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Om de socio-ecologische waarden van verweven werk-woonomgevingen te begrijpen en te 
ontwerpen, onderzocht UHasselt in een kwalitatief onderzoek hoe verschillende actoren 3 
verweven gebieden ervaren en waarderen. 

Dit perspectief vertrekt van de vaststelling dat we een ongekende klimaatcrisis doormaken 
(IPCC Report, 2021) die diep geworteld zit in de manier waarop onze leefomgeving is opge-
bouwd en dus een geïntegreerde en transversale aanpak vergt. Door aandacht te vestigen 
op manieren waarop ecologische en sociale uitdagingen verweven zijn in de onderhandeling 
van mogelijke meerwaarden van verweven woon- en werkomgevingen, gaan we op zoek 
naar gedeelde zorgen en uitdagingen om met deze complexiteit om te gaan. Het spoort ons 
aan om na te denken hoe we gedeelde waarden kunnen creëren door samenwerkingen op te 
zetten rond socio-ecologische vraagstukken op verweven locaties.

Wat opvalt uit de gesprekken van dit kwalitatieve onderzoek is dat de steenweg in de stede-
lijke context van de 3 cases een omgeving is die zeer snel lijkt te evolueren, sneller dan bij-
voorbeeld een bedrijventerrein of een typische woonwijk. Uit de verhalen van de responden-
ten lijken ze voor velen te werken als overgangs- en groeiplaatsen. Vaak is het een opstap 
voor bewoners en bedrijven met weinig kapitaal, die wanneer ze doorgroeien weer verder 
gaan. Zelfs nachtwinkels lijken het als een tussenstop te zien.  Degenen die blijven, doen 
dat vaak omwille van de prijs of omwille van een rijke familiegeschiedenis verbonden aan de 
plek. Omdat deze steenwegen dit soort van vluchtigheid en overgangs- en doorgangsfunctie 
hebben, is er vaak weinig samenhang tussen de actoren die er wonen en werken. Daarom 
zien we het zoeken naar gedeelde ecologische waarden op maat van dat weefsel die deze 
samenhang vergroten als een belangrijke opgave. Zo blijken bijvoorbeeld bedrijven die 
groene doorsteken of ontmoetingsplekken bieden voor de buurt een sociale meerwaarde te 
bieden. 

Om die socio-ecologische meerwaardes te ontdekken, spelen bemiddelaars een zeer be-
langrijke rol. We identificeren  vier types bemiddelaars actief rond de steenweg, zowel in de 
publieke als in de private sector.

●  Verweefcoaches zijn bemiddelaars die zich zeer specifiek richten op de verweving  
 tussen werken, wonen en omgeving. We spraken met de verweefcoach van Kortriijk  
 en de teamcoördinator start- en groeibeleid bij Stad Gent.
●  De makelaar is als bemiddelaar terug te vinden in bedrijfs-rijke omgevingen.  
 We spraken met een makelaar gespecialiseerd in industriële immobiliën in Bissegem.
●  In woonomgevingen waarin bedrijven sterk aanwezig zijn, spelen zorg- en wijk- 
 bemiddelaars vaak een actieve rol in verwevingsuitdagingen. We spraken met een 
 sociaal regisseur, een coördinator van een wijkgezondheidscentrum en coördinator 
 van een open artistieke werkplek.
●  De ontwikkelaar en de eigenaar zijn ook een type bemiddelaar die gronden bezitten 
 en ontwikkelen en die dus essentiële betrokkenen zijn in verwevingstrajecten. 
 Zo spraken we met een bedrijf dat een deel van zijn site verhuurt aan andere bedrijven. 
 

2. Socio-ecologisch perspectief
 Barbara Roosen, Liesbeth Huybrechts, Bram Vanwelde, Ruben Van Dessel, 
 Benjamin Sporken (UHasselt, ArcK, Spatial Capacity Building)

Het perspectief van buurtbewoners betrekken in verwevingsdiscussies op steenwegen 
is belangrijk maar niet eenvoudig. Soms bestaan er buurtverenigingen die de stem van de 
buurt kunnen vertalen, maar het is even belangrijk te peilen naar de stem van de individuele 
en onmiddellijke buurtbewoners. We spraken met 2 bewoners uit de directe omgeving van 
bedrijven die werden bevraagd in het ontwerpend onderzoek van 1010 Architecture in Seg-
mentatie VII.

Hoewel beleidsactoren niet expliciet geïnterviewd werden, zijn ze door de geïnterviewden 
aangeduid als belangrijke spelers in verweving.Dit socio-ecologisch onderzoek is gebaseerd 
op diepte-interviews in de periode van juni tot december 2021 met actoren die op en rond 
een steenweg betrokken zijn. Tijdens elk interview vroegen we respondenten te vertellen 
over  hun vestigingsverhaal (1) en hun verweefverhaal (2).

Om het vestigingsverhaal in kaart te brengen, hanteerden we de verwevingstool die UHas-
selt ontwikkelde in het kader van Segmentatie IV. Het is een tool die het terugkijken naar de 
historiek van elke actor op de steenweg mogelijk maakt. Dit gebeurt via het visualiseren van 
hun eigen ervaringen rond kantelmomenten waarop hun relatie met hun omgeving sterk 
(positief of minder positief) evolueerde. De kantelmomenten brengen dynamieken in beeld 
die spelen bij verweving van wonen en werken.

In een tweede deel vroegen we respondenten hoe zij hun verweven context ervaren en 
waarderen. We modereerden dit gesprek aan de hand van een eerste versie van het ver-
weefkompas. Tijdens het gesprek vroegen we aan respondenten in te gaan op bouwstenen 
die een rol spelen of kunnen spelen en welke bouwstenen er volgens hen ontbraken. 

We deden in het totaal 13 interviews die telkens in een paspoort (zie bijlage) kunnen gecon-
sulteerd worden. Rond de Dendermondsesteenweg in Gent-Dampoort en rond de Meen-
sesteenweg in Bissegem deden we telkens 4 interviews. In de omgeving van de Bergense-
steenweg in Sint-Pieters-Leeuw namen we 5 interviews af. We zochten naar een diversiteit 
aan actoren en spraken met 2 buurtbewoners, 3 lokale ambtenaren, 3 kleinhandelaars, 
een makelaar, een boekhouder, een kunstenorganisatie, een gezondheidscentrum en een 
bedrijf.

Op basis van deze gesprekken en bevindingen uit de analyses van  1010 Architecture en  
Idea Consult werden de bouwstenen verfijnd in het verweefkompas dat we presenteren als 
het overkoepelende eindresultaat van segmentatie VII. Het verweefkompas is dus zowel 
een instrument als de uitkomst van Segmentatie VII. Het is bedoeld om een meer expliciete 
en precieze waardering te kunnen uitspreken over de relaties tussen uiteenlopende actoren 
(bedrijven, buurtbewoners, private en publieke organisaties) en hun omgeving en nadien een 
onderhandeling mogelijk te maken tussen diverse actoren over deze waarderingen. 

We verwerkten de interviews via een inhoudsanalyse die we  structureerden per “bouw-
steen” in het socio-ecologische waardensegment van het verweefkompas. We doorzochten 
de vestigings- en verwevingsverhalen  naar concepten die vaak aangehaald werden en 
clusterden ze in een aantal terugkerende waarden en waardenclusters die bouwstenen aan-
reiken voor socio-ecologisch opgaven in verweven contexten. Doordat de interviews inzicht 
verschaffen op bouwstenen die aangeven hoe verscheidene actoren omgaan met de verwe-
ving wonen en werken en doordat we de aandacht leggen bouwstenen die bij verschillende 
actoren gelijk liepen, zijn ze waardevol in de aanpak van toekomstige socio-ecologische 
uitdagingen. De bouwstenen bieden in de eerste plaats handvatten om dialogen op te zetten 
en afwegingen te maken tussen verschillende steenwegactoren met betrekking tot kwaliteits-
volle verweving. De onderverdeling in bouwstenen laat ruimte voor interpretatie, het leggen 
van verbanden en vertoont daarom soms enige overlap.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF
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Afbeelding 01. Socio-ruimtelijk segment van het verweefkompas.

ONDERBOUWING - https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

2.1. Leefbaarheid

Leefbaarheid is een centrale waarde in verwevingsprocessen. In een leefbare omgeving zijn 
de capaciteiten, materiële en sociale kwaliteiten aanwezig die bijdragen aan een goed leven 
(Chambers and Conway 1992 in De Satgé, 2002: p.4). Concreet omvat dit verweving die de 
evolutie mogelijk maakt naar veilige, gezonde, sociale en duurzame omgevingen. Deze om-
gevingen bieden ruimte aan uiteenlopende noden op maat van jong en oud; aan ontmoeting 
en activiteit, natuur en groen, water en bomen, gezonde lucht en stille plekken en aan fietsen 
en wandelen, eerder dan de auto (Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad, 2019).

Vanuit de interviews bleek dat verwevingsacties die bijdragen aan leefbaarheid een meer-
waarde moeten betekenen voor de “betaalbaarheid en de beschikbaarheid”, de “levendig-
heid” en de “duurzaamheid”.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Leefbaarheid

ONDERBOUWING - Chambers, R. and Conway, G. (1992). Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21ST Century. Brighton: Institute of Development Studies, University 
  of Sussex. (IDS discussion paper; no. 296.) in De Satgé R., Holloway, A., Mullins, D., Nchabaleng, L. and Ward, P. (2002). Learning about Livelihoods: Insights from 
  Southern Africa. Periperi Publications. South Africa.
- Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad, 2019. Buurten met lef, buurten vol leven. Inspiratie en ontwerpstrategieën.

In het rapport beschrijven we voor elke bouwsteen de ‘as is’ situatie die we formuleren in de 
vorm van ‘hypotheses’ en illustreren door enkele citaten uit de interviews. Vervolgens  be-
schrijven we de voornaamste vraagstukken, uitdagingen en to be-mogelijkheden. In bijlage 
kunnen bovendien een reeks fiches teruggevonden worden die per bouwsteen de voornaam-
ste inzichten kort samenvatten en hanteerbaar maken voor verweefcoaches, beleidsmakers, 
wijkbemiddelaars, bedrijven etc. die het gesprek rond verweving willen aangaan.
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 2.1.1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid

KAVA heeft geen commerciële topligging, maar dat heeft 
een positief effect op de huurprijs. Die ligt daardoor lager 
dan bij bedrijven op de steenweg. Het bedrijf is ook eerder 
gericht op groothandel. De mensen van Bissegem weten dat 
de winkel er is, maar die ligt natuurlijk niet in het zicht van 
het steenwegpubliek. Ze moeten dus reclame en zichtbaar-
heid via andere kanalen zoeken (Dejaegher, makelaar, 
Bissegem).

Het vinden van een betaalbare woning was de grootste mo-
tivatie voor mij om hier te komen werken en wonen (Amini 
Hossein, nachtwinkel, Sint-Pieters-Leeuw).

Sinds 30 jaar is er een verarming van het aanbod op de 
Dendermondsesteenweg. Er is een shift naar voedsel- en 
pitazaken en nachtwinkels. Je ziet ook de komst van interim-
bureaus. De twee laatste banken verhuisden bij het begin 
van de lockdown. Grote bedrijven trekken weg omdat de 
grond te duur is en de transportkosten te hoog. Je ziet een 
inname van die bedrijfsgebouwen door de zachte sector of 

ze worden opgesplitst in verschillende units (Johan Geldof, 
sociale regie, Gent Dampoort).

De ruimte op bedrijventerreinen is in Gent heel schaars 
en we gaan echt moeten zoeken hoe, als we op de lange 
termijn die ruimte willen creëren, we dat verweefaspect 
maximaal kunnen stimuleren. Dus ja, absoluut, die beleve-
nis vanuit de politiek en beleid is het afgelopen jaar op dat 
vlak echt wel een stuk gewijzigd. Ook rond kantoren. De 
kantorenmarkt zit momenteel op een leegstand van 2%. Dat 
is extreem laag. We voelen ook dat de prijzen zeer sterk aan 
het stijgen zijn door die leegstand en die druk. Dat is ook 
een belangrijk aspect. En we voelen dat bedrijven daar een 
groot probleem mee hebben. Vroeger konden bedrijven een 
loodsje huren aan 20 à 30 euro per vierkante meter per jaar, 
nu zit je aan 60 à 70 euro en het is nog aan het stijgen. Dus 
je voelt dat de druk op dat weefsel vanuit dat prijsverhaal 
wel echt moeilijk wordt (Mathias Vandewyngaerde, verwe-
ving Stad Gent).

Een verweven omgeving heeft nood aan betaalbare en beschikbare ruimte voor bedrijven, 
bewoners en verschillende types bemiddelaars. 

AS IS Bedrijven maken in hun waardering van een plek om te ondernemen vaak een moeilijke 
afweging tussen zichtbaarheid versus betaalbaarheid. In de context van de steenweg blijft 
betaalbaarheid ook voor de bedrijven een zorg. Dit leidt op sommige steenwegen tot een 
vertrek van grote bedrijven en kleinhandel die essentiële diensten aanbieden en een evolu-
tie naar leegstand en nachtwinkels, interimbureaus, zachte sector of opsplitsing van grote 
bedrijfsruimtes naar ruimtes voor kleine KMO’s.

Afbeelding 02. Locatie van KAVA, te Bissegem. 

Er is veel leegstand; voormalige handelspanden geraken 
niet of moeilijk verkocht. Vaak blijven de vorige handelaars 
uit noodzaak in het pand wonen (Franky Doolaeghe, boek-
houding, Bissegem)

Bissegem kent een grote leegstand. De oude handelshuizen 
blijven vaak leeg. Oud-handelaars zijn overleden of zitten in 
het rusthuis. Hun woningen worden niet opnieuw bewoond 
(Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle, Bissegem). 

Voor bedrijven is een actief en helpend beleid rond leegstand noodzakelijk, omdat ze 
panden vaak niet goed verkocht of verhuurd krijgen. Dit is o.a. het geval met woon-werkpan-
den rond de Meensesteenweg in Bissegem.

Sommige bedrijven hebben er absoluut geen last van om 70 
à 80 euro te betalen, omdat hun marges redelijk groot zijn. 
Maar vooral in de creatieve sector, bij startende bedrijven 
die nog een klantenpotentieel aan het opbouwen zijn en nog 
een stuk cash aan het gebruiken zijn in hun opstartfase ligt 
dat anders. Om te investeren in magazijnen die veel te duur 
zijn, dat is voor hen heel moeilijk. We proberen groepsge-
bouwen of bedrijvencentra of dat soort zaken te stimuleren 
die mogelijkheid bieden om flexibel te huren. Maar ook daar 
zit er heel veel druk op die financiële markt. Zelfs binnen 
bedrijvencentra zijn die prijzen ook een heel stuk omhoog 

gegaan. We zijn wel aan het zoeken, maar dat is financieel 
heel moeilijk. Ik denk dat we Europese middelen nodig 
hebben om die betaalbare maakplekken te installeren. We 
moeten een forum of ontwikkelingsmogelijkheid voorzien om 
economische ruimte betaalbaar te maken, via zo een sociaal 
fonds bijvoorbeeld. Maar daar zijn heel weinig voorbeelden 
van, zelfs op Europees niveau. Ik denk dat er in België heel 
weinig zijn. Dus ik denk dat het verder verkennen van zo een 
model wel een opportuniteit kan zijn (Mathias Vandewyn-
gaerde, teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent).

Verweefcoaches nemen een belangrijke taak op in relatie tot die betaalbaarheid van on-
dernemen in verweven locaties, al blijkt dat een heel grote uitdaging. Ze zoeken naar nieuwe 
modellen, zoals bijvoorbeeld het bewegen richting een equivalent van de sociale woning-
bouw, met name een sociale economische bouw.

Het wijkgezondheidscentrum situeert zich sinds 2010 in 
de buurt. Ze zijn ondertussen van 6 naar 25 medewerkers 
gegroeid, waardoor de huidige locatie te krap wordt en ze 
gaan verhuizen naar een nieuwbouw, achter het shopping-
centrum in de Dendermondsesteenweg. Ze hebben enkele 
verdiepingen in een nieuw co-housing project. (Tom Lazou, 
wijkgezondheidscentrum, Gent Dampoort). 

Ook zorg- en wijkbemiddelaars verhuizen wegens gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden 
of omdat een steenweg nog maar moeilijk een betaalbare context kan bieden. Een van de 
geïnterviewde bemiddelaars heeft gekozen om zich aan te sluiten bij een bestaand co-hou-
sing project. 

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Leefbaarheid

De boerenmarkt is een fijn initiatief, maar het is toch 
nog te duur voor gezinnen in een kwetsbare sociaal 
economische positie (Johan Geldof, sociale regie, Gent 
Dampoort).

We hebben de eerste twee jaar het pand als tijdelijke in-
vulling aan de buurt gegeven om activiteiten te doen. Dat 
was een experiment omdat wij eigenlijk ook met een heel 
klein team waren, en we konden dat niet allemaal logistiek 
ondersteunen. We zijn in de buurt dan een aantal ankers 
gaan zoeken. Elke straat had een aanspreekpunt en zij had-
den een handleiding van hoe je het gebouw kunt gebruiken. 
En mensen in hun straat konden dan bij hen terecht. Nu, dat 
had beter gekund. We hadden dat beter kunnen begeleiden, 
maar het idee daarachter is wel interessant en heeft toch 
wel geleid tot een aantal bijzondere activiteiten die anders 
waarschijnlijk nooit tot bij ons geraakt waren (Evi Swinnen, 
Timelab, Gent Dampoort).

Niet enkel woon- en werkruimte, maar ook de initiatieven die wonen en werken samenbren-
gen, moeten in de buurt beschikbaar en betaalbaar zijn. Gezien de aard van steenwegen 
als doorgangsplekken, wordt betaalbaarheid van initiatieven die lokale organisaties, be-
drijfsleven en wonen samen brengen, erg gewaardeerd. Ook tijdelijke initiatieven of tijdelijke 
terbeschikkingstelling van infrastructuur wordt gewaardeerd.
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Afbeelding 03. Sterke verweving tussen wonen en werken op de Meensesteenweg te Bissegem.

We zien toch wel een serieuze verjonging. In wijken van de 
jaren zestig, mensen worden oud of ouder en die huisjes 
worden nu heel snel verkocht. En dat zijn ideale instapwo-
ningen, dat zijn woningen waar nog weinig verbouwingen 
aan gedaan zijn waardoor die mensen dat aan een be-
taalbaardere prijs op de markt kunnen aanbieden. (Franky 
Doolaeghe, boekhouding, Bissegem)

Voor buurtbewoners biedt de verweven steenwegcontext betaalbare oudere woningen die 
een grondige renovatie nodig hebben.

VRAAGSTUKKEN

UITDAGINGEN

Actoren in verschillende rollen werken graag samen aan verweven acties die de betaalbaar-
heid en de beschikbaarheid van werk- en wooninfrastructuur ten goede komen. Met woon-
infrastructuur doelen we op huur- en koopwoningen. Onder werkinfrastructuur verstaan we 
ruimte benut voor allerhande werkactiviteiten: kleinhandel, retail, productie, opslag of publie-
ke en private diensten (waaronder ook scholen, wijkcentra, enz.).
Sommige infrastructuur combineert de twee zoals  een woonwerkhuis.

De vragen die centraal staan voor vele actoren die samen aan een leefbaar verweven 
omgeving werken, zijn de volgende:
- Hoe kan verweving bijdragen aan meer beschikbare werk- en wooninfrastructuur?
- Hoe kan verweving bijdragen aan meer betaalbare werk- en wooninfrastructuur?

TO BE Er is in de toekomst dus nood aan: 
- Het creëren van een mix aan panden voor verhuur en verkoop in diverse prijsklassen, 
  eventueel via de co-creatie van collectieve woon- en werkplekken
- Het voeren van actief beleid rond de terbeschikkingstelling van leegstaande panden, 
  voor tijdelijke initiatieven zoals opleidingen en voor iets meer langlopende gebruiken
- Ontwikkelen van coworking en makerspaces
- Het onderzoeken van een equivalent van de sociale woningmarkt, voor economie in 
  verweven locaties, eventueel met steun van Europese middelen

Er ligt dus een enorme uitdaging voor verweving in: 
- Het realiseren van meer beschikbare werk- en wooninfrastructuur
- Het realiseren van een betaalbare werk- en wooninfrastructuur

 2.1.2. Levendigheid

Een verweven omgeving is levendig met een grote diversiteit aan actoren, activiteiten en 
ruimten:  dynamisch, divers, met doorgroei- en verhuismogelijkheden. Die levendigheid komt 
soms in conflict met bijvoorbeeld de rust die mensen zoeken in een woonomgeving.  Het 
vraagt de nodige ondersteuning om een goede balans te vinden voor alle actoren om in een 
verweven omgeving te werken en wonen.

AS IS De waardering van een verweven locatie door bedrijven heeft te maken met de levendigheid 
van de buurt en hun groei- en transformatiemogelijkheden daarbinnen. Transformeren 
kan van plek naar plek, van klein naar groot of omgekeerd, van korte naar lange openings-
tijden en van sector naar sector. We leren uit de interviews dat verschillende respondenten 
hun steenwegcontext omschrijven als levendig maar dat hier verschillende eigenschappen 
onder worden verstaan: het verkeer en de passage, de aanwezigheid van winkels, diensten 
en retail of het komen en gaan van bedrijven met de tijd. Tegelijkertijd staat die levendigheid 
onder druk door het sluiten van kleinhandel en het wegtrekken van diensten naar (beter 
bereikbare) sites.

KAVA heeft een tweede magazijn langs de N8 omdat ze hier 
geen groeimogelijkheden hebben. Op termijn zal het bedrijf 
misschien wel op één locatie willen werken. Het magazijn 
en de winkel op één locatie kan een mooi verhaal worden 
(Alien Decock, verweefcoach, Bissegem).

Ik heb een boekhoudkundig bureau, ben vennoot in een be-
drijvencentrum, ex-voorzitter UNIZO en het ontmoetingscen-
trum en huidig voorzitter van de voetbalclub. Mijn cliënteel 
zijn kmo’s, 5% kleinhandelaars en 60% kleine zelfstandigen 
(tuiniers, loodgieter, etc.). Ik voel wel een shift naar zachtere 
sectoren bij het cliënteel. De zoon van de timmerman wordt 
architect, de zoon van de tuinier wordt ICT’er of landschap-
stekenaar… Mijn cliënteel komt niet enkel uit Bissegem 
maar eerder uit Deerlijk en omstreken. Als ik zou moeten 
leven van Bissegems publiek, dan zou er zelfs geen choco 
op de boterham zijn. Het boekhoudkundig bedrijf is gelegen 
in een bedrijvencentrum waarin ik medevennoot ben. Het 
bedrijvencentrum werkt als een incubator, waar bedrijven 
opstarten om dan finaal richting een eigen (en groter) pand 
te evolueren (Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem).

Mijn schoonvader bouwde een bedrijvencentrum in Bis-
segem. In 2005 verhuisde ik ernaartoe. Momenteel is het 
bedrijvencentrum slechts voor 40% bezet.  Er is geen of te 
weinig nieuwe instroom. De markt is verzadigd mede door 
het thuiswerk dat sterk ingeburgerd is geraakt (Franky Dool-
aeghe, boekhouding, Bissegem).

Wat wensen we voor de toekomst van de zaak? We zouden 
misschien kunnen openen in het weekend en ’s avonds, wat 
nu nog niet het geval is. Dat kan indien de dochter mee in 
de zaak zou stappen maar dat kan nog wel vijf of tien jaar 
duren (Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle,  
Bissegem).

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Leefbaarheid
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Bedrijven waarderen locaties waarin groei en verhuizen mogelijk is, maar weten niet altijd 
hoe ze een goede lokale bedrijfsstrategie kunnen ontwikkelen in een snel transforme-
rende omgeving. Er is dus nood aan ondersteuning voor bedrijven om zich hierin te bewe-
gen. De gesprekken met bewoners en werknemers leren ons ook dat de waardering van een 
bedrijfslocatie niet altijd samenhangt met diens waardering als woonlocatie. 

De laatste open ruimtes in de gemeente worden ook volge-
bouwd met woningen, wat de overlast vergroot. Het is dus 
vooral de laatste 10 jaar dat de overlast toch wel gegroeid 
is, door de groeiende bevolking, meer winkels, meer indus-
trie,.. (Virginie Van der Gucht,, Sint-Pieters-Leeuw).

Je hebt hier nog weinig bedrijven die met twintig, dertig man 
werken. Sommige hebben waarschijnlijk wel wat werkne-
mers, maar de meesten zijn mensen die de baan op gaan. 
Daar moet je geen broodjes naartoe brengen. Bij sommige 
bedrijven die goede klant waren, moeten we na overname 
bijna geen broodjes meer leveren. Ook door de crisis 2007-
2008 is dat sterk verminderd. Daarom dat we dus ingezet 
hebben op een mooie verbruikerszaak. We hebben gezegd 
‘als wij niet naar de mensen gaan, gaan de mensen mis-
schien naar ons komen’ (Alexandre Ghesquière, broodjes-
zaak Bagatelle, Bissegem).

We zijn dan op zoek gegaan naar een iets grotere infra-
structuur die minder tijdelijk was. Die hebben we niet echt 
gevonden, maar dan zijn we verhuisd naar een andere 
tijdelijke invulling. Een soort van vastgoedbeheer voor een 
grote ontwikkelaar, die vastzat op allerlei vergunningen. [...] 

Dat was een beetje buiten de stad en we voelden direct dat 
verschil. We zaten daar tussen twee buurten. Het voordeel 
was wel dat we daar aan een vrij grote steenweg zaten. We 
hadden toen vrij veel leden. Wij werkten toen vooral in een 
community van makers die een abonnement kochten om de 
infrastructuur te gebruiken. Dat waren dan een honderdtal 
mensen altijd. We zaten daar eigenlijk vrij goed, op een 
uitvalsweg en hadden een grote parking. Toen waren er in 
Vlaanderen ook nog bijna geen labs zoals het onze. Dus 
men kwam echt wel van verder. Openbaar vervoer was dan 
weer moeilijk. Voor onze kunstenaars die openbaar vervoer 
gebruikten was dat wel weer lastig. Dus je voelde toch wel 
ergens dat dat niet echt in het centrum meer was of zo, 
terwijl het toch nog 9000 Gent was. Nu is die plek anders hé, 
dat is een stuk verder ontwikkeld. Maar dat had wel invloed. 
De community of de connectie die wij hadden in die eerste 
plek, bij de Vooruit, is wel wat weggevallen in die tweede 
plek. We zijn dat daar gaan opzoeken, maar dat is niet echt 
gelukt. Ook omdat we op dat kruispunt zaten van drie buur-
ten en drie wijkcomités, en alles was heel erg opgesplitst. 
En dan zijn we naar hier verhuisd (Evi Swinnen, Timelab, 
Dampoort).

Afbeelding 04. Transformerende bedrijfsomgeving in Sint-Pieters-Leeuw, langs het kanaal.

Bedrijven hechten ook belang aan een levendige mix van werken en wonen. Dat versterkt 
de aantrekkelijkheid voor andere bedrijven om zich in de buurt te vestigen. Daarom hech-
ten bedrijven belang aan het vergroten van de zichtbaarheid van - de soms beperkte en 
vaak verstopte - bedrijvigheid in een buurt. 

Bissegem is de toegangspoort van Kortrijk. Bissegem is al 
twintig jaar lang, als het niet langer is, echt een slaapge-
meente aan het worden. Aan het begin van mijn carrière, als 
jonge snaak van vijfentwintig jaar had je hier twintig cafés, 
drie schoenwinkels, zes bakkers, twintig kapsalons,.. en 
er was heel veel nijverheid en handel in de gemeente. Er 
zijn heel veel zelfstandige activiteiten in deze gemeente, 
maar ze zitten achter de façade. Ze zijn niet zichtbaar. Dus 
velen denken ‘het is een dode gemeente’ maar er is toch 
wel heel veel nijverheid (Franky Doolaeghe, boekhouding, 
 Bissegem).

Zichtbaarheid, parkeermogelijkheden en een goede bereik-
baarheid zijn van groot belang voor handelszaken. Het be-
leid houdt hier vandaag echter niet voldoende rekening mee 
(Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle, Bissegem)

[Het pand ligt] in binnengebied en daar is eigenlijk bijna 
geen buitenruimte rond. Gelukkig hebben wij ook de onder-
ste verdieping van het pand aan de straatkant er kunnen 
bij nemen, waardoor we daar ook nog wel een toegang 
hebben. Maar voor de rest is dat een oprit naar achter. We 
hebben het pand wel helemaal verbouwd om het zichtbaar-
der te maken (Evi Swinnen, Timelab, Dampoort).

Als private bemiddelaars hechten makelaars veel waarde aan flexibiliteit in regelgeving 
die de levendigheid van de omgeving moeten ondersteunen. Ze waarderen in hun omgeving 
levendige groeiverhalen, bijvoorbeeld van sterke bedrijven in Bissegem. Een levendige 
omgeving met veel verhuisbewegingen biedt veel potentieel voor het beroep van de make-
laar.  
De veelheid aan regels op gemeentelijk niveau dreigt be-
middeling en bedrijvigheid in de kiem te smoren (bv voorzien 
van eigen parking voor een fitness, beperking op opper-
vlakte per zone voor kleinhandel, leegstandsbeleid, etc.) 
(Dejaegher, makelaar, Bissegem).

Waar EP Ramen en Deuren zit, zat ooit Vanca (www.vanca.
be). Die zijn sterk gegroeid doorheen de tijd. Veel bedrijven 
die zich vestigden in de vlasmagazijnen zijn gegroeid naar 
andere plaatsen in Bissegem en nabije omgeving. Er zijn 
ook enkele gebouwen die ter zielen gegaan zijn, zoals de 
weverijen, maar die gebouwen worden dan weer ingevuld 
met nieuwe bedrijven, natuurlijk (Dejaegher, makelaar, 
Bissegem).

Verweefcoaches als bemiddelaars zien levendigheid als een belangrijk element van 
verweving. Via stadsvernieuwingsprojecten tracht men de historische verweving van 
wonen en werken op de steenwegen nieuw leven in te blazen.

We hebben met Stad Gent een stadsvernieuwingsproject, 
‘En Route’. En in dat stadsvernieuwingsproject zijn er een 
aantal collega’s die met een aantal eigenaars van leeg-
staande panden al contact hebben gehad en af en toe ook 
met bedrijven die daar in de buurt zitten (Mathias Vande-
wyngaerde, teamcoördinator start- en groeibeleid Stad 
Gent).

Afbeelding 05. Verweving tussen industriële omgeving en de stad, te Sint-Pieters Leeuw.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Leefbaarheid
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De woon- en werkkwaliteit van de steenweg is divers en continu in transitie. Dat heeft een 
keerzijde, want buurtbewoners beschrijven hun omgeving als een overgangs- en door-
gangswijk die vaak gepaard gaat met druk verkeer. Ze merken dat oorspronkelijke bewo-
ners er niet blijven wonen en dat dit het uitbouwen van lokale netwerken tussen wonen en 
werken soms moeilijker maakt. Actieve wijkwerking zou hier een rol in kunnen spelen. 

Bissegem is een doorgangswijk geworden. Weinig mensen 
die hier opgroeiden blijven hier wonen in tegenstelling tot 
andere deelgemeenten zoals Heule (buurtbewoner, Bisse-
gem).

Er zijn alleen maar patiënten bijgekomen, maar de verhou-
dingen zijn wel allemaal redelijk hetzelfde gebleven. Ik denk 
dat we één derde patiënten hebben van Bulgaarse afkomst, 
één vijfde van Turkse afkomst en een vijfde patiënten van 
Vlaamse afkomst. Maar het is een stationsbuurt hé, het is 
een verhuisgebied. Ze wonen hier een paar jaar, en gaan 
later definitief ergens anders in de stad. En dat voelen wij 
eigenlijk wel nog altijd, dat er een grote verhuisbeweging is. 
Het zijn vooral patiënten die in de vleesindustrie werken, die 
poetsen, mensen die heel precaire jobs hebben,.. daar zitten 
toch wel gezondheidsgerelateerde problemen. Het statuut 
en de huisvesting van die mensen is ook niet altijd even 
goed, wat ook gezondheidsproblemen met zich meebrengt. 
Dampoort heeft geen hoogbouw, maar heeft wel veel huizen 
waar ze met twee, drie, vier gezinnen samenwonen. Er zijn 

wel nog oude bewoners, maar ik denk dat dat wel een min-
derheid is, zeker uit Gent of uit Dampoort zelf. Vanaf het mo-
ment dat je meer naar Westveld gaat of de Hogeweg, dan 
krijg je een volledig ander publiek dan hier op de Dender-
mondsesteenweg. Je hebt hier nog ergens de Bernadetten, 
een typische tuinwijk. Er zijn huizen die in slechte staat zijn 
en huizen die eigenlijk wel volledig opgeknapt zijn. En wat je 
ook merkt, zeker in de laatste tien jaar, is dat Dampoort dus 
renoveert, dat er veel initiatieven worden genomen, betere 
huisvesting, maar wel dat armoede meer en meer opschuift 
naar Oostakker en het kanaal (Tom Lazou, wijkgezond-
heidscentrum, Gent Dampoort).

Dat was één bedrijf hier. Hier waren de kantoren, in dit 
gebouw, en de productie was in dat gebouw. Die zijn dan 
verhuisd naar Merelbeke, of zo. Ze deden denk ik metaalbe-
werking. Nu zitten wij er onder meer en het atelier van een 
kunstenaar (Tom Lazou,  wijkgezondheidscentrum, Gent 
Dampoort).

TO BE In de toekomst is er nood aan:
- Beleid dat aandacht besteedt aan een grote diversiteit aan woon- en werkpanden 
  via bijvoorbeeld stadsvernieuwingsprojecten
- Pilootprojecten rond collectieve woon- en werkprojecten en incubatoren
- Co-creatieve investeringen in integratie van ontmoetingsruimtes in de wijk: 
  wijkwerking, horeca, kwalitatieve publieke ruimte
- Zichtbaarheid vergroten van bedrijvigheid in de buurt
- Ondersteunen van bedrijven om bedrijfsstrategieën te ontwikkelen in snel evoluerende 
  woon- en werkomgevingen.

VRAAGSTUKKEN

UITDAGINGEN

Actoren in verschillende rollen werken graag samen aan verweven acties die de levendig-
heid van de omgeving ten goede komen. Vragen die dan boven komen drijven zijn:
- Hoe kan verweving bijdragen aan een dynamische omgeving? 
- Hoe kan verweving bijdragen aan meer diversiteit aan actoren en ruimtes?
- Hoe kan verweving bijdragen aan betere doorgroei- of verhuismogelijkheden? 

Er ligt dus een uitdaging in het realiseren van 
- Het stimuleren van een dynamische omgeving, die evenwel niet aanvoelt als 
  een loutere overgangsomgeving
- Het plaatsmaken voor voldoende diversiteit aan actoren en ruimtes
- Het stimuleren van voldoende doorgroei- en verhuismogelijkheden binnen de omgeving

 2.1.3. Duurzaamheid

Een verweven omgeving draagt bij aan duurzaamheid in de zin van betere luchtkwaliteit en 
aandacht voor water, groen en biodiversiteit; een propere en zorgende omgeving. 

AS IS De waardering van de locatie door bedrijven heeft te maken met duurzaamheid en een 
groene omgeving. Ze willen wel graag actief betrokken worden in nieuwe duurzame projec-
ten die hun werking verstrekt in plaats van schaadt.

Uitbouw van groen kan een meerwaarde hebben, maar 
gebeurt best in samenspraak met de handelaars om hun 
werking niet te schaden (Alexandre Ghesquière, broodjes-
zaak Bagatelle, Bissegem).

Wij hebben voorzien dat we zelf veertigduizend liter water 
kunnen opvangen van ons dak en dat kunnen we dan probe-
ren inzetten als hulpbron. Wat doen we met die veertigdui-
zend liter als dat ‘wijkwater’ wordt? En welke behoeftes zijn 
er dan? Welke technische mogelijkheden zijn er dan? Hoe 
bijvoorbeeld warm water, in combinatie met restwarmte, te 
gebruiken of andere leidingen aan te leggen die naar andere 
plekken in de wijk gaan (Evi Swinnen, Timelab, Dampoort).

Afbeelding 06. Op het bedrijventerrein Smeets wordt actief ingezet op vergroening.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Leefbaarheid

Bemiddelaars, zoals verweefcoaches, werken aan duurzame visies en projecten die ver-
groening  verbinden met beter “verluchte’ en doorwaadbare woon- en werkbouwblok-
ken.  

Sowieso binnen onze bouwblokvisie, waarbij we in die 
bouwblokken een stuk dat economisch luik willen creëren, 
zit ook een stuk verluchting in waarbij we minimum twin-
tig procent voorzien als parkruimte of ontharde ruimte en 
bekijken we om die maximaal open te stellen voor de buurt. 
Dat gaat niet bij elk bedrijf even gemakkelijk en is afhanke-
lijk van de constellatie en grootte van het bedrijf. Vaak kan 
je daar geen  toegankelijk park van maken, maar waar er 
andere voorzieningen mogelijk zijn of waar beleefbaarheid 
mogelijk is, kan je dat optimaal gaan gebruiken. 

Ook een bouwblok zo maximaal mogelijk, langs twee of 
drie kanten, doorwaadbaar maken zodat je niet communes 
gaat creëren die op zichzelf staan, maar zodat fietsers of 
wandelaars die site kunnen gebruiken om van het ene naar 
het andere verhaal te gaan. Die doorwaadbaarheid is op dat 
vlak een belangrijke die we ook een stukje proberen mee te 
geven aan die bedrijven en die ontwikkelaars (Mathias 
Vandewyngaerde, teamcoördinator start- en groeibeleid 
Stad Gent).



18 19SEGMENTATIE VII

Afbeelding 07. Inzetten op behoud en beheer van groene omgevingen, hier te Bissegem.

Buurtbewoners waarderen een verweven omgeving indien er respect is voor diens  
duurzame kwaliteiten (netheidheid en groen). 

Er wordt hier gesluikstort. Je hebt geen permanente stort-
plaats of geen vaste plaats waar je je afval kunt gooien, 
en je woont met twee, drie gezinnen zonder tuin in een 
huis, dan kan je al wel voelen dat dat afval een week 
lang bijhouden wel problematisch is. Daar staat ook een 
kostprijs op, hé. Dus dat vind ik soms een dubbele, zo van 
‘de vervuiler betaalt’, maar anderzijds… Je wilt een propere 
wijk hebben, dan zou je dat misschien toch toegankelijker 
moeten maken.” (Tom Lazou, wijkgezondheidscentrum, 
Gent Dampoort).

Er is nood aan vergroening voor iedereen, zeker ook de 
meer kwetsbare groepen, want zij zijn nog meer aangewe-
zen op de publieke ruimte voor ontmoeting en vrijetijdsbe-
steding (Johan Geldof, sociale regie, Gent Dampoort).

Het transport van Smeets creëert fijnstof. De vele bomen op 
de site vormen daar wel een tegenbeweging (Virginie Van 
Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).

Een tiental jaar geleden hadden ze de eerste plannen aan 
de bewoners getoond. Toen stelden ze voor om de zoveel 
parkeerplaatsen een boom te planten langs de steenweg. 
Dat vond ik een geweldig idee. Zo’n kleine ingreep zorgt 
ervoor dat er al meer afstand is tussen het verkeer en de 
woningen (Virginie Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-
Pieters-Leeuw). 

TO BE In de toekomst kan er daarom samen gewerkt worden aan:
- Ontharde, vergroende steenwegomgevingen
- Slimme verdichtingsprojecten, met strategieën zoals stapelen en ontluchten
- Pilootprojecten rond waterbeheer
- Co-creatieve waterbufferingsprojecten

ONDERBOUWING - Pilootprojecten ontharding en waterbeheer  https://www.genk.be/actie-uitgelicht-genk-breek-op
- https://omgeving.vlaanderen.be/werkboek-en-onthardingsfora
- Made in Brussels en andere verwevingsstudies demonstreren good practices https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-economisch-onderzoek
- https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/bouwblokvisie-voor-vergroenen-en-verweven

VRAAGSTUKKEN 

UITDAGINGEN

Actoren in verschillende rollen werken graag samen aan verweven acties die de duurzaam-
heid van hun woon en werkomgeving ten goede komt.

Vragen die dan komen bovendrijven zijn:
- Hoe kan verweving bijdragen aan een duurzame omgeving in relatie tot luchtkwaliteit,  
  temperatuur, water, groen en biodiversiteit? 
- Hoe kan verweving bijdragen aan een propere omgeving waar zorg voor wordt
  gedragen?

De uitdaging voor verweving ligt volgens de bevraagde personen in het:
- Samen ontwikkelen van een gezonde en duurzame leefomgeving
- Samen zorgen voor een propere en goed onderhouden omgeving

2.2. Verbondenheid

Verbondenheid wordt gedefinieerd als verweving die bijdraagt aan actoren die zichzelf kun-
nen zien als onlosmakelijk verbonden met en dus ook zorgend voor andere actoren in hun 
omgeving (De la Bellacasa 2017; Escobar, 2018).
Uit de interviews blijkt dat respondenten verbondenheid ophangen aan een gevoel van ‘her-
kenbaarheid, eigenaarschap en goed nabuurschap’,  aan goede ‘participatie, communicatie 
en netwerken’ en ‘inclusieve infrastructuur’.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid

ONDERBOUWING - De la Bellacasa, M., P. (2017) Matters of Care. Speculative Ethics in More than Human Worlds. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
- Escobar, A. (2018) Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Durham, NC: Duke University.
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 2.2.1. Herkenbaarheid, eigenaarschap en  
  nabuurschap

Een verweven omgeving krijgt optimaal vorm als de omgeving herkenbaar is voor alle  
actoren en er een belangrijke mate van eigenaarschap en goed nabuurschap bestaat.  
Deze kenmerken zijn belangrijk om draagvlak te creëren voor de verweven conditie.

AS IS
HERKENBAARHEID

Actoren in verschillende rollen werken graag samen aan verweven acties die de herken-
baarheid van hun woon- en werkomgeving ten goede komen,  zowel voor mensen die er 
werken en wonen, als voor buitenstaanders. Herkenbaarheid bepaalt mee de identiteit van 
een omgeving en helpt mensen er om zich vertrouwd te voelen. Het hangt nauw samen met 
een goede leesbaarheid en bereikbaarheid via het openbaar vervoer, zo blijkt uit de inter-
views. Ook draagt de integratie van noodzakelijke diensten, zoals banken en scholen, bij 
aan de herkenbaarheid van de plekken. Zij vormen noodzakelijke hubs in de gemeenschap 
en een aantrekkingspool voor bedrijven. 

De Bergensesteenweg is een bekende invalsweg naar 
Brussel (Amini Hossein, Amza Magasin, Sint-Pieters-
Leeuw).

Passage is belangrijk, ‘toevallige klanten’: het spontane is 
nodig. Deze plek is een unicum op vlak van mobiliteit: dicht 
bij Frankrijk, op een kruispunt van alle grote autosnelwegen: 
Rijsel-Antwerpen, Kortrijk-Brugge of Zeebrugge. Dus qua 
ader ligt Bissegem perfect. Het is nog altijd voorzien van 
een station, en er is een luchthaven niet veraf en de boot 
kan er theoretisch gezien aanleggen. Het is natuurlijk zo 
dat we niet langer vlot bereikbaar zijn tijdens de spits, maar 

bedrijven passen zich hieraan aan. Sterima heeft heel wat 
vrachtwagens. Toch reclameren ze niet omdat ze vroeger 
vertrekken en rond 14u toekomen. Er is echter geen bank 
meer: banken zijn aantrekkingspolen hé, mensen stoppen 
en gaan een broodje kopen…WInkels en bedrijven komen 
en gaan, maar wat altijd zal blijven is een school. En met de 
aanwezigheid van een school zal er altijd nijverheid blijven 
(Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem).

[Het pand] was eigenlijk wel een ongelooflijke parel die we 
gevonden hadden, zo in het centrum en heel dicht bij het 
openbaar vervoer (Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

Afbeelding 08. Herkenbaarheid van bedrijven in het stedelijk weefsel, Bissegem.

De herkenbaarheid wordt ook versterkt door een goede zichtbaarheid van welke activitei-
ten zich waar bevinden en de aantrekkelijkheid van dat beeld.

De kleinhandel trekt weg: diensten verhuizen richting de 
rand (waaronder het Kennedypark). Hier ziet de kleine 
lokale handel echt wel van af. Er is een verloedering van het 
straatbeeld (Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem).

Als je al die publiekstrekkers (post, mutualiteiten, banken) 
weghaalt uit een dorp, dan heb je inderdaad die circulatie 
niet meer van de gaande man. En het is net die gaande 
man die niet merkt dat er inderdaad in uw steenweg wel wat 
bedrijvigheid zit. Als ze te voet komen van hier om naar de 
bank te stappen, dan zien ze ‘ah, er is hier een nieuwe sla-
ger, we gaan eens stoppen’ (Franky Doolaeghe, boekhou-
ding, Bissegem). 

De herkenbaarheid van een plek is vaak sterk gelinkt aan de geschiedenis van een plek, 
tastbaar in elementen uit het verleden. 

Er zijn heel wat overblijfselen van hoe het leven vroeger was 
in mijn woning, zoals een hoefijzer en gasbrander van toen 
er nog geen elektriciteit was. Heel kleine dingen dus. Ook 
aan de buitenkant van het huis zijn die er, maar die vallen 
minder op. Ik zie dat maar anderen niet. Hiertegenover is 
bijvoorbeeld de Belle-Vue brouwerij, maar die stond vroeger 

10 meter verder. Aan de ingang van de vroegere brouwerij 
is er een arduinsteen om de grote ingangspoort tegen te 
houden. Die staat er nog altijd, maar niemand merkt ze op. 
Er is ook een restaurant hier wat verder, een van de eerste 
gebouwen op de steenweg hier (Virginie Van Der Gucht, 
buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw). 

AS IS
EIGENAARSCHAP

Bedrijven werken graag samen aan verweven acties die het eigenaarschap (letterlijk 
en mentaal) van hun woon- en werkomgeving ten goede komt, zowel voor mensen die er 
werken en wonen, als voor buitenstaanders. Tegelijkertijd treden ze, vanuit een gevoel van 
eigenaarschap en engagement, gemakkelijker met buren, huurders of beleid in gesprek. 

Mijn grootouders kochten al in de jaren 30-40 een pand in 
Bissegem  als locatie voor hun activiteiten als kleermaker 
(Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle, Bissegem).

Er zijn bijvoorbeeld nu heel wat problemen met wegenwer-
ken in de buurt. Doordat ik me daar ook mee bezighoud, dat 
is heel persoonlijk, weten mensen op de boerenmarkt dat ze 
mij kunnen aanspreken als ze iets willen doen. Er zijn ook 

een aantal mensen die heel duidelijk relaties leggen met de 
moskee hier, of met de sociale wijk, dus het is zeker niet dat 
de initiatiefnemers alleen witte middenklasse of gepensio-
neerde mensen zijn. Dus dat is wel echt heel bijzonder aan 
deze wijk, dat die echt wel heel veel zorg dragen voor maxi-
male inclusie. Dat helpt ons ook verbinden met een heel 
diverse groep, door met de mensen van het buurtcomité in 
contact te zijn (Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid

Ook bewoners zijn meer geneigd in een buurt te investeren en met bedrijven samen te leven 
als er een gevoel van eigenaarschap is en verbondenheid is met de plek. 

Mijn woonverhaal is  een zeer interessant verhaal omdat het 
al vijf, zes generaties terug gaat. Het huis waar ik woon is 
gebouwd door mijn betovergrootvader. Elke generatie heeft 
er daarna ook gewoond. Hij heeft de grond gekocht rond 
1880 en het huis gebouwd als boerderij, café en herberg. 
Hiernaast was een slagerij. Hij was zelf boer en de herberg 
en slagerij werden uitbesteed. Daarna is mijn overgrootva-
der er gaan wonen, zijn zoon, in de jaren 1910. Er lag heel 
wat grond in de omgeving. Het bedrijf naast Smeets en 
Ecobati was ook in eigendom van onze familie, tussen de 
Bergensesteenweg en de Grootbijgaardestraat. 

Mijn overgrootmoeder is daarna ook heel snel weduwe ge-
worden en heeft een groot deel van het terrein moeten ver-
kopen. Vanaf 1991 kwam ik hier zelf ook wonen. Mijn man 
en ik hebben dan de twee huizen hierlangs samengebracht 
tot 1 woning en de tuin behouden. In die twee woningen 
wonen wij. Die verbouwingen hebben we gedaan in 2010. Ik 
woon er graag want het is een huis met geschiedenis, met 
heel wat verhalen die ik graag aan mijn kinderen doorgeef. 
(Virginie Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).
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AS IS
NABUURSCHAP

In verweven contexten hebben bedrijven er baat bij om een goede verstandhouding met 
de omgeving te hebben. Een eerste stap van een goede verstandhouding is elkaar te leren 
kennen door bijvoorbeeld een opendeurdag te organiseren. 
Goed nabuurschap uit zich in de vorm van onderlinge (vaak informele) afspraken om over-
last te vermijden. Zo spraken we een bedrijf dat geen nachtelijke leveringen toelaat terwijl 
enkele (gepensioneerde) omwonenden ‘s avonds en in het weekend een oogje in het zeil 
houden.

Dagelijks contact
Dit pand had een slechte reputatie door de vorige eigenaar. 
Ik ben in goed contact met de buren zonder echt expliciete 
onderlinge afspraken of samenwerkingen (Amini Hossein, 
Amza Magasin, Sint-Pieters-Leeuw).

Productsponsoring 
Verschillende bedrijven zoeken al interactie met de buurt 
door een opendeurdag te organiseren of via sponsoring 
van het lokale verenigingsleven. Er zijn veel ondernemers 
betrokken bij het verenigingsleven in Bissegem, zoals 
bijvoorbeeld KAVA (o.a. met de voetbalclub en Bissegem 
kermis) (Alien Decock, verweefcoach, Kortrijk).

Opendeur of receptie
KAVA organiseerde al een opendeurdag om omwonenden 
een kijk te laten nemen in hun activiteiten (Alien Decock, 
verweefcoach, Kortrijk). 

Ook Anohid is goed in het onderhouden van het lokale net-
werk. Enkele jaren terug werd er een Unizo receptie gehou-
den. Dat zien ze als vruchtbare initiatieven voor het bedrijf. 
Bij de opening van het bedrijf werden de buren uitgenodigd 
op een receptie. Wij zijn wel niet gegaan omdat we toen 
andere plannen hadden (buurvrouw, Bissegem).

En een keer in de maand doen we dan zo een open deur 
voor de buren, zeker nu om het pand eens te bekijken (Evi 
Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

Bij de opening van het bedrijf werden de buren uitgenodigd 
op een receptie. Wij zijn wel niet gegaan omdat we toen 
andere plannen hadden (buurtbewoner, Bissegem).

Afbeelding 09. Anohid als bedrijf dat inzet op goede contacten met bewoners uit te omgeving, te Bissegem.

Verweefcoaches en zorg- en wijkbemiddelaars zien het inzetten van  know-how,  
personeel en materiaal in de omgeving als manier om goed nabuurschap te demonstreren.

In Bissegem zouden de vele schrijnwerkers in de buurt hun  
know-how en manschappen kunnen inzetten in de buurt 
door bijvoorbeeld een tribune te timmeren op een braderie 
(Alien Decock, verweefcoach, Kortrijk).

Je merkt dat de verwachtingen vanuit de buurt, omdat ze u 
kennen als cultuurspeler, naar dienstverlening toe voor de 
buurt wel groter zijn dan bij een bedrijf. Ik kan me voorstel-
len dat een bedrijf wel meer vraag krijgt omtrent tewerkstel-
ling die misschien minder bij ons binnenkomt. Maar ik heb 
hier toch wel gemerkt dat mensen invullen wat zij vinden dat 

je moet doen omdat je gelinkt bent aan de overheid. Voor 
heel veel mensen is dit een initiatief van de overheid, wat 
het niet is. Wij zijn een private vzw die met ons plan binnen 
de kunsten subsidie krijgt voor die werking, maar dat is 
geen initiatief van een stadsontwikkelingsproject, of zo. Dat 
wordt toch wel heel vaak verkeerd gezien en daarbij komen 
heel veel veronderstellingen en verwachtingen uit een 
wijk. Ik denk dat we dat op een bepaald moment hebben 
gecounterd door te proberen andere diensten dan enkel een 
cultuurprogramma aan te bieden (Evi Swinnen, Timelab, 
Gent Dampoort).

ONDERBOUWING - Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen en werken: Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Jan Zaman 
  https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/256213/Plandagpaper_2019.pdf
- Meer straatwaarden: https://www.reinwardt.ahk.nl/media/rwa/docs/Publicaties/Meer_straatwaarden.pdf

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid

De buurtbewoners geven aan dat goed nabuurschap op steenwegen zeker gewaardeerd 
wordt, maar moeilijk te onderhouden is op steenwegen, omdat het overgangslocaties zijn.

In de straat woont ieder eerder op zich. Er is weinig contact 
tussen de buren (buurtbewoner, Bissegem).

VRAAGSTUKKEN De vragen die verweving oproepen in deze context zijn de volgende:
- Hoe kan verweving bijdragen aan werk- en woon infrastructuur die herkenbaar, 
  zichtbaar en aantrekkelijk is voor zowel mensen die er wonen en werken als voor 
  buitenstaanders?
- Hoe kunnen herkenbare en noodzakelijke diensten in de buurt geïntegreerd worden 
  om verweving te stimuleren en welke diensten zijn dat dan
- Hoe kan  het eigenaarschap over de werk- en wooninfrastructuur versterkt worden 
  om de verwevingskansen te vergroten?
- Hoe kan er actief gewerkt worden aan goed nabuurschap om verweving te bevorderen?
- Zijn er bemiddelaars aanwezig om de dialoog tussen ‘buren’ op gang te brengen?

UITDAGINGEN - Stimuleren van herkenbaarheid, eigenaarschap en nabuurschap in de omgeving om 
  verweving te versterken
- Integratie van diensten in de omgeving die verweving bevorderen

TO BE Om die herkenbaarheid, eigenaarschap en nabuurschap te stimuleren, kan aandacht be-
steed worden aan:
- Herbestemming met aandacht voor sociale en historische waarden
- Inzetten op onderlinge dialoog en contact
- Stadsmaken als participatief design:  co-creatieve processen om toe-eigening mogelijk 
  te maken
- Verweven van belangrijke diensten met bedrijvensites, omdat dit extra bedrijven 
  en klanten aantrekt
- Zichtbaar en aantrekkelijk maken van de aanwezige werk- en wooninfrastructuur 
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 2.2.2. Participatie, communicatie en netwerken

Verweven omgevingen zijn onlosmakelijk verbonden met het besteden van aandacht aan 
participatie, communicatie en het onderhouden en vormen van strategische netwerken.

AS IS
PARTICIPATIE EN 
COMMUNICATIE

Bedrijven zijn sterk vragende partij om betrokken te worden in participatieve en communi-
catieve acties vanuit andere bedrijven, beleid en buurt. De waardering van de locatie heeft 
vaak tijdelijke dieptepunten, in relatie tot hinder door wegenwerken, bijvoorbeeld die een 
grote impact hebben op de werking van hun bedrijf. Op dergelijke momenten vragen bedrij-
ven om gehoord te worden door het beleid en  proactief meegenomen te worden via partici-
patie en communicatie. 

Door de wegenwerken ben ik momenteel slecht bereikbaar 
voor bewoners. Daardoor ontbreekt het me aan cliënteel 
want momenteel gaan de zaken niet goed en heb ik moeite 
om de huur te betalen. ‘Er is geen datum einde werken’ en 
er wordt slecht over gecommuniceerd. ‘On attend ce qui se 
passe’ (Amini Hossein, Amza Magasin, Sint-Pieters-Leeuw).

Door het drukke werfverkeer is het moeilijk doorkomen 
(Sandra Denayer, Slagerij Denayer, Sint-Pieters-Leeuw).

Buurtbewoners en bedrijven worden te weinig expliciet betrokken en in dialoog gebracht bij 
de  wijzigingen,  van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Dat gebeurt al sneller op locaties 
die als sterk verweven zijn, bijvoorbeeld bij woningen die zich in bedrijvenzones bevinden. 

De bedrijventerreinen zullen niet weggaan, maar eerder 
uitbreiden doorheen de tijd. Ons huis is enkele jaren gele-
den ook zonevreemd geworden, en dat van de buren ook. 
Als ik er ooit niet meer ben en als de kinderen beslissen 
het huis te verkopen, zal het ook geannexeerd worden aan 
het bedrijventerrein, omdat een bedrijventerrein een grotere 
economische waarde heeft dan deze huizen. Ik zie de toe-
komst van dit huis dus niet zo rooskleurig in. Die commu-
nicatie daarrond gebeurde onrechtstreeks. Iemand die we 
kennen had dat toevallig opgemerkt in het staatsblad, maar 
we zijn nooit op de hoogte gebracht. Ik ben daar ook niet 
tegen ingegaan. De kinderen waren klein, we waren aan het 
verbouwen… Ik had geen energie om hiertegen in te gaan. 
Dat zal rond 2007 – 2008 geweest zijn (Virginie Van Der 
Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw). 

De buren hebben hier een geefwinkeltje gedaan en zijn dan 
toch in contact gekomen met veel buren die toch vragen 
hebben vooral, over wat hier gebeurt, over de verbouwingen 
en wat er hier gaat komen. Ik denk dat dat wel een stukje 
opgelost is. Ik ga ook elke week naar de boerenmarkt om 
dat zo wat te polsen. Daar krijg je dan ook mensen die vra-
gen hebben. Nu dat het gebouw af is en een aantal mensen 
hebben gezien wat we ervan gemaakt hebben, wordt er wel 
heel positief op gereageerd (Evi Swinnen, Timelab, Gent 
Dampoort).

Vanuit de buurtbewoners is zwaar doorgangsverkeer, sluipverkeer veroorzaakt door 
bedrijven en lawaai een veel gehoorde bekommernis. Proactieve participatie rond verkeer 
en veiligheid scheppen betere kansen voor verweving.

Het zwaar doorgangsverkeer van bedrijven en persoonlijk 
vervoer in Bissegem komt vooral door de grotere bedrijven 
in de buurt zoals Malysse. De Bissegemstraat is daar niet 
voor geschikt. Stad Kortrijk onderzoekt een toekomsttraject 
voor de herinvulling bouwblok Cleppe & Claerbout en stelt 
zich de vraag hoe zwaar de bedrijvigheid mag zijn (Alien 
Decock, verweefcoach, Kortrijk).

Sluipverkeer: normaal zou het verkeer langs de Meen-
sesteenweg moeten gaan maar deze straat fungeert als 
sluipweg. Onder andere de werknemers van Malysse (velen 
uit Noord Frankrijk)  zorgen voor veel en snel verkeer (buurt-
bewoner, Bissegem). 

Je hebt bijvoorbeeld mensen die hier wonen en naar ons ko-
men, die moeten sowieso drie steenwegen oversteken, wat 
ook naar veiligheid toe niet altijd evident is Het is belangrijk 
dat die steenweg verkeersvriendelijker wordt. Ik weet niet 
hoe ik het moet omschrijven, maar nu is dat echt gewoon 
een streep waar auto’s over heen en weer rijden (Tom La-
zou, wijkgezondheidscentrum, Gent Dampoort).

Zwaar vervoer komt best niet ‘s nachts of bij scholen. De 
huizen daveren door het zware treinverkeer (Johan Geldof, 
sociale regie, Gent Dampoort).

Sinds we hier wonen is het verkeer steeds drukker ge-
worden. Vroeger was er een verkeersdrempel maar die is 
weggenomen omdat er over gevlogen werd. Vroeger stond 
er een bord van bebouwde kom wat het verkeer enigszins 
deed vertragen maar dat werd weggehaald (buurtbewoner, 
Bissegem).

Sinds de IKEA er 15 jaar geleden gekomen is, is er ook 
meer overlast op de steenweg. Die ligt in Anderlecht. Achter 
ons is er ook een bedrijventerrein bijgekomen, langs het 
kanaal. Die heeft ook voor meer overlast gezorgd. Het is 
ook voor niemand duidelijk hoe snel je op de steenweg 
mag rijden, waardoor mensen veel te snel rijden. De juiste 
signalisatie van de snelheid zou dus ook al helpen. Het is nu 
50km/u, maar mensen denken vaak 70 of meer (Virginie Van 
Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw). 

Er is een firma gekomen waar we wat overlast mee hebben, 
omdat hun activiteiten maar laat stoppen ’s nachts. Ze 
werken ook op zondagvoormiddag. Dat brengt lawaai met 
zich mee, waardoor de rust in de tuin wat verstoord wordt 
(Virginie Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).

Omwille van de grote nood aan participatie en communicatie tussen wonen, werken en 
omgeving, leggen verweefcoaches er algeheel een grote focus op. Die participatie en com-
municatie wordt op verschillende schaalniveaus waargemaakt: over het hele werkingsgebied 
en op projectniveau. Bovendien richten ze zich op het inzetten en ontwikkelen van tools voor 
participatie en communicatie. 

Alien startte als verweefcoach voor 13 steden en ge-
meenten. Ze heeft een groot werkingsgebied waardoor 
ze minder lokale kennis heeft dan een gemeentelijke 
verweefcoach (Alien Decock, verweefcoach, Kortrijk).

Een grote uitdaging is ook een stukje de druk die er vanuit 
de ontwikkelaar in staat om rendementen te halen. Dat 
voel je heel sterk. We weten allemaal dat studenten-
huisvesting en woningen nog altijd een heel stuk meer 
opbrengen dan dat economisch verhaal. Hoe ga je een 
ontwikkelaar overtuigen van dat economisch verhaal? 

Het geldgewin is op dat vlak een heel belangrijke om mee 
om te gaan en lijkt mij ook een hele moeilijke. Sommige 
ontwikkelaars zijn daar heel flexibel in en gaan mee met 
ons gedachtegoed, anderen gaan het heel hard spelen, 
en dat is een van de zware uitdagingen (Mathias 
Vandewyngaerde, teamcoördinator start- en groeibeleid 
Stad Gent).

●  De waarde van hun werk strekt zich uit over de grotere sociaal-ecologische transities, 
     in een groot werkingsgebied. Op die schaal vervullen ze een belangrijke participatieve 
     functie. Ze zetten in op sensibilisering rond verweving bij bedrijven en besturen, maar 
     ook heel sterk bij ontwikkelaars en eigenaars.

Ik werd betrokken in de begeleiding van de herinvulling 
van het bouwblok Cleppe & Claerbout (Alien Decock, 
verweefcoach, Kortrijk).

●  Echter, betrokkenheid op de schaal van concrete projecten is essentieel omdat het zorgt 
     voor een goed inzicht in verwevingsmogelijkheden of knelpunten. Ze doen dus ook 
     coaching in specifieke cases:
      -  Bemiddeling met buurtbewoners en lokale overheid in een participatief traject
      -  Begeleiding bij visievorming of procedures van beleid aan de hand van ontwerpend 
         onderzoek

      - Dialoog met projectontwikkelaars, eigenaars en makelaars

De verweefcoach is er een jaar en half. Ze heeft een jaar 
en vier maanden bij ons gewerkt, maar nu zijn we een 
nieuwe aan het zoeken. We zijn ook van plan om dat ver-
der te zetten na de subsidie van agentschap ondernemen. 
We hadden nooit de tijd om terdege met ontwikkelaars te 
spreken. Ontwikkelaars was iets voor de dienst steden-
bouw op het moment dat er een omgevingsvergunning 
aankwam. En heel af en toe, heel sporadisch, werd er 
eens naar de dienst economie gekeken. Nu proberen 
we echt wel op plekken, die we op voorhand hadden 
aangeduid omdat we daar potentie zagen, om door die 
verweefcoach een gesprek te laten opstarten. Met een 
ontwikkelaar, of een makelaar of een eigenaar, van, ‘kijk, 

dit zijn de opportuniteiten. We hebben ook een volledige 
lijst van mogelijke kandidaten die interesse zouden heb-
ben, dit soort bedrijven zien we bij jullie’. We willen ook 
inspiratie geven van hoe ze hun bedrijf of de plek kunnen 
organiseren zodanig dat er verschillende toekomstbesten-
dige mogelijkheden zijn. Hoe maak je dat je uw gebied 
niet meer maakt voor één bedrijf, maar iets dat hybride, 
flexibel is, zodanig dat je de plek niet moet opgeven of 
moet transformeren als het bedrijf zou stoppen, maar dat 
je daar toch op lange termijn een economische invulling 
aan kunt geven (Mathias Vandewyngaerde, teamcoördi-
nator start- en groeibeleid Stad Gent).

●  Verder bouwen ze aan tools voor steden, gemeenten en voor ontwikkelaars
     - Matchmaking: dienstverlening aan ontwikkelaars voor zoeken naar huurders en kopers 
        in verweven panden

Ik denk dat we het financiële verhaal ergens weerwerk 
moeten kunnen bieden aan de motivatie van de ontwikke-
laar. Dat wilt niet zeggen dat we tot op de vierkante meter 
moeten vastgoed-rekenen, maar we moeten wel een stuk 
kunnen aantonen dat verwevingsverhalen op zich ook 
een rendementsverhalen zijn. Ook moeten we een stukje 
laten zien hoe wij hen daarin kunnen ondersteunen. Het 
feit dat die zelf niet naar nieuwe huurders of kopers moet 
zoeken, maar dat wij hen daarbij kunnen helpen, dat is 

ook een hele belangrijke. Dat zijn zowat de twee grootste 
kantelpunten voor een ontwikkelaar. Wij hebben binnen 
ons team iemand die daar voltijds mee bezig is, met 
matchmaking. We moeten het sowieso nog optimaliseren. 
Zeker als we voor bepaalde sites gaan kiezen, moeten we 
daar wel tijd voor kunnen vrijmaken, om voor die site heel 
specifiek te gaan werken. En dat is iets voor de verweef-
coach (Mathias Vandewyngaerde, teamcoördinator start- 
en groeibeleid Stad Gent).

     - Coaching in omgaan met bewonersgroepen

Wij werken op toezicht, op de klachten die binnenkomen 
over bedrijven en hoe je daar in kunt bemiddelen. Op het 
moment dat de beleidslijnen wat zijn uitgewerkt, zal dat 
ook de taak zijn van de verweefcoach. Niet het bemidde-
lende karakter, maar wel om de bedrijven te gaan onder-

steunen in de manier waarmee ze in interactie kunnen 
gaan met die bewonersgroepen, die al dan niet klachten 
hebben (Mathias Vandewyngaerde, teamcoördinator start- 
en groeibeleid Stad Gent).

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid
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Ook zorg- en wijkbemiddelaars zijn vanuit hun specifieke sociale insteek erg geïnteres-
seerd in participatie en communicatie met vele partners in de wijk, ook met bedrijven, 
maar hebben daar niet altijd de ervaring mee. 

Het gebied rond de Boerenmarkt maakt deel uit van het 
gebied ten noorden van de Antwerpsesteenweg. Dit gebied 
trekt minder de aandacht van de sociale partners. Er is een 
wijkactieteam sinds anderhalf jaar waarin twee scholen 
zetelen: een freinetschool secundair onderwijs en de 

Arteveldehogeschool, die buurtgericht willen gaan werken 
door delen van hun infrastructuur open te stellen (o.a.  een 
sporthal). De bedrijven willen we graag bereiken, omdat zij, 
door hun ligging in een woonbuurt, ook veel te delen hebben 
(Johan Geldof, sociale regie, Gent Dampoort). 

NETWERKEN Bedrijven waarderen plekken vaak meer en langduriger als ze er grote netwerken hebben, 
zoals familiale en vriendennetwerken. 

De eigenaar van KAVA komt uit een ondernemersfamilie die 
goed ingeburgerd is in Bissegem. De broer had vroeger een 
jongerencafé en de vader was erg betrokken in het vereni-
gingsleven (Dejaegher, makelaar, Bissegem).

Amini Hossein, eigenaar Amza Magasin is gerant van een 
nachtwinkel. De klanten van de nachtwinkel zijn zowel 
bewoners als werknemers uit de omgeving. Hossein woont 
met zijn vrouw en twee zonen in de Bergensesteenweg wat 
verder op. Daar wonen ze sinds april 2020. De kinderen 
gaan naar school in Anderlecht. Ze hebben geen sociaal 
netwerk in Sint-Pieters-Leeuw. Een van de zonen gaat wel 
naar de voetbalclub in Sint-Pieters-Leeuw. Het uitbouwen 
van een netwerk is belangrijk voor de zaak. De nabijheid 
van Brussel is belangrijk voor zijn kinderen, wiens sociale 
leven zich voornamelijk nog in Anderlecht afspeelt (Amini 
Hossein, Amza Magasin, Sint-Pieters-Leeuw).

Sandra van Slagerij Denayer heeft sinds 1996 samen met 
haar man een familiaal bedrijf op de Georges Wittouck-
straat. Haar man deed er stage en wanneer de eigenaar op 
pensioen ging namen zij het over. Ze voegden een automaat 
met diverse levensmiddelen toe en trachten zo veel mogelijk 
zelf te bereiden. Dat is hun handelsmerk. Ze zijn woonachtig 
te Vlezenbeek waar ze ook een kleine veehouderij hebben, 
waarvan een groot deel van hun vlees komt. Daarnaast 
werken ze samen met boeren uit Beersel. Hun cliënteel 
komt zowel uit Sint-Pieters-Leeuw als daarbuiten. Ze vindt 
dat er sprake is van ‘verbrusseling’. Er is een verandering 
van bewoners: als iets te koop komt, wordt het telkens 
gekocht door iemand van buitenaf. Veel handelaars trekken 
daardoor weg: vroegen was er een kruidenier, een elektro-
nicazaak,een fritkot, etc. Dat heeft volgens haar ook wel 
te maken met de komst van grotere supermarkten (Sandra 
Denayer, Slagerij Denayer, Sint-Pieters-Leeuw).

Bedrijven waarderen plekken waar een groot netwerk van sectorgenoten, leveranciers en 
concullega’s gevestigd zijn. Vaak is hun bedrijfsmodel daarop gebaseerd en soms doen ze 
beroep op dit netwerk voor nevenactiviteiten, zoals verbouwingen etc. In sommige gevallen 
heeft corona dat lokale netwerk nog sterker geactiveerd, maar het heeft soms ook schade 
berokkend. In sommige sectoren is die lokale link met sectorgenoten minder evident, 
maar halen ze meer voordeel uit samenwerking met actoren uit andere sectoren. In elk 
geval speelt de wijkwerking een verbindende rol, een die nog veel sterker kan ingezet 
worden in verweefprojecten.

Voor Anohid speelt de samenwerking met architecten uit 
de omgeving een grote rol. De aanwezigheid van sectorge-
noten en leveranciers zijn belangrijk (Dejaegher, makelaar, 
Bissegem).

Er zijn 3 wijnhandelaars in de omgeving waarvan geen van 
de drie op een zichtbare locatie zit. Er is een groot aanbod 
en de koek wordt dus verdeeld over een groot aantal spe-
lers. Deze identiteit kan misschien meer worden uitgespeeld 
(Dejaegher, makelaar, Bissegem).

Bagatelle is een broodjeszaak in Bissegem en wordt uitge-
baat door mij en mijn partner. We voorzien de catering van 
heel wat bedrijven in Bissegem en omliggende gemeenten 
(vb. Heulen, Kortrijk, Gullegem, Wevelgem...). Dat is onze 
grootste bron van inkomsten. Ook in de zaak zelf ontvangen 
we klanten die op verschillende momenten van de dag hun 
broodje komen opeten. Ik woon zelf in de Bissegemstraat, in 
mijn ouderlijke woning. Voor de renovaties van de broodjes-
zaak werd beroep gedaan op vakmanschap uit Bissegem 
en omstreken. Ik vind het dan ook belangrijk dat lokale be-
drijven beroep doen op elkaar en dat er een lokaal netwerk 

ontstaat. Corona heeft ons in een dal geduwd. Laat ons 
zeggen dat wij ook catering verzorgen aan zestig-, zeventig-
tal bedrijven, en nu schieten er misschien nog vijfentwintig 
van over (Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle, 
Bissegem).

Binnen de cultuursector is het ook moeilijker om met Gentse 
spelers te gaan samenwerken dan met Brusselse, Antwerp-
se of meer nog met buitenlands. Omdat je in dezelfde stad 
zit, moet je scherper zijn met afspraken om concurrentie te 
vermijden. Lokaal is dat ook gewoon minder interessant en 
moeilijker om iets te vinden waar je allebei baat aan hebt, 
wat niet is bij het buurthuis bijvoorbeeld. Daar is het juist wel 
goed dat we samen in dezelfde wijk werken. Maar voor een 
bedrijf moet je toch al bij toeval een zeer specifieke comple-
mentariteit hebben om het mogelijk te maken (Evi Swinnen, 
Timelab, Gent Dampoort).

Afbeelding 10. Bagatelle koos voor lokaal vakmanschap voor verbouwingen van hun zaak, te Bissegem.

Bedrijven moeten steeds meer inspanningen doen om personeel te vinden, waardoor een 
groot netwerk van potentieel personeel in de omgeving van belang is.

Goed personeel vinden blijft een knelpunt 
(Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem).

Bedrijven zetten bewust in op en voelen zich aangetrokken tot plekken met een rijk  
verenigingsleven. 

KAVA is sponsor van de voetbal, sponsor van de volleybal, 
sponsor van de jeugdbeweging,.. (Franky Doolaeghe, boek-
houding, Bissegem).

Bedrijven sturen ook aan op een actieve netwerkwerking die aangestuurd wordt door be-
middelende organisaties, zoals Unizo.

Vroeger hadden we een werking met UNIZO. Die is van de 
ene dag op de andere stopgezet, ik weet niet waarom. Die 
mensen moeten toch enigszins zorgen voor een netwerk-
mogelijkheid tussen bedrijven, maar daar gebeurt niets mee 
(Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle, Bissegem).

Voor makelaars in hun taak als bemiddelaars in verweving, zijn familiale en professionele 
netwerken van belang. 

Dejaegher, een familiebedrijf, is werkzaam in de branche 
van bedrijfsvastgoed. Bissegem is voor hen een gunstige 
locatie door het bestaande aanbod in de buurt. Ze zijn al 
sinds 1967 actief als immobiliënkantoor. Sinds de jaren ‘60 
verdween geleidelijk aan de vlasnijverheid uit de omgeving. 
Rond 1983 besloten ze daarom om via een samenwerking 
met twee partners te specialiseren in bedrijfsvastgoed. 
“Die specialiteit bestond daarvoor nog niet, zeker niet in 
West-Vlaanderen”. Ze verhuisden naar Bissegem in 1985. 
Zijn ouders kochten dit pand op de Meensesteenweg als 
woon- en werkhuis. Ze verhuisden in 1998 het hoofdkan-

toor naar Doorniksesteenweg 123 in Kortrijk omwille van 
de beperkte bereikbaarheid en de beperkte grootte van het 
kantoor in Bissegem. Het kantoor van Bissegem houden ze 
als bijkantoor voor hun oudere klanten én voor afhandeling 
van dossiers uit Bissegem. Zijn broer werkt vandaag vanuit 
Gent en een andere partner vanuit Brugge. Ze breidden het 
werkingsgebied van hun kantoor bewust uit om de grotere 
concurrentie op de markt te kunnen opvangen. Sinds het 
burgemeesterschap van Van Quickenborne is ervolgens hen 
een omslag in het beleid en heerst de trend om bedrijvigheid 
te behouden in de stad (Dejaegher, makelaar, Bissegem).

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid
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Ook zorg- en wijkbemiddelaars steunen expliciet op familiale en professionele netwerken 
in de wijk om verweving mogelijk te maken. Ze organiseren op schaal van de wijk ontmoe-
tingsmomenten tussen bewoners en bedrijven via een wijkbeurs of wijkactieteams, maar 
ook openbedrijvendagen worden aangegrepen om verweving mogelijk te maken.  

Johan Geldof is verantwoordelijk voor sociale regie in de 
wijk en is opgegroeid in de buurt. Johan kent de initiatiefne-
mers van de Boerenmarkt. Het werkingsgebied van Johan 
strekt zich uit over 3 steenwegen. Hierbinnen zijn 3 wijkac-
tieteams opgesteld omdat elke buurt andere uitdagingen 
omhelst (Johan Geldof, sociale regie, Gent Dampoort). 

Het grootste voordeel van ons als grootstad is de wijkregie. 
Per wijk hebben wij een wijkregisseur. Dat zijn een of twee 
personen in de wijk die heel specifiek met alle actoren in dat 
veld (van seniorenwerking, jeugdbewegingen tot bedrijven) 
een stuk gaat bundelen en ook een soort van klankbord 
gaat zijn voor die wijk. Die namen zijn bij de bewoners 
sowieso goed bekend en wij proberen dat nu ook echt wel 
door te dragen naar de economische actoren in die wijk om 
op die manier elkaar beter te leren kennen. Af en toe zijn 
er ontmoetingsmomenten, waar wijkbewoners elkaar leren 
kennen en de wijk leren kennen. We hebben eens, het is nu 
wel drie jaar geleden, eens een wijkbeurs gehad waar wordt 
aangetoond wat voor bedrijven er zitten en welke sociale 
actoren er allemaal zijn om de wijk te ondersteunen om op 
die manier elkaar een stukje te ontmoeten (Mathias 
Vandewyngaerde, teamcoördinator start- en groeibeleid 
Stad Gent). 

Het tweede verhaal is om die openbedrijvendagen zo 
optimaal te faciliteren. Echt het zichtbaar en toegankelijk 
maken om te tonen wat er nu eigenlijk zit in die wijk. Laat 
die mensen eens in die bedrijven lopen. We doen dat samen 
met de Openbedrijvendag. We proberen daar echt wel wat 
bedrijven in te stimuleren om daaraan mee te doen, om op 
die manier die gedragenheid en die interactie met de wijk en 
met de bewoners te optimaliseren (Mathias Vandewyngaer-
de, teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent).
De functie, los van ons eigen team en allen daarrond, 
stellen we vooral open voor evenementen. We zien daar 
een enorme opportuniteit. De bedoeling is dat er groepen 
naar hier komen voor hun evenementen, dus niet die wij 
organiseren. Dat zijn studiegroepen, dat zijn overheden die 
op excursie komen,.. En dan de combinatie met hun eigen 
programma en wij dan rondleidingen voorzien en ons con-
cept mee uitleggen. Dat is een stuk bedoeld als promotie en 
eigen inkomsten, maar ook toch wel vooral om opnieuw dat 
heel idee van in contact te komen met andere sectoren (Evi 
Swinnen, Timelab, Dampoort).

De historische netwerken die bedrijven hebben opgebouwd spelen heel erg mee in de kan-
sen voor verweving en moeten goed benut worden. Vaak maakt deze netwerkgeschiedenis 
dat er geen grote spanningen zijn tussen bewoners en bedrijven. Hier kunnen kansen gegre-
pen worden om een stap verder te gaan en echt te gaan samenwerken. Voor buurtbewo-
ners is de keuze ergens te wonen, verweven met het bedrijfsleven, ook vaak verbonden met 
ofwel een goed vernetwerkt bedrijf of met de eigen familiale netwerken in de omgeving. 

Bijvoorbeeld in Bissegem spraken we met een buurvrouw, 
wiens man zelfstandig loodgieter is en zijzelf tewerkgesteld 
is in een naburig bedrijf.  Ze groeide wat verder in de straat 
op. Na een moment in Gullegem te hebben gewoond ver-
huisde ze naar deze woning samen met haar man en twee 
kinderen om dichter bij haar familie te wonen (buurtbewoner, 
Bissegem).

Er is de historische erfenis van de vlasindustrie. Bissegem is 
historisch gezien erg verweven. Bedrijven zijn organisch ge-
groeid samen met de omgeving. Mensen zijn het zo gewoon 
waardoor er weinig klachten zijn. Ondanks de historische 
verweving is er weinig interactie tussen het wonen en wer-
ken (Alien Decock, verweefcoach, Kortrijk).

Ik heb mensen gekend die mijn grootouders ook hebben 
gekend, maar die zijn al gestorven ondertussen. We heb-
ben wel een goed contact met de rechtstreekse buren en 
meneer Smeets. Als er iets is, overlast of zo, contacteren 
we elkaar wel. Ik ben een van de weinige nederlandstaligen 
op de steenweg, dus bij overlast vraagt men mij wel om de 
gemeente te contacteren, bijvoorbeeld over de riolering of 
zo. De meeste bewoners zijn hier franstalig (Virginie Van 
Der Gucht, buurtbewoner Sint-Pieters-Leeuw).

Al is de nood groot, het leggen van contacten in een verweven omgeving is niet altijd even 
eenvoudig, omdat er minder mensen wonen dan in een zuivere woonomgeving. Het open 
stellen van kwalitatieve ontmoetingsruimte, privaat of publiek is daarom van groot be-
lang.

Een drukke baan, verkeersader,  dat is natuurlijk de functie 
van een steenweg. Op sociaal vlak is het niet echt een 
omgeving waar je gemakkelijk contacten legt. Door het 
feit dat ons huis omringd is met bedrijventerreinen wordt je 
minder rechtstreeks geconfronteerd met mensen die hier 
in de omgeving wonen. Daarnaast is het ook een baan met 
veel winkels. Dat we een grote tuin hebben, is ook een groot 
voordeel. Dat compenseert alles, het lawaai, de drukte… 
Mensen die zo geen grote tuin hebben, zullen hier niet lang 
op de steenweg blijven wonen (Virginie Van Der Gucht, 
buurtbewoner  Sint-Pieters-Leeuw).

Je hebt bijvoorbeeld ook een buurman die hier het Leefplein 
heeft gedaan wat echt  fantastisch is. Hij staat elke week 
op de boerenmarkt om contacten te leggen tussen mensen 
en die roept mij er dan bij van ‘heb je die al ontmoet, en die 
doen dat en dat…’. Hij is continu met die verbindingen bezig. 
Hij zit ook in onze algemene vergadering en ik heb daar 
ook wel regelmatig contact mee. We hebben uit elke straat 
iemand in de algemene vergadering (Evi Swinnen, Timelab, 
Dampoort).

TO BE Naar de toekomst toe wordt naar een meer participatieve ruimtelijke werking gestreefd door:
- Het investeren in verweefcoaches
- Het versterken van de participatieve werking van andere bemiddelaars, zoals zorg- en 
  wijkbemiddelaars en/of makelaars 
- Het uitwerken van een workshopaanbod rond participatie, communicatie, netwerk-
  methodieken en tools
- Participatieve pilootprojecten, zeker rond gevoelige onderwerpen, zoals mobiliteit of 
  integratie van nieuwe industrie
- Participatieve netwerkwerking en ontmoetingsinfrastructuur versterken naar buurt, 
  (toekomstig) personeel, andere bedrijven, concullega’s etc.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid

VRAAGSTUKKEN Uit de interviews blijkt dat actoren in verschillende rollen het belangrijk vinden om gehoord 
te willen en graag samenwerken aan verweven acties die de participatie, communicatie 
en netwerkvorming tussen actoren in de omgeving ten goede komen.  
Dit roept enkele vragen op:
- Werken actoren samen aan verweven acties die participatie, communicatie en 
  netwerkvorming ten goede komen?
- Worden bedrijven voldoende betrokken in participatieve, communicatie en netwerkvorming 
  door beleid, buurt of andere netwerken?  
- Organiseren bedrijven zelf communicatie, participatie en netwerkvorming naar buurt, 
  beleid en professionele actoren toe?
- Zijn er bemiddelaars aanwezig die kunnen instaan voor participatie, communicatie en 
  netwerkvorming, zoals verweefcoaches, wijk- en zorgbemiddelaars; of makelaars?

UITDAGINGEN De uitdaging voor verweving is gelegen in proactief participatie, communicatie en net-
werkvorming te organiseren, zeker rond gevoelige thema’s zoals verkeer of vervuiling.
Bovendien moet er geïnvesteerd worden in het professioneel inzetten op participatie, 
communicatie en netwerkvorming door bemiddelaars.
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 2.2.3. Inclusieve infrastructuur

Een kwalitatieve verweven omgeving heeft nood aan inclusieve publieke en private  
infrastructuur die toegankelijk is en op maat is van de specifieke noden van de actoren  
die er wonen en werken. 

AS IS Verweven teenwegomgevingen zijn vaak druk en gevaarlijk tijdens de spitsuren en slecht 
toegankelijk voor mensen die slecht te been zijn. Bedrijven en kleinhandelaars duiden op 
het belang van voldoende bushaltes en parkeerplekken.

Wanneer de werkmannen gedaan hebben en toekomen 
met hun bestelwagen, is dat niet altijd zo eenvoudig en vlot 
(Dejaegher, makelaar, Bissegem).

Voor de nachtwinkel reken ik op de passage op Bergen-
sesteenweg alsook op omwonenden. Ik heb geen parking 
voor de deur. Daarom is de geplande busstop voor de deur 
belangrijk voor mijn zaak (Amini Hossein, Amza Magasin, 
Sint-Pieters-Leeuw).

We hebben meer parkeerruimte nodig voor ons cliënteel 
(Sandra Denayer, Slagerij Denayer, Sint-Pieters-Leeuw).

De parking achter Bagatelle wordt betalend. Dit is negatief 
voor alle handelszaken. Klanten vinden op die manier geen 
gratis parking meer in de omgeving. Bagatelle zelf heeft ook 
bestelwagentjes die ze moeten kunnen parkeren. Ook voor 
bewoners in de omgeving vormt dit een probleem
(Alexandre Ghesquière, broodjeszaak Bagatelle, Bissegem).

Afbeelding 11. Parking in de omgeving van Broodjeszaak Bagatelle wordt betalend, te Bissegem.

Ook bemiddelaars zien de nood aan een goed openbaar vervoer om bereikbaar te zijn voor 
hun doelpubliek.

Bereikbaarheid met publiek transport, fiets of auto is voor 
ons publiek wel belangrijk (Tom Lazou, wijkgezondheids-
centrum, Gent Dampoort).

Nummer één was eigenlijk toch wel de bereikbaarheid. De 
nabijheid van het openbaar vervoer en het centrum. Om met 
zo’n oppervlakte in 9000 Gent te zitten is een unieke kans. 
Zelfs al zou ik er iets compleet anders mee doen, zou ik dit 
pand niet laten gaan (Evi Swinnen, Timelab, Gent Dam-
poort).

Door de aanwezigheid van bedrijven in de buurt wordt er natuurlijk werkgelegenheid ge-
creëerd. Dat wordt als positief ervaren door de buurtbewoners. Inclusieve infrastructuur, 
zoals bereikbaar werk, publiek transport, diensten en goede  invals- en uitvalswegen 
is belangrijk voor de buurtbewoners. Vooral bereikbaarheid en veiligheid blijken belangrijke 
aandachtspunten in verweven omgevingen.

Onze werknemers die met de auto komen, hebben last om 
hier te geraken. Ons publiek zal wel dicht in de buurt wer-
ken. Ik denk dat de meesten hier wel in de buurt, in Oostak-
ker of in de haven of zo, werken. Je hebt hier het station, dat 
is een grote troef. Het openbaar vervoer is hier redelijk goed. 
Alle bussen, passeren allemaal via Dampoort (Tom Lazou, 
wijkgezondheidscentrum, Gent Dampoort).

Dat is de inkompoort van de stad, zowel hier langs Waas 
als de Dendermondsesteenweg… Maar hier is alles weg hé. 
Terwijl je langs de Dendermondsesteenweg echt wel nog 
veel meer bedrijvigheid hebt en er meer diensten zijn. Mis-
schien kan men het ook wel meer op die manier organise-
ren, zodat het ook een woongelegenheid is. Of omgekeerd, 
dat je zegt van ‘het is hier effectief een steenweg’, hier 
mogen bedrijven zijn in de rand van de stad (Tom Lazou, 
wijkgezondheidscentrum, Gent Dampoort).

Dampoort is  een wijk met grote diversiteit aan mensen en 
woningen. Dampoort wordt meer en meer deel van het cen-
trum, maar toch liggen de diensten te ver af. Er is echter ver-
arming van het kleinhandelaanbod. Er is geen bankkantoor 
meer aanwezig en dat is moeilijk voor sommige ouderen 
(Johan Geldof, sociale regie, Gent Dampoort).

Ik doe veel met de fiets, maar dat is gevaarlijk. Ook een 
goede stoep is belangrijk. Die zijn nu in abominabele staat 
en veel te smal. Hier wat verder woont een rolstoelgebruiker 
met een gemotoriseerde rolstoel. Hij  kan niet anders dan op 
de steenweg rijden, wat levensgevaarlijk is. 20 jaar geleden 
kreeg ik mijn kinderen, maar op die tijd zijn de stoepen en 
fietspaden enkel verergerd. Vroeger hadden we ook een 
parkeerplaats voor de deur. Die is verdwenen, om vrachtwa-
gens meer ruimte te geven maar daardoor komt het verkeer 
korter bij onze woning waardoor het hele huis trilt. We 
hebben maar een stoep van 1.5m breedte, wat belachelijk 
weinig is. Een pluspunt is dat ze 5 jaar geleden fluisterasfalt 
geplaatst hebben. Daardoor is er minder lawaai, dat heeft 
wel wat verbeteringen met zich meegebracht. De wegenwer-
ken vind ik positief, omdat er rekening wordt gehouden met 
de zwakkere weggebruiker. Er worden fietspaden en stoe-
pen geplaatst, waar ook rolstoelgebruikers en mensen die 
niet goed te been zijn gebruik van kunnen maken (Virginie 
Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).

Tegelijk wordt door buurtbewoners de goede bereikbaarheid van werken en winkels als 
zeer positief en inclusief ervaren, als een omgeving waar je oud kan worden. 

Ik heb geen auto nodig omdat alles dichtbij is: alle winkels, 
maar ook naar mijn werk. Ik woon ook dichtbij het station 
van Ruisbroek. Zelf heb ik geen auto, maar mijn man wel. 
Ik doe alles met de fiets of te voet. Er is ook een zwembad 
wat verder. De school van mijn kinderen is hier ook wat 
verderop. De ligging wordt als slecht ervaren, maar alles 
ligt wel kort bij (Virginie Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-
Pieters-Leeuw).

Als we naar het kanaal rijden, moeten we langs de Frans 
Baasstraat. Die geeft uit op de sluis van Ruisbroek en dan 
ben je ook meteen aan het station (geeft uit op Eduard de 
Baerdemaekersstraat). Zo gaan we met de fiets. Ik heb een 
atelier in Brussel en mijn schoonouders wonen in Mechelen. 
Als we daar met de fiets naartoe gaan, komen we wel vaak 
aan het kanaal. We doen dat nu 10 jaar en met de jaren 
wordt die weg langs het kanaal beter en beter (Virginie Van 
Der Gucht, buurtbewoner Sint-Pieters-Leeuw).

Ik werk op het OCMW van Linkebeek en wordt daar vaak ge-
confronteerd met oudere mensen. Ik  ben mij ervan bewust 
dat een goede omgeving heel belangrijk is voor ouderen, 
voor mensen die afhankelijk worden van anderen. Daarom 
wil ik hier blijven wonen. Daarnaast werk ik als zelfstandi-
ge in bijberoep, als kunstschilder (Virginie Van Der Gucht, 
buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Verbondenheid
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Om verweving ten goede te komen, wordt naar de toekomst toe naar een meer inclusieve 
ruimtelijke infrastructuur gestreefd door:
- Onderzoek naar de noden van verschillende actoren die er gebruik van (willen) maken
- Participatief ontwerp met diverse actorengroepen van infrastructuur (mobiliteit, open 
  ruimte rond het bedrijf, etc.)
- Ontwerp voor flexibiliteit, toeëigening, aanpasbaarheid
- Ontwerpen voor en inplannen van evaluatiemomenten rond de inclusiviteit en het 
  “op maat karakter” van de infrastructuur

TO BE

- Inclusief ontwerp: https://www.rca.ac.uk/research-innovation/research-centres/helen-hamlyn-centre/
- Ontwerp voor aanpasbaarheid: http://thehackablecity.nl/

ONDERBOUWING

VRAAGSTUKKEN Uit de interviews blijkt dat actoren in verschillende rollen graag samenwerken aan verweven 
acties die bijdragen aan het ontwikkelen van goede verbindingen en bereikbaarheid  die aan 
de specifieke noden van de actoren die er wonen en werken en de passanten beantwoordt.

Dit roept enkele vragen op:
- Hoe kunnen we samenwerken aan verweven acties die bijdragen aan het ontwikkelen 
  van een goede bereikbaarheid die de actoren en de omgeving ten goede komt?
- Hoe werken we aan verweven acties die de toegankelijkheid van alle groepen vergroot?
- Hoe werken we aan verweven acties die werkomgeving rond de woonomgeving en de 
  woonomgeving rond werkomgeving aantrekkelijker maken?
- Hoe kunnen we toegankelijkheid verbeteren op maat voor heel specifieke werk- en 
  woonnoden?

UITDAGINGEN Dit leidt tot de volgende specifieke uitdagingen:
- Het uitwerken van inclusieve infrastructuur die toegankelijk is voor verschillende groepen
- Het uitwerken van inclusieve infrastructuur die wonen en werken dichter bij elkaar brengt
- Ontwerpen voor en inplannen van evaluatiemomenten rond de inclusiviteit en het 
  “op maat karakter” van de infrastructuur

De deeleconomie wordt in Vlaanderen gedefinieerd als een economisch systeem dat consu-
menten en bedrijven toelaat om tijdelijk gebruik te maken van ondergebruikte infrastructuur, 
goederen of diensten, al dan niet tegen betaling (Idea, 2017) op een manier die bijdraagt aan 
duurzame maatschappij in sociale en ecologische zin (Huybrechts et al, 2020).
 
De deeleconomie en de stimulering ervan staat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. 
Uit de interviews blijkt dat zowel overheden, bemiddelaars en jonge ondernemingen het de-
len en aaneenschakelen van voedselproductie en distributie via korte keteninitiatieven, de-
len van materiaalstromen in circulaire economische modellen en delen van personeel, afval 
etc. binnen industriële en sociale samenwerkingen erg waarderen. Die praktijken zijn even-
wel nog onvoldoende doorgedrongen in de bedrijfspraktijk. Daarom proberen bemiddelaars 
(en dan vooral verweefcoaches) daar good practices rond te delen. Zo heeft de Stad Gent 
een hele studie laten maken rond commons in de deeleconomie om die good practices naar 
de oppervlakte te brengen. In wat volgt, bespreken we hoe deeleconomie aan bod kwam in 
de interviews in de vorm van  korte keten initiatieven, delen van infrastructuur en industriële 
samenwerkingen. 

2.3. Deeleconomie

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Deeleconomie
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 2.3.1.  Korte keten

De lokale strategie van de “korte keten” is een zeer specifieke praktijk in verweving. Het is 
een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent 
en de consument. De producent verkoopt dan rechtstreeks via andere landbouwers of in een 
samenwerkingsverband aan de consument (Cazeau, Vlaamse Overheid, 2010).

Door de coronapandemie werden de Deliveroo’s en ta-
ke-away’s een succes. Dit zet bepaalde bedrijven aan om 
meer lokaal te gaan werken. Zo maakte een lokale cho-
colatier bijvoorbeeld de omslag van negentig naar twintig 
procent export en werd de particuliere klant beter bediend 
(Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem).

Wij werkten echt met lokale bedrijven. Dat begint nu 
langzaam terug te komen, maar wel langzaam hé. Natuur-
lijk heeft corona een impact gehad op ons personeel. We 
hebben mensen ontslaan…  Eigen mensen zijn op initiatief 
van de VDAB lessen gaan volgen in een knelpuntberoep. 
Wij kunnen dat niet tegenhouden en hebben daar ook alle 
begrip voor. Wij werkten soms met tien man per dag, en nu 
met vijf man per dag. Dat is een groot verschil hé. Dat was 

onze grootste bron van inkomsten. En die is door corona 
serieus geslonken, mede door thuiswerken, mede door be-
drijven die anders beginnen te denken, kostenbesparend… 
Pas op, die denkoefening hebben wij in 2007-2008 tijdens 
de ‘grote crisis’, die zogezegde economische crisis, al een 
keer meegemaakt. Dat heeft toch een drietal jaar geduurd 
vooraleer we dat te boven kwamen. Dus wij weten: binnen 
een jaar of twee, drie als de economie weer wat draait, 
staan wij terug op een niveau. Dat kan. Hoeft dat weer zo 
een niveau te zijn? Nee, want mijn vrouw en ik zijn wel tevre-
den dat we nu een versnelling of twee lager werken. We 
hebben wel minder stress (Alexandre Ghesquière, broodjes-
bar Bagatelle, Bissegem).

AS IS De interviews tonen dat korte keten in de ons bestudeerde case studies, bedrijven, hande-
laars en bewoners omvatten die meer lokaal gaan focussen en samenwerken. Met de 
komst van corona is die lokale samenwerking voor bepaalde bedrijven nog meer op gang 
gekomen. Voor bedrijven die al lokaal werkten was het daarentegen een vermindering van 
activiteit. Het “minder” doen, werd ook wel omarmd door bedrijven die de verminderde stress 
die ermee gepaard gaat, ook waarderen. 

De belangrijkste doelstelling is nagaan hoe we de publieke 
ruimte en ontmoetingsactiviteiten meer laagdrempelig voor 
en op maat van de meest kwetsbare groepen kunnen ma-
ken. Heernisplein, Boerenmarkt, … We willen zo bvb werk 
maken van leefbare steenwegen. Zoals scholen zouden 
bedrijven ook ruimte ter beschikking kunnen stellen (Johan 
Geldof, sociale regie, Gent Dampoort).

We gaan hier ook een verticale smartfarm installeren. Dat 
is ons labo rond voeding, twee verdiepingen hoog waar we 
theoretisch gezien zeventig kilo bladgroente per week mee 
kunnen produceren. [...] We kunnen eigenlijk, doordat die 
cyclus zodanig controleerbaar is, zeggen dat we binnen 
veertien dagen groenten nodig hebben omdat we dan een 
evenement hebben. Dan kunnen we zorgen dat we zonder 
afval, zonder verpakking, zonder logistiek… Dat zal nooit 
[volledig] zonder zijn hé, maar dat is de ambitie, en als we 
dan over hebben moeten we zien hoe we daarmee omgaan 
(Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

Zorg- en wijkbemiddelaars komen vaak tot interessante initiatieven die zich tussen private 
en publieke partners en buurt situeren en die korte keteninitiatieven stimuleren. Die link 
met de private partners willen ze nog sterker kunnen leggen. 

Vroeger was er hier een grote boomgaard achter onze tuin. 
Mijn grootvader hield ook schapen. Het contact met de bu-
ren was ook veel directer, via de boomgaard en de weiden. 
Vroeger was het een prachtige plek. Ik heb ook foto’s van de 
pizzeria waar ik het over had. Nu is dat een lelijke plek met 
garages, maar vroeger was dat een mooie plek met een wei-

de rond waar mensen iets konden gaan drinken in het gras. 
De tuinen zijn verdwenen. Echter is het hier heel vruchtbare 
grond. Het is niet voor niks dat hier zoveel boeren actief wa-
ren. Door die industrie is dat allemaal teniet gedaan (Virginie 
Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).

Uit de lokale verhalen leren we dat korte keten vroeger veel meer verweven was met de 
bedrijfs- en woonomgeving. Er liggen kansen om die tradities terug te installeren. 

Afbeelding 12. Historische foto van de woning/ boerderij die door de betovergrootvader van Virginie Van 
Der Gucht gebouwd werd, waarlangs de Bergensesteenweg zich ontwikkelde, te Sint-Pieters-Leeuw.

TO BE - Het ontwikkelen van intersectorale netwerken rond korte keteninitiatieven 
- Ontwerpen van korte keteninitiatieven op restruimte van bedrijven, bijvoorbeeld 
  bufferzones, daken etc.
- Uitbreiden takenpakket zorg- en bemiddelaars naar het betrekken van bedrijven
- Herontwikkelen/herdenken van historische korte keteninitiatieven

ONDERBOUWING - Cazeau, G. Korte Keten Initiatieven in Vlaanderen. Een overzicht. Brussel: Departement Landbouw en Visserij, Vlaanderen. 
   Available at: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/7373
- https://www.pakt-antwerpen.be/pakt-0
- https://www.ateliergrooteiland.be/

VRAAGSTUKKEN

UITDAGINGEN

Uit de interviews leren we dat korte keteninitiatieven op wijkniveau door verschillende bedrij-
ven, bemiddelaars en organisaties gewaardeerd worden en dat ze de verweving van diverse 
actoren kunnen stimuleren. Deze initiatieven bevinden zich vooralsnog vooral in de publieke, 
creatieve sector of in de kleinhandel. Ook grotere bedrijven zouden baat kunnen hebben om 
zich met dergelijke initiatieven te verbinden, om hun lokale netwerken te versterken en hun 
imago naar personeel te verbeteren, door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan lokale 
voeding. 

- Hoe kunnen we korte keteninitiatieven tot stand brengen die de verwevenheid tussen 
  diverse actoren kunnen versterken?
- Hoe kunnen we bedrijven en handelaars stimuleren om ook lokaal onderling samen 
  te werken? 
- Hoe kunnen zorg- en wijkbemiddelaars in korte keteninitiatieven de link met bedrijven 
  nog sterker leggen? 
- Zijn er historische korte keten initiatieven die opnieuw leven kunnen ingeblazen worden? 

Dit leidt tot volgende uitdagingen:
- Het beter betrekken van bedrijven in korte keteninitiatieven via hun deelname in 
  bestaande en nieuwe lokale netwerken
- Het beter betrekken van bedrijven in korte keteninitiatieven door hun terbeschikking-
  stelling van infrastructuur, producten, kennis etc. 
- Het ondersteunen van zorg- en wijjkbemiddelaars om de link te leggen met bedrijven 
  in korte keteninitiatieven?
- Het onderzoeken van korte keteninitiatieven in het verleden die nieuw leven ingeblazen 
  kunnen worden
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 2.3.2.  Delen van infrastructuur

In de deeleconomie, is het delen van infrastructuur of infrastructuurspecifieke clustering (van 
ruimte, machines etc.) een veel voorkomende verwevingspraktijk, waar evenwel nog veel 
uitdagingen aan verbonden zijn zoals regelgeving, verzekering etc. (PlusOffice & UHasselt, 
2016). Dit soort uitdagingen wordt besproken en onderzocht binnen het thema van de Com-
mons (Commoning Design, 2020). 

AS IS De meest voorkomende vorm van delen van infrastructuur door bedrijven, is het delen van 
doorsteken met de omgeving. 

Wij delen een doorsteek met de omgeving naar de achterlig-
gende parking (Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem)

Zorg- en wijkbemiddelaars komen vaak tot interessante initiatieven die zich tussen private 
en publieke partners en buurt in situeren en die duurzaam “delen” stimuleren. Ze willen hier 
die link met de private partners nog sterker kunnen leggen.

Er zijn bedrijven die  parkeren toelaten in het weekend. De 
lotusfabriek stelt grond open voor de buurt Oostakker. Ook 
de sporthal van de Van Arteveldehogeschool stelt haar 
ruimte ter beschikking voor gebruik door de buurt (Johan 
Geldof, sociale regie, Gent Dampoort).

Buurtbewoners komen vaak informeel tot gebruiken van bedrijventerreinen en infra-
structuur, zowel de verharde als open ruimte wordt aangegrepen voor andere doeleinden. 
Dat wordt door bedrijven gedoogd, maar kan ook tot formele samenwerking leiden.

Bij onze verbouwingen 10 jaar geleden moesten er bedrