-
menlijk ook een aantal problematieken zoals watermanagement en milieube-
heer kunnen aanpakken. Francis Cuillier ziet eenzelfde voordeel in het 
clusteren van woningen, het gedeelde aanbod aan, en de nabijheid van voor-
zieningen, winkels, scholen, openbare ruimte, kan een incentive zijn om zich 
dichtbij dit aanbod te vestigen en zo de eerder vermelde ‘compactheid op 
kleine schaal’ te verwezenlijken.

De magneten, in het ontwerpend onderzoek uitgewerkt op basis van Thomas 
Sieverts’ ideeën, zijn in feite niet meer dan een andere bewoording voor zo’n 
incentives. En vele eigenschappen of functies kunnen het onderwerp worden 
van zo’n magneet, of het nu energie of een landschapsstructuur betreft, een 
uitzonderlijke woonomgeving of mobiliteit waarrond geclusterd wordt, een 
vernieuwende werkomgeving of mogelijkheden tot reconversie. 
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Breng kosten en baten in evenwicht

We zullen het in de toekomst moeten stellen met geen of minder geld voor de 
overheid om hun politiek te voeren. ‘Politiek zonder geld’ is in de ogen van 
Thomas Sieverts één van de grote uitdagingen voor de toekomst gezien de 
verdere globalisering verschuivingen in macht- en geldevenwichten teweeg 
zal brengen en gezien de materiële groei zal afnemen. De vraag dient gesteld 
welke investeringen we nog kunnen betalen in de toekomst en welke onont-
beerlijk zijn. Het zet ons aan om duidelijke keuzes te maken, maar evenzeer 
om alle te maken investeringen ook flexibel en aanpasbaar te maken.

Michiel Dehaene doet een voorzet van wat zo’n ‘politiek zonder, of met minder, 
geld’ zou kunnen impliceren voor de werking van het systeem. Er bestaat 
vandaag een onevenwicht tussen de maatschappelijke kosten en de individu-
ele baten, of in de woorden van Hervé Huntzinger, tussen de negatieve en 
positieve externaliteiten. De weegschaal helt over naar de kant van de indivi-
duele baten en we dreigen onze maatschappelijke kosten niet langer te kun-
nen betalen in de toekomst. Om de last van de maatschappelijke kosten niet 
volledig door te schuiven naar de komende generaties, moeten de twee kan-
ten van de weegschaal dichter tot elkaar komen. Met zijn discours gaat 
Michiel Dehaene in tegen het idee om iedere burger zelf te laten instaan voor 
de externe of ecologische kosten. Wie op het platteland woont zou in dit 
systeem bijvoorbeeld zelf moeten instaan voor de kosten van postbedeling, 
distributienetwerken,… In plaats daarvan moeten we op zoek naar een ander, 
duurzamer verdienmodel dat een deel van de private investeringscapaciteit 
gebruikt voor de collectieve schaal, maar dat toch sociaal rechtvaardig is 
voor wie geen eigen middelen kan inbrengen. Een nieuw financieel metabo-
lisme als het ware, dat gefundeerd is op een andere basis dan de eigendoms-
positie, maar dat vertrekt uit ‘het recht op’ en ‘de toegang tot’ een duurzamer 
territorium. 

Maar er werden ook ideeën geformuleerd die een ietwat andere interpretatie 
geven aan ‘het recht op’ gedeelde infrastructuren. Om de maatschappelijke 
kosten betaalbaar te houden, pleit Marcial Echenique bijvoorbeeld voor het 
invoeren van betalend rijden op een parallel systeem van privaat uitgebate 
snelwegen en regionale wegen. Wie snel en vlot verkeer wil, zal daarvoor 
moeten betalen. ‘Betaal voor wat je gebruikt’ ziet Echenique als de basisvoor-
waarde voor een efficiënt functionerend systeem. 

De tegenstelling in deze uitspraken zet ons alvast aan het denken over wie 
welke kosten en verantwoordelijkheden moet opnemen en naar welk samen-
levingsmodel we willen evolueren. Maar vooral geeft het aan dat er een keuze 
gemaakt zal moeten worden, willen we de negatieve effecten niet uit de hand 
laten lopen en de kosten beheersbaar houden. En zoals Thomas Sieverts zei, 
zullen we op één of andere manier een oplossing moeten vinden om mensen 
aan te spreken op hun medeverantwoordelijkheid.

Palet aan kansen137

Continuïteit en porositeit

De fragmentatie, het hoge aandeel private eigendom en de vele grenzen 
tussen de kleinschalige eigendommen leiden in Vlaanderen tot milieuproble-
men, teloorgang van de biodiversiteit en verlies van open landschap. Omdat 
we vanuit de huidige situatie, met z’n vele grenzen, moeten vertrekken, kun-
nen we de vraag stellen hoe we de bijdragen van al deze individuele percelen 
kunnen optellen opdat ze ook bijdragen aan een groter geheel. Hoe kunnen ze 
onderdeel worden van één, continu project dat de natuurlijke, ecologische, 
esthetische en ervaringskwaliteit versterkt. Als een fysiek antwoord op deze 
vraag, en als een concreet voorbeeld van wat een publiek-private samenwer-
king met een grotere aandacht voor de gemeenschappelijke doelstellingen 
kan betekenen, suggereert Lars Lerup om de omheiningen tussen privaat en 
publiek, tussen tuin, landbouw en natuur weg te nemen. Door het verwijderen 
van die omheiningen, het wegvagen van die grenzen, kan één perceel bijdra-
gen aan het andere. Zichten kunnen worden open gebroken, groene structu-
ren worden aaneengesloten zodat private tuinen ook bijdragen aan 
biodiversiteit en natuurlijke waarden. Het maken van ‘poreuze grenzen’ kan 
aldus het startpunt worden voor de uitbouw van een continue groene struc-
tuur, de verbinding makend tussen de geïsoleerde groene stukken, voor het 
maken van landschaps- en eco-bruggen om te bouwen aan wat Lerup de 
‘Groene Spons’ noemde, onze eigen, alternatieve versie van het Groene Hart in 
Nederland. 
Ook Paola Viganò benadrukt het belang van poreuze grenzen en de continuï-
teit van landbouw, over de grenzen van stad en platteland heen. Bovendien 
ziet zij in Vlaanderens’ uitzonderlijk hoge ‘lopende meter contact met open 
ruimte’ per inwoner een bijzonder potentieel dat verder ontwikkeld dient te 
worden. We moeten dit contact met de open ruimte cultiveren, exploiteren, 
intensiveren.

In het licht van globalisering, in een tijdperk waarin we in contact staan met 
de hele wereld terwijl het evenzeer mogelijk is dat we onze eigen buren niet 
kennen, ziet ook Matthijs Bouw de notie van grenzen veranderen. Die verande-
rende betekenis zal in de toekomst wellicht nog verder evolueren en we moe-
ten ook ons ruimtelijk denken hieraan aanpassen. Bovendien blijkt uit zowat 
alle concepten dat ruimtelijke systemen, of het nu watersystemen, energie-
systemen of samenhangende stedelijke gebieden betreft, functioneren 
ongeacht de grenzen die ze in vele gevallen overschrijden. We moeten vanuit 
de logica van die systemen denken, en niet vanuit de administratieve grenzen.
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Verbind stad en land

De hoge ‘lopende meter contact’ met open ruimte die elke bewoner tot z’n 
beschikking heeft, impliceert dat elke Vlaming een ruime toegang zou hebben 
tot die open ruimte. In realiteit is dit echter niet het geval, de kansen hiertoe 
zijn immers niet evenwichtig gespreid over het territorium. Want tegenover 
die hoge ‘lopende meter’ staat ook een feitelijke concentratie van armere 
groepen van de bevolking in – bepaalde wijken van – de steden. Zij hebben 
niet dezelfde vrijheid in de keuze van hun woonomgeving omdat ze zich de 
huizenprijzen buiten die steden niet kunnen veroorloven en ze daarom veroor-
deeld zijn tot het laagste segment aan woningen in de steden, vaak in slechte 
toestand. Zo ontstaat het risico dat de bescherming van het landschap als 
buffer gebruikt wordt om migratie uit de steden tegen te gaan. Het debat om 
bewoners zelf te laten opdraaien voor de kosten van landelijk wonen wordt 
reeds gevoerd en wanneer we dit ook politiek zouden inzetten, vergroten we 
de kans op een gepolariseerde maatschappij en sociale segregatie. Dit noopt 
Paola Viganò om te pleiten voor een integratie van de steden in alle ontwikke-
lingsstrategieën voor het landschap, om de stad te verbinden met haar hin-
terland en vice versa, zonder hierbij te pleiten voor een verdere 
suburbanisatie. Die verbinding moet zowel sociaal zijn - met een betere mix 
van mensen tot gevolg, ook in het licht van een groeiende bevolking met een 
andere culturele samenstelling - als fysisch, waarbij de nodige groenstructu-
ren gecreëerd worden die ook de levenskwaliteit in de steden garanderen.

Julie Wagner benadrukt ook het belang om woonomgevingen te koppelen 
aan infrastructuur en aan toegang tot werk om zodoende ook ‘buurten van 
keuze’ te creëren voor elke bevolkingslaag. Sociale mix is een belangrijke 
randvoorwaarde voor het goed functioneren van die woonomgevingen. Het 
spreiden van investeringen, in infrastructuur, economie, kan tot gevolg heb-
ben dat we onze steden gaan uithollen. Doorheen de studio’s werd het belang 
om investeringen te doen die onze steden versterken door verschillende 
experts benadrukt. Francis Cuillier tekent Vlaanderen als een eilandengroep 
van grotere figuren, gegroeid rond die steden, en Matthijs Bouw en Rienk 
Kuiper benadrukken het belang van vitale steden en van Brussel, waar niet 
langer omheen gepland kan worden.
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Robuuste strategieën op schaal van 
Vlaanderen

De toekomst is per definitie ongekend. Om met de vele factoren in het spel en 
de bandbreedte aan toekomsten om te kunnen gaan, moeten we robuuste 
strategieën formuleren, die zowel krimp- als groeiscenario’s kunnen incorpo-
reren. Rienk Kuiper pleit voor het vrijwaren van de belangrijke blauwe en 
groene structuren en het reserveren van ruimte rond openbaar vervoerslijnen 
bestemd louter voor planmatige verstedelijking als eerste maatregelen 
binnen zo’n robuuste strategie. Robuustheid ten aanzien van een veranderen-
de wereld en een veranderend klimaat betekent ook het ‘kennen van het 
systeem’, in het bijzonder het watersysteem om vervolgens ook te handelen 
naar de logica van dit systeem. Eerst komt kennis van de problemen en de 
potenties, dan pas kunnen we oplossingen en strategieën vooropstellen.

Robuustheid gaat voor Julie Wagner ook om ‘keuzes maken’, prioriteiten 
stellen, in tegenstelling tot het huidige spreiden van investeringen over het 
territorium. Maar een robuuste strategie betekent in het ruimtelijk en politiek 
versnipperde Vlaanderen misschien bovenal dat een ambitiekader, met 
ecologische, economische en sociale doelstellingen, aangereikt moet wor-
den aan lokale initiatieven.
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Een coöperatief en cultureel proces

De graduele transformatie is een strategie waarin eenieder – van particulier 
tot overheid – op z’n medeverantwoordelijkheid wordt gewezen om stap voor 
stap de nodige trendbreuken te kunnen realiseren. Culturele tools en commu-
nicatie om lokale overheden en particulieren mee bewust te maken van die 
grote uitdagingen zijn een eerste stap in dit proces.

Er bestaat een sterk middenveld in Vlaanderen, een sterke betrokkenheid in 
verenigingen, een sterke link tussen lokale politiek en lokale ontwikkeling en 
cultuur, maar ook sterke familiale banden. Om veranderingen teweeg te 
brengen, zowel in de hoofden van de mensen als in de fysische leefomgeving, 
moeten we gebruik maken van dit ‘sociale kapitaal’. Het betekent dat we 
verenigingen, ondernemingen, families zullen moeten betrekken en een 
leefomgeving creëren waaraan iedereen kan bijdragen. Hierbij reken je op de 
optelsom aan creativiteit en intelligentie van de participerende burgers, op 
het leervermogen van de samenleving als geheel eerder dan te vertrouwen 
louter op de kennis van experts en beleidsmakers. Samen weten we meer en 
kunnen we ook meer verwezenlijken Die creativiteit en de intelligentie van de 
samenleving moet als overheid gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 

Het veranderingsproces kan niet volledig top-down gebeuren, noch volledig 
bottom-up, de slaagkans hangt af van ons vermogen om een onderhande-
lingsproces op poten te zetten en op zoek te gaan naar gedeelde belangen en 
doelstellingen. Binnen dit proces is zeker ook een belangrijke rol weggelegd 
voor de regionale overheid. We kunnen workshops en communicatiesessies 
organiseren om het publiek, maar vooral ook lokale beleidsmakers mee 
bewust en verantwoordelijk te maken. Aan die lokale beleidsmakers moeten 
we misschien niet de oplossing meegeven, maar een toolbox. Een toolbox of 
een recept, waaraan lokale overheden zelf ingrediënten kunnen toevoegen 
om op basis hiervan hun eigen beslissingen te nemen.
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Call to action: stel niet uit tot morgen 
wat je vandaag al kan doen

Vervat in al deze transversale lezingen van de concepten zit de oproep om tot 
handelen over te gaan. Alle experten gingen uit van het idee dat ruimtelijke 
ordening wel degelijk nodig is, van het geloof in ruimtelijke ordening om zaken 
te veranderen. Het is duidelijk dat de ruimte anders georganiseerd zal moeten 
worden en de rol van de overheid wordt hierin relatief sterk bepaald. Er is nood 
aan het bepalen van prioriteiten en doelstellingen, het opzetten van samen-
werkingen en partnerschapsmodellen, het uitwerken van toolboxes en ka-
ders voor lokale actoren en ook aan het herdenken van de bestaande 
systemen, en in het bijzonder de bestemmingsplanning, om nieuwe ideeën 
een ingang te doen vinden in het beleid.

Vele van de concepten gaan in essentie over ‘ruimte als metabolisme’, waarin 
alle processen in verband staan met elkaar. Om op een andere manier met die 
ruimte om te gaan, om van ruimteboekhouding naar ruimtelijk metabolisme 
over te schakelen, is ook een grondige kennis van dat lichaam nodig. Die 
kennis moeten we verder uitbouwen, in samenspraak met lokale & regionale 
partners.

Vandaag al kan er gestart worden met het in kaart brengen van de verschil-
lende actoren op verschillende niveaus, die we voor de verschillende doelstel-
lingen moeten samenbrengen. Breng de netwerken en de stakeholders in 
kaart, breng de potenties in kaart en breng de mensen samen rond deze 
potenties. Al doende zullen we leren. Daarmee kunnen we nu beginnen. Laat 
experiment toe, start pilootprojecten op, zet een regionale IBA – 
Internationale Bauausstellung – op poten zodat we het proces van transfor-
matie zichtbaar en bediscussieerbaar maken.  
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Naar 
zelfbewuste 
keuzes voor 
een 
dynamisch 
Vlaanderen

Bart Vink

Zelfbewuste keuzes143

Op vele plekken presenteerde ik de afgelopen jaren hoe we 
in Nederland onze ruimte plannen en inrichten. Daarbij 
speelt al eeuwen een rol dat de slappe ondergrond, waterige 
omstandigheden en lage ligging ten opzichte van rivieren 
en zeespiegel planning vereisen. Maar ook dat de enorme 
groei van bevolking, aantal huishoudens, woningen en 
economie betekende dat verschillende functies dezelfde 
ruimte claimden en er daarom ruimtelijk afgewogen en 
gekozen moest worden. Daarover gaat ruimtelijke orde-
ning. Vaak ook met een lange termijnbeeld als wenkend 
perspectief dat richting geeft aan ontwikkelingen op het 
gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, 
waterhuishouding en andere sectoren. Opdat daarmee open 
landschappen, natuur, ruimte voor landbouw en ‘echte’ 
steden zich kunnen ontwikkelen. Het Groene Hart van de 
Randstad, de mainports, groeikernen en de Vinex-wijken, 
maar ook de Ecologische Hoofdstructuur en het droogleg-
gen en inrichten van de Flevopolders zijn het zichtbare 
resultaat van grote naoorlogse ruimtelijke keuzes. Het 
mainportbeleid is nog steeds onderdeel van het 
Nederlandse rijksbeleid. Intussen is de tijd gekomen voor 
meer gebiedsgerichte keuzes van lokale en regionale 
actoren. Dat betekent minder sturing van bovenaf en meer 
ruimte voor burgers, marktpartijen en decentrale overhe-
den. Vanuit deze Nederlandse achtergrond heb ik het 
afgelopen jaar meegedacht en input geleverd via AWB 
voor een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Zonder ruimtelijke planning kan overal bebouwing 
ontstaan en bijzondere kwaliteiten verloren gaan. Als dit 
gebeurt, wordt dit in Nederland door velen in onze vakwe-
reld ‘Belgische toestanden’ genoemd. Lintbebouwing langs 
vele wegen, veel automobiliteit, de bebouwing langs 
vrijwel de gehele kust en het verdwijnen van natuur en 
duinen laten zien welk beeld velen daarbij krijgen. 
Vlaanderen en Los Angeles worden dan ook vaak negatief 
en in één adem genoemd.

De vele experts die in het traject van AWB een rol kregen, 
wierpen echter heel andere beelden op. Vlaanderen biedt 
burgers bijvoorbeeld betaalbare woningen met veel ruimte 
en groen in de directe nabijheid. Met een kleine schaal 
waarop activiteiten plaats vinden en vooral burgers en 
kleine ondernemers die zelf hun huis en onderneming 
hebben kunnen vormgeven. De kleine schaal en aanhaking 
op oude verkavelingspatronen biedt ook tal van kansen 
voor kleinschaligheid, ‘mensenmaat’ en verdere ontwikke-
ling. En wat betreft de Vlaamse kust: levendigheid, 
voorzieningen en aantrekkingskracht op recreanten uit de 
grote steden laten zien dat ook hier anders naar kan worden 
gekeken.

Het lijkt erop dat ‘Belgische toestanden’ zowel een 
positieve als een negatieve connotatie krijgen. Van het 
positieve kunnen we in Nederland nog wel iets leren, op 
zoek als we zijn naar meer ruimte voor initiatieven van 

onderop, minder sturing van bovenaf en naar minder 
collectieve en meer kleinschalige keuzes.
Het negatieve zet wel tot denken aan. Verdere groei van 
Vlaanderen betekent zonder sturing dat de aantrekkelijk-
heid van het gewest op het spel staat. Het landschap loopt 
– zeker tussen Antwerpen en Brussel - vol met bebouwing 
en duurzaamheid is ver weg zonder regie op mobiliteit, 
waterhuishouding, energievoorziening en bebouwing. De 
steden zijn terug van weggeweest, ook in België. Brussel, 
Antwerpen en verschillende middelgrote steden hebben 
veel potentie. Die kan echter alleen goed tot zijn recht 
komen met samenhangende planning van stad en land. 
Achterstanden en hindersituaties in de stad moeten worden 
aangepakt, nieuwe kwaliteiten toegevoegd en verbinding 
tussen stad en land verbeterd voor meer leefkwaliteit. Met 
investeringen dus in verbetering van wijken en infrastruc-
tuur in de stad, en natuur, waterhuishouding en landschap 
daarbuiten. Een ruimtelijke visie die daar invulling aan 
geeft, kan zorgen dat de kwaliteiten van Vlaanderen 
behouden blijven en de kansen benut worden. En ik noem 
nu nog maar een paar van de opgaven. Vlaanderen en 
België zijn het waard om dit serieus op te pakken.

BRV moet dan geen mooi boek worden voor in de kast. Of 

een sturend document dat integrale ruimtelijke keuzes 
maakt, richting geeft en inspireert en dat past bij ontwikke-
lingen buiten de formele grenzen van het gewest. Daarmee 
kunnen bijvoorbeeld verschillen tussen het westen, midden 
en oosten van Vlaanderen worden vergroot. Meer ‘stad’ en 
meer ‘land’ worden gemaakt. Of de verstedelijking nabij de 
lucht- en zeehavens zo worden gepland dat de leefbaarheid 
voor bewoners verbetert en groeimogelijkheden voor de 
economie ontstaan. Om tot dergelijke keuzes te komen, kan 
het helpen om een aantal onderscheidende ruimtelijke 
beelden, ontwerpen, scenario’s voor de toekomst te maken 
en daarvan de plussen en minnen te bespreken. En vervol-
gens scherp te kiezen en ervoor te zorgen dat die keuzes ook 
een concrete vertaling krijgen in acties en projecten bij alle 
betrokkenen. Dat betekent dan ook dat sommige ruimte-
claims niet worden gehonoreerd en andere wel. Dat vraagt 
om ambtelijke en politieke lef. Als die er niet is, krijgt BRV 
geen echte betekenis. Nederlanders die met ‘Belgische 
toestanden’ alleen iets negatiefs bedoelen, krijgen dan 
gelijk. Dat zou heel jammer zijn.
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Een internationale atelierruimte

De studie “visievorming en conceptontwikkeling voor het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen” werd door de Afdeling Ruimte Vlaanderen geconcipieerd als een 
innovatieplatform. De Vlaamse planningsoverheid is er namelijk van over-
tuigd dat nieuwe denkwijzen, ontwikkelingsvisies en planningsconcepten 
nodig zullen zijn om de ruimtelijke uitdagingen waar Vlaanderen tussen nu en 
2050 voor staat daadkrachtig aan te pakken. Om vorm te geven aan die 
doeltreffende ruimtelijke ordeningsprincipes, werden 12 internationale 
experten met uiteenlopende denkbeelden, theorieën en ervaring, tijdens 
intensieve atelier-sessies geconfronteerd met een aantal specifieke uitda-
gingen van de Vlaamse verstedelijkte ruimte. 

De studie werd opgezet als een jaar-lang atelier: een ruimte voor ontwikke-
ling, uitwisseling en ontwerp waarin kennis en actoren werden samenge-
bracht, waarin de internationale expertise werd ingezet op specifieke 
ruimtelijk-maatschappelijke problemen, en waarin de geschetste concepten 
en visies onmiddellijk werden getoetst op hun effectiviteit en draagvlak. Elk 
van de internationale experten leverde zijn bijdrage, en koppelde een eigen 
lezing van de ruimtelijke toestand van Vlaanderen aan een toekomstgerichte 
agenda, met concepten voor de transformatie van die ruimte, en suggesties 
voor de sturing van die ruimtelijke transformatie. Maar tegelijk, en zonder dat 
de verschillende expert-bijdrages in één ‘project’ werden samengebracht, 
tekenden zich een aantal gedeelde vertrekpunten, visies en methodieken af.

De studie resulteert daarom in meer dan 12 individuele opinies en suggesties 
voor Vlaanderen. Rond die 12 ontwerpende bijdragen ontstaat in het klimaat 
van het atelier een ander gesprek en denken over de Vlaamse ruimte. Zowel 
de opdrachtgevers en uitvoerders van de studie, de internationale experten, 
andere leden van de Afdeling Ruimte Vlaanderen, regionale beleidsmakers, 
en nationale experten, dragen bij aan dit gesprek. De opzet van het ontwer-
pend atelier levert daarom niet enkel inhoudelijke concepten op, maar is ook 
een test van een werkmethode, die mee vorm kan geven aan het gewenste, 
daadkrachtiger ruimtelijk beleid in het algemeen, en aan het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen en de beoogde coproductie in het bijzonder. 

Vooruitblik147

Naar een positief, probleemoplossend 
verhaal voor de Vlaamse ruimte

Het Vlaamse territorium heeft vele kwaliteiten

Geconfronteerd met de praktijken van elke dag, zien we als planners, steden-
bouwkundigen of architecten maar al te vaak de negatieve effecten van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Door de blik van 12 internationale experten leren 
we ook de potenties van onze ruimte kennen, kunnen we in dat zelf-georgani-
seerde, op het eerste zicht wanordelijke landschap, ook een belangrijke 
dynamiek en vele potenties ontdekken. Experten als Lars Lerup, Paola Vigano 
en Thomas Sieverts waarschuwen ons voor het paralyserend effect van een te 
eenzijdige, negatieve lezing van de Vlaamse ruimte. Zonder de problemen uit 
de weg te gaan of te negeren, zoeken zij naar kwaliteiten die als hefbomen 
voor de transformatie van Vlaanderen kunnen functioneren. 

Het benoemen van die kwaliteiten staat echter niet garant voor het ook bewa-
ren, het gebruiken, laat staan als hefboom inzetten van die kwaliteiten. En 
bovendien zorgt het bestaande gefragmenteerde nederzettingspatroon 
- met alle potenties die het heeft - vandaag ook voor grote problemen. Het 
dichtslibben van onze wegen, de impact op milieu en gezondheid, het verlies 
aan open ruimte en biodiversiteit, de hogere risico’s op watertekorten en 
overstromingen zijn er hiervan slechts enkele. Hierdoor ontstaat een paradox. 
Want hoewel het gefragmenteerde systeem zeker kwaliteiten heeft en kan-
sen biedt, staat verdere fragmentatie een duurzamer en veerkrachtiger 
Vlaanderen duidelijk in de weg.

Om verder te bouwen op die kwaliteiten, is een drastische 
koerswijziging nodig

Ondanks de vooruitstrevende visie die ten grondslag lag aan het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, is een brede implementatie van die visie achter-
wege gebleven. Dit gebrek aan impact op de effectieve ontwikkelingen in de 
ruimte, heeft te maken met het feit dat de instrumenten gericht zijn op een 
beperking van de negatieve effecten, in plaats van in te grijpen op de plek en 
het moment waar die ontwikkelingen een aanvang nemen. Het huidige instru-
mentarium is met andere woorden teveel gericht op het controlerende in 
plaats van het sturende. En daarmee missen we de kans om de kwaliteiten die 
er wél zijn als vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen te nemen.

Om een trendbreuk in de ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstellingen is er 
dus een trendbreuk in de aanpak nodig. De bestemmingsplanning, de afbake-
ning van stedelijke gebieden, de woonuitbreidingsgebieden en de gelijkma-
tige spreiding van ontwikkelingsmogelijkheden over Vlaanderen staan haaks 
op een flink aantal van de concepten in deze studie. Alle 12 experten onder-
schrijven de noodzaak aan nieuwe, aanvullende sturingsmodellen om ant-
woorden te formuleren op de voorliggende vraagstukken. Dit betekent 
overigens geen vlucht naar een centraal planningssysteem, hoezeer de 
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uitdagingen zich ook op de schaal van Vlaanderen manifesteren. We kunnen 
de bestaande verstedelijking niet zomaar vergeten, om ze te vervangen door 
een ideaal ruimtelijk organisatiemodel dat we op Vlaanderen kleven. We 
hebben een eigen ontwikkelingsprincipe nodig dat vertrekt van de specifieke 
verstedelijking van Vlaanderen, dat sectorale belangen overstijgt, dat lokale 
en regionale ambities met elkaar kan verzoenen. 

Elke wijziging in de ruimte, groot of klein, moet gepaard gaan 
met een kwaliteitsverhoging

Nieuwe ontwikkelingsmodellen kunnen slechts een reëel effect op de ruimte-
productie hebben indien de ambities op regionaal niveau gestoeld zijn op de 
kwaliteiten en kansen die er liggen én indien de aanpak en het instrumenta-
rium ook ingrijpt op de manier ‘waarop Vlaanderen werkt’. Sterker dan in 
andere Westerse verstedelijkte regio’s, wordt de ruimtelijke transformatie 
van Vlaanderen bepaald door ontwikkelingen op de zeer kleine schaal. En op 
deze kleine schaal spelen de miljoenen kleine beslissingen van individuen, 
gezinnen, bedrijven een grote rol. De ruimte ontwikkelt zich dus door een 
ingewikkeld samenspel van sturing door de overheid, ondernemerschap en 
kleinschalig, particulier initiatief.

Een aantal zaken kan enkel op schaal van Vlaanderen worden aangepakt. 
Maar tegelijk moeten we de schijnbare tegenstelling tussen grootschalige, 
systemische problemen enerzijds, en een ontwikkeling die gekenmerkt wordt 
door kleinschalig, particulier initiatief en ondernemerschap, kunnen doorbre-
ken. Waar de optelling van kleinere ontwikkelingen vandaag vaak leidt tot 
grotere problemen, tonen de concepten en visies uit deze studie dat klein-
schalige, lokale transformaties ook kunnen optellen tot de verbétering van 
Vlaanderen als sociaal-economisch, ruimtelijk en ecologisch systeem.

Dit betekent dat we er moeten naar streven elke transformatie, hoe klein ook, 
te laten bijdragen aan een hoger ambitieniveau. Hiervoor moeten specifieke 
instrumenten ontwikkeld worden opdat elke wijziging in de ruimte gepaard 
gaat met een kwaliteitsverhoging ook op dat hogere schaalniveau, met ande-
re woorden ook bijdragend aan het collectief. Omdat een éénduidig, centraal 
gestuurd planningsproject ontoereikend en zelfs ongeschikt is om de beoog-
de trendbreuk te realiseren, zal de Vlaamse overheid zich eerder moeten 
richten op een faciliterende rol, op het scheppen van een ambitiekader en het 
aanreiken van kansen. 

We kunnen niet starten van een blanco blad, ‘start from scratch’ is fysiek en 
financieel onmogelijk. Wat we wel kunnen, is ervoor zorgen dat alle sturings-
mechanismen, in ruimtelijke planning, maar evenzeer in de andere sectoren, 
erop gericht zijn dat elke toekomstige wijziging in die ruimte bijdraagt aan 
een verhoging van de kwaliteit op dat hogere schaalniveau. Jaarlijks wordt 
2% van de gebouwde omgeving sowieso vernieuwd, die renovatie kunnen we 
aangrijpen om er ook extra kwaliteit aan toe te voegen. Deze aanpak maakt 
burgers en bedrijven mede-auteur van een ruimtelijk toekomstproject, stelt 
hen in staat om een steentje bij te dragen in het nastreven van de grotere doel-
stellingen.
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Het is een methodiek die twee belangrijke randvoorwaarden vooropstelt. Als 
kleine, stapsgewijze ingrepen moeten bijdragen aan een doelstelling op 
hogere schaal, moeten we  enerzijds die hogere doelstelling en ontwikke-
lingsrichting scherp en ambitieus weten te formuleren. Anderzijds hebben we 
een flexibiliteit in de aanpak nodig, een aanpak die ons toelaat snel te hande-
len, te experimenten, te leren uit fouten en bij te sturen waar nodig. 

Vanaf vandaag

De ruimtelijke uitdagingen – met ecologische, economische en maatschap-
pelijke invloed -  zijn groot. We kunnen onze doelstellingen dan ook enkel 
bereiken door vandaag tot handelen over te gaan, door vanaf vandaag alle 
beleidsniveaus, sectoren en maatschappelijke actoren mee te betrekken in 
het verhaal. Door partnerschappen op te zetten die grenzen en beleidsni-
veaus overschrijden en die ook de burger de hand reiken. Hiertoe moeten we 
het experiment toelaten en pilootprojecten op poten zetten. Zo gaan we van 
controle naar een lerend en emanciperend proces.
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Bio’s internationale experts

Matthijs Bouw (NL)  is architect en partner in One Architecture en gastprofessor 
aan verschillende instellingen. One Architecture  heeft een breed werkveld, dat 
architectuur, stedenbouw, strategisch advies en research & development omvat.

Francis Cuillier (F) is stadsplanner, professor stadsplanning aan de universiteit 
van Bordeaux en voormalig directeur van het agentschap voor stedenbouw 
in Strasbourg en Bordeaux. In beide steden was hij verantwoordelijk voor de 
implementatie van een nieuw tramnetwerk. 

Marcial Echenique (UK) is professor landgebruik en transport aan het Churchill 
College, Cambridge University. Hij heeft een jarenlange ervaring in het onderzoek 
naar de relatie tussen mobiliteitssystemen en nederzettingspatronen. Hij was 
betrokken bij de ontwikkeling van steden over de hele wereld en trad op als 
adviseur voor verschillende overheden en internationale instellingen.

Michiel Dehaene (B)  is professor  stedenbouw en stadsontwerp aan de vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw van de universiteit Gent. Zijn werk focust op de 
epistemologie van de stedenbouw, verspreide verstedelijking en de relatie tussen 
formele en informele vormen van ontwikkeling. 

Hervé Huntzinger (F)  is econoom, consultant en partner in TETRA, waar hij hoofd 
is van de afdeling stedelijke en regionale economie. Hij is ook professor aan de 
universiteit van Lyon, departement stadsplanning. Van 1980 tot 1995 was hij lid van 
de Franse delegatie van de O.E.C.D. Group on Urban Affairs.

Rienk Kuiper (NL)  is programmaleider Ruimtelijke Ordening bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving in Nederland. Hij heeft er een ruime ervaring opgebouwd in 
toekomstverkenning en scenario-analyse 
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Lars Lerup (SE/USA)  is ontwerper en auteur, professor aan de Rice University 
School of Architecture. Zijn werk focust op de intersectie tussen natuur en cultuur 
in de hedendaagse Amerikaans metropool in het algemeen, en Houston in het 
bijzonder.   In zijn boeken introduceert hij nieuwe denkwijzen over de stad en de 
groei van die stad.

Thomas Sieverts (DE) is architect en stadsplanner, voormalig partner bij S.K.A.T. 
Architekten und Stadtplaner en professor stadsontwerp aan verschillende 
instellingen. Hij is tevens auteur van het boek ‘Zwischenstadt’, over de 
decentralisatie van de historische Europese stad, een onderzoek naar het 
‘verstedelijkte landschap’.  Van 1989 to 1994 was hij directeur van IBA ‘Emscher 
Park’.

Sven Stremke (DE/NL) is landschapsarchitect en professor aan de Universiteit 
van Wageningen. Hij doet onderzoek naar duurzame energielandschappen en 
klimaatadaptatie. Vanuit zijn expertise ondersteunt hij ook regio’s en steden bij 
de uitwerking van  strategieën die de potenties van energie in het landschap 
benutten.

Lodewijk Van Nieuwenhuijze (NL)  is  lanschapsarchitect en partner bij H+N+S 
landschapsarchitecten. H+N+S houdt zich behalve met ontwerpwerk bezig met 
(beleids-)onderzoek en onderwijs en is gerenommeerd voor het baanbrekende 
werk op het gebied van de waterplanning.

Paola Vigano (IT)  is architect en stedenbouwkundige en partner in Studio 
Associato Bernardo Secchi Paola Viganò, ze is tevens professor stedenbouw 
aan de Università IUaV in Venetië. In haar onderzoek en haar praktijk heeft ze een 
ruime ervaring opgebouwd in het ontwerpend verkennen van regio’s met een sterk 
verspreide verstedelijking, zoals de Veneto regio en Vlaanderen.

Julie Wagner (USA)  is van opleiding stadsplanner en translatlantisch medewerker 
van het Brookings Institution in Washington. Ze werkt er mee aan het Brookings 
Metropolitan Policy Program dat tot doel heeft beleidsmakers te voeden met 
ideeën & strategieën die het welzijn en de welvaart van steden en metropolitane 
regio’s kunnen verbeteren. 
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Uitvoerend team studie

Het basisteam dat instond voor de uitvoering van deze studie is samengesteld uit een 
multidisciplinair team. Architecture Workroom Brussels stond in voor het voorbereidend 
onderzoek en in kaart brengen van de kennis, de opmaak van de basisdocumenten, de 
contacten met de opdrachtgever, de coördinatie van de studio’s, de rapportages en het 
begeleiden van het traject van ontwerpend onderzoek en werkte hiervoor intensief samen 
met Jelte Boeijenga (zelfstandig onderzoeker en redacteur, NL).
Tijdens een aantal voorbereidende workshops werden de opgaves voor de studio’s verder 
afgetoetst en bijgesteld in overleg met de ontwerpbureaus H+N+S landschapsarchitecten 
(NL) en GRAU / LIST (FR) en met Bart Vink, werkzaam bij het Nederlandse ministerie voor 
Infrastructuur en Milieu. Allen waren ook aanwezig tijdens de conceptstudio’s, waar de 
ontwerpers in samenwerking met de internationale experten aan de slag gingen. Het 
ontwerpend onderzoek op basis van drie gekozen concepten werd uitgevoerd door LIST 
(voormalig GRAU).
Joachim Declerck (programmadirecteur Architecture Workroom) trad op als 
eerstverantwoordelijke en als Atelier Meester bij de conceptstudio’s. Jelte Boeijenga 
trad op als Atelier Secretaris en was in samenwerking met Julie Mabilde, projectleider 
bij Architecture Workroom, verantwoordelijke voor de productie van de voorbereidende 
basisdocumenten, de synthesedocumenten en de eindrapportage. Een onderzoeksteam 
met Nik Naudts, Thomas Cattrysse en Tine Segers zorgde voor inhoudelijke ondersteuning 
bij de opmaak van de basisdocumenten.

Architecture Workroom (BE) is een werkplaats voor ontwerpend onderzoek binnen de 
architectuur, stedenbouw en alle aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. 
Haar centrale ambitie is het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van – en het 
onderliggend debat over – nieuwe modellen, principes en visies voor de vormgeving van 
de leefomgeving. Als laboratorium in de architectuur biedt Architecture Workroom het 
intellectuele kader en de noodzakelijke ondersteuning voor reflectie, ontwikkeling en 
presentatie van speculatief architectuurontwerp. 
De doe-en-denk-tank Architecture Workroom Brussels heeft een uitgebreide ervaring 
met beleidsondersteunende opdrachten die moeten leiden tot innovatieve oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Aan de hand van prospectieve ontwerpstudies en 
atelierprogramma’s zet Architecture Workroom in op het scherpstellen van de opgaves en 
uitdagingen, het confronteren van deze vraagstellingen met vernieuwende – internationale 
– praktijken, het betrekken van diverse actoren en ontwerpend onderzoek om zo 
vernieuwende visies en beleid te genereren.

Jelte Boeijenga (NL) werkte met One Architecture en OMA aan diverse Nederlandse 
nationale planningsopgaven (Randstad Sleutelprojecten, Planning na de Crises, 
Olympische Hoofdstructuur), allen in opdracht van het Ministerie voor (destijds) Ruimtelijke 
Ordening. Daarvoor was hij assistent-ateliermeester van het Atelier Zuidvleugel (Den Haag-
Rotterdam). Hij is momenteel hoofdredacteur van het Jaarboek Landschapsarchitectuur 
en Stedenbouw in Nederland en publiceert daarnaast met enige regelmaat op eigen titel, 
waaronder in 2008 de Vinex Atlas.
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Bart Vink (NL) is geograaf en planoloog en werkt voor het Nederlandse Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM). Hij werkte voor de beide ministeries (VenW en VROM) 
waaruit IenM is gevormd. Hij was plv.projectdirecteur van de Nota Ruimte en senior 
programmamanager van de Structuurvisie Randstad 2040. Momenteel richt hij zich als 
programmaleider SMASH op nationale keuzes (beleid, uitvoering, kaderstelling) voor het 
zuidwesten van de Amsterdamse regio / de ‘Schipholregio’. Hij acteert met een zekere 
regelmaat in internationale circuits namens het ministerie c.q. een van de rijksdirecteuren. 
Hij is namens IenM lid van de Indiaas-Nederlandse stuurgroep ‘Delhi 2050’. Hij doceert 
- naast zijn werk op het ministerie - ruimtelijke ordening aan de NOVI Verkeersacademie 
in Utrecht, adviseert – als lid van een internationaal ‘expertenteam’ van Architecture 
Workroom Brussels (AWB) de Vlaamse Overheid over haar ruimtelijke toekomstvisie en was 
kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 en 2012.

LIST / GRAU (FR) is een stedenbouwkundige praktijk die werkt vanuit Parijs en focust 
op meer operationele methodieken voor de planning en transformatie van stedelijke en 
regionale territoria. In plaats van een plan op één bepaalde schaal uit te werken, beschouwt 
LIST in zijn projecten de micro-schaal en de compositie op schaal van het gebouw en 
de wijk, als een logica voor de transformatie op macro-schaal. Recentelijk werkte GRAU 
aan een strategie voor de bouw van 50.000 woningen langs de toekomstige tramlijnen in 
Bordeaux, en op een project voor de herontwikkeling van het industrieel bassin in Göteborg 
(in samenwerking met Lars Lerup).

H+N+S Landschapsarchitecten (NL) zoekt steeds het onderzoek & experiment 
op en is in projecten altijd op zoek naar innovatie. Nederland is het voornaamste 
werkterrein van H+N+S. Bouwend op een grote ervaring mbt de waterhuishouding, 
heeft het bureau een ruime ervaring met de ontwikkeling van landschappelijke visies en 
transformatiestrategieën. Daarbij wordt het landschap als een levend systeem beschouwd, 
en worden veranderingen in het landschap niet afgewezen, ook niet als ze grootschalig zijn. 
H+N+S vindt de doorwerking van haar ontwerpen erg belangrijk. Daarom wordt bijna in alle 
projecten samengewerkt met specialisten van andere vakgebieden (stedenbouw, ecologie, 
hydrologie, techniek, bestuurskunde, etc.) al naar gelang het type opdracht. Dirk Sijmons 
was de eerste Rijksadviseur voor het landschap (NL) tussen 2004 en 2008. Het bureau 
werkt momenteel op een aantal belangrijke nationale opgaven, en ontwikkelt recent ook 
een aantal projecten in Vlaanderen.



154Visies & concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Overzicht betrokken actoren 

Op verscheidene ogenblikken tijdens het proces werden ook beleidsmakers, ruimtelijke 
planners en lokale actoren betrokken voor de formulering van de probleemstelling 
voorafgaand aan de studio’s, voor reacties op de in ontwikkeling zijnde concepten tijdens de 
studio’s zelf en bij de terugkoppeling op basis van de 3 uitgewerkte ontwerptests, met als 
doel na te gaan in welke mate de concepten reële problemen aanpakken en een betekenis 
kunnen krijgen voor de organisatie en het instrumentarium van ruimtelijke planning. 
Hieronder vindt U een overzicht van de verschillende overlegmomenten en de betrokken 
actoren, met dank aan wie deze studie mee tot stand kon komen. Bijzondere dank dient 
uit te gaan naar Charlotte Geldof en Jan Zaman, die de opdrachtgevende overheid 
vertegenwoordigden en tijdens vele vergaderingen de studio’s dit proces en de studie mee 
vorm gaven.

Gesprekken ter voorbereiding van de basisdocumenten voor de studio’s

Wiet Vandaele, Ruimte Vlaanderen. Input mbt het thema energie
Isabelle Loris, Ruimte Vlaanderen. input mbt het thema wonen
Kobe Boussauw, Universiteit Gent. Input mbt het thema mobiliteit.
Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen. input mbt landbouw & natuur
Johan Vandewalle, Ruimte Vlaanderen. input mbt landbouw & natuur
Dirk Cleiren, POM Antwerpen. Input mbt bedrijvigheid.
Hans Mommerency, Boerenbond West-Vlaanderen. Input mbt agro-industrie
Johan Van Den Bosch, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, input mbt natuur en 
nationaal park 

Toonmomenten tijdens de drie conceptstudio’s

Annette Kuhk, Universiteit Leuven
Charlotte Geldof, Ruimte Vlaanderen
Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen
Geert Mertens, Ruimte Vlaanderen
Georges Allaert, Professor ruimtelijke planning & regionale ontwikkeling, Ugent
Griet Hanegreefs, Ruimte Vlaanderen
Isabel Jacobs, Kabinetschef, Kabinet Philippe Muyters
Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen
Johan Van Den Bosch, Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Joris Scheers, Departement Bestuurszaken, Vlaamse Overheid
Lambert Schoenmaekers,  Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Liesl Van Autgaerden, Ruimte Vlaanderen
Peter Cabus, Secretaris Generaal Ruimte Vlaanderen
Pieter Foré, Landschapsarchitect, HoGent, project CcASPAR
Stefan Devoldere, adjunct Vlaams Bouwmeester
Walter Tempst, OVAM

Verificatie van de drie ontwerptests met lokale en regionale actoren (januari 2013)

Verificatie project ontwikkeld op basis van de concepten van Paola Vigano:
Inge Pennincx, Strategische Projectenorganisatie Kempen
Ivo Palmers , Ruimte Vlaanderen
Kristien Lefeber, Ruimtelijke Planning & Beleid, provincie Limburg
Liesl Van Autgaerden, Ruimte Vlaanderen
Peter Rentmeesters, nv Scheepvaart 
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Verificatie project ontwikkeld op basis van de concepten van Thomas Sieverts:
Hans Leinfelder, Ruimte Vlaanderen
Pieter Foré, Landschapsarchitect, HoGent, project CcASPAR

Verificatie project ontwikkeld op basis van de concepten van Francis Cuillier:
Dirk Cleiren, POM Antwerpen
Hans Van Hoof, De Lijn
Ilse Moeremans, Ruimte Vlaanderen
Kobe Boussauw, Universiteit Gent
Marc Van Hee, provincie Antwerpen

Terugkoppelmoment met beleidsmakers, ruimtelijke planners en lokale actoren op 18 
januari 2013

Axel Verachtert, Milieu- en natuurraad Vlaanderen
Bart Vink, Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en Milieu
Charlotte Geldof, Ruimte Vlaanderen, opdrachtgever studie
Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen
Dirk Cleiren, POM Antwerpen
Erik De Deyn ASRO, KULeuven
Geert Mertens, Ruimte Vlaanderen, opdrachtgever studie
Hans Van Hoof, De Lijn
Ido Avissar, GRAU / LIST, opdrachtnemer
Inge Pennincx, Strategische Projectenorganisatie Kempen
Isabel Jacobs, Kabinetschef, Kabinet Philippe Muyters
Ivo Palmers , Ruimte Vlaanderen
Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen, opdrachtgever studie
Jelte Boeijenga, onafhankelijk onderzoeker, opdrachtnemer
Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels, opdrachtnemer
Johan Van Den Bosch, Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Joris Scheers, Departement Bestuurszaken, Vlaamse Overheid
Julie Mabilde, Architecture Workroom Brussels, opdrachtnemer
Kristien Lefeber, Ruimtelijke Planning & Beleid, provincie Limburg
Liesl Van Autgaerden, Ruimte Vlaanderen
Lode Vanden Bussche, Diensthoofd economie, provincie West-Vlaanderen
Matthias Blondia, ASRO KULeuven, project ORDERin’F
Peter Cabus, Secretaris Generaal Ruimte Vlaanderen
Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
Pieter Foré, Landschapsarchitect, HoGent, project CcASPAR
René Van der Lecq, Ruimte Vlaanderen, 
Roeland Dudal, Architecture Workroom Brussels, opdrachtnemer
Stefan Devoldere, adjunct Vlaams Bouwmeester
Stephaan Barbery, Diensthoofd Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen
Tom Coppens, KULeuven
Tom Lagast, ruimtelijk planner, Space.Lab
Walter Tempst, OVAM
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Overzicht bronnen beeldmateriaal

kaart p. 2-3: Corine Land Cover
foto’s p. 20: Architecture Workroom
kaart p. 21: bron: Corine Land Cover
kaart ‘the productive landscape’ p. 26-27: Corine Land Cover
Alle beelden op p; 30-33: Sven Stremke en Pieter Schengenga, tijdens de eerste concept-
studio, mei 2012
Alle beelden op p. 34-37: Lars Lerup en Erwan Bonduelle, tijdens de eerste conceptstudio, 
mei 2012
Alle beelden op p. 38-41: Lodewijk Van Nieuwenhuijze en Bart Vink, tijdens de eerste con-
ceptstudio, mei 2012
Alle beelden op p. 42-45: Paola Vigano en Ido Avissar, tijdens de eerste conceptstudio, mei 
2012
Beeld p. 46-47, Paola Vigano en Ido Avissar, tijdens de eerste conceptstudio, mei 2012
Alle beelden p. 48-57: LIST, architecture & urbanisme, januari 2013
Kaart ‘the long term’, p. 60-61: Corine Land Cover
Alle beelden op p. 64-67: Michiel Dehaene en Pieter Schengenga, tijdens de tweede con-
ceptstudio, juni 2012
Alle beelden op p. 68-71: Matthijs Bouw, Susanne Eliasson & Bart Steenwegen, tijdens de 
tweede conceptstudio, juni 2012
Alle beelden op p. 72-75: Rienk Kuiper en Lodewijk Van Nieuwenhuijze, tijdens de tweede 
conceptstudio, juni 2012
Alle beelden op p. 76-81: Thomas Sieverts en Ido Avissar, tijdens de tweede conceptstudio, 
juni 2012
Beeld p. 82-83: Thomas Sieverts en Ido Avissar, tijdens de tweede conceptstudio, juni 2012
Alle beelden p. 84-93: LIST, architecture & urbanisme, januari 2013
Kaart ‘welfare and well-being’ op p. 94-95: Corine Land Cover
Beeld p. 101: Julie Wagner en Architecture Workroom, tijdens de derde conceptstudio, 
november 2012
Beeld p. 102: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Beeld p. 103: Julie Wagner en Architecture Workroom, tijdens de derde conceptstudio, 
november 2012
Tabel p. 104: Hervé Huntzinger, tijdens de derde conceptstudio, november 2012
Kaart p. 105: indicatieve prijzen voor bedrijventerreinen gebaseerd op informatie van WVI, 
van de gemeenten of steden Genk, Lommel en Sint-Truiden in Limburg en POM Antwerpen
Beelden p. 108-111: Marcial Echenique, Ido Avissar en Architecture Workroom, tijdens de 
derde conceptstudio, november 2012
Beelden p. 112-115: Francis Cuillier, Thaïs De Roquemaurel en Architecture Workroom, 
tijdens de derde conceptstudio, november 2012
Beeld p. 116-117: Francis Cuillier, Thaïs De Roquemaurel en Architecture Workroom, tijdens 
de derde conceptstudio, november 2012
Alle beelden p. 118-127: LIST, architecture & urbanisme, januari 2013
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Het cartografische materiaal in de door LIST uitgewerkte projecten, op p. 48-57, op p. 84-93 en 
op p. 118-127 werd gemaakt op basis van de volgende bronnen:

CADMAP, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Bosreservaten : Vectoriële versie van Bosreservaten Vlaanderen, MVG-LIN-AMINAL-IBW
Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2, Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek (INBO) 
Bedrijventerreinen, AGIV & AO – Percelen bedrijventerreinen, AGIV & AO
Historisch Bos, Opname 1771 – 2001, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Landbouwgebruikspercelen : Landbouwgebruikspercelen, Agentschap voor Landbouw en 
Visserij (ALV)
Regionale landschappen : Vectoriële versie van de Regionale Landcshappen, MVG-LIN-
AMINAL-Natuur, toestand 01/06/2003
Natuurinrichtingsprojecten : Natuurinrichtingsprojecten, Vlaamse Landmaatschappij 
– afdeling Landelijke Inrichting (VLM)
Natuurreservaten : Vectoriële versie van de Natuurreservaten, MVG-LIN-AMINAL- Instituut 
voor Natuurbehoud, toestand 01/01/2002
Navstreets : NAVSTREETS (native) Vector, 2009.3
Luchtfoto’s : Orthofoto’s, middenschalig, zomervlucht 2009, AGIV 
Topografische Kaart 1:10.000 : Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks
Topografische Kaart 1:50.000 : Topografische kaart 1/50.000, raster, NGI, © Nationaal 
Geografisch Instituut
Topografische Kaart 1:100.000 : Topografische kaart 1/100.000, raster, NGI, Opname 
2001-2006; © Nationaal Geografisch Instituut
Vlaamse Hydrografische Atlas : Vectoriële versie van de VHA-waterlopen & -zones, 
Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Overstromingsgevoelige gebieden : Overstromingsgevoelige gebieden, AGIV & CIW
Ferrariskaart : Ferraris, Joseph Johann von; Bracke, Wouter. - De Grote Atlas van Ferraris. 
Brussel : Koninklijke Bibliotheek van België; Lannoo; Nationaal Geografisch Instituut; 
Racine, 2009
Corine Land Cover : Corine land cover 2006, Version 16 (04/2012), European Environment 
Agency (EEA).

Alle gegevens, met uitzondering van de Ferrariskaart en Corine Land Use , verkregen via het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV
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Finaal rapport voor de studie ‘Visievorming en conceptontwikkeling voor het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’

In opdracht van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroe-
rend Erfgoed, onder leiding van Charlotte Geldof en Jan Zaman

Opdrachtnemend team:

Architecture Workroom Brussels, , think-and-do tank voor innovatie binnen de 
architectuur, stedenbouw & planning: 
Joachim Declerck, Julie Mabilde, Nik Naudts, Thomas Cattrysse, Tine Segers 
Jelte Boeijenga, zelfstandig onderzoeker en redacteur 
GRAU / LIST, ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw – Parijs: 
Ido Avissar, Thaïs De Roquemaurel, Sonia Te Hok, Erwan Bonduelle, Susanne 
Eliasson 
H+N+S landschapsarchitecten - Amersfoort, 
Lodewijk Van Nieuwenhuijze , Pieter Schengenga - 
Bart Vink , Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Dit document omvat de conclusies van de studie op basis van de visies en con-
cepten aangereikt door een team van internationale experts op drie thematie-
ken: 
 
Betrokken experts:

Studio 1 – The productive landscape 

Lars Lerup, ontwerper en auteur, professor aan de Rice University School 
of Architecture
Sven Stremke, landschapsarchitect, professor aan de Universiteit van 
Wageningen
Lodewijk Van Nieuwenhuijze, partner H+N+S landschapsarchitecten
Paola Vigano, partner Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò, 
professor stedenbouw aan de Università IUaV in Venetië 

 
Studio 2 – the long term, uncertainty and governance 

Matthijs Bouw, partner One Architecture
Michiel Dehaene, professor aan het departement Architectuur en Steden-
bouw, Ugent 
Rienk Kuiper, programmaleider Ruimtelijke Ordening, Planbureau voor de 
Leefomgeving
Thomas Sieverts, S.K.A.T. Architekten und Stadtplaner, professor stadsont-
werp aan verschillende instellingen 

 
Studio 3 – Welfare and well-being 

Francis Cuillier, stadsplanner, professor stadsplanning aan de universiteit 
van Bordeaux en voormalig directeur aan het stedenbouwkundig agent-
schap in Strasbourg & Bordeaux
Marcial Echenique, Professor landgebruik en transport aan het Churchill 
College, Cambridge University
Hervé Huntzinger, econoom, consultant en partner in TETRA (hoofd van de 
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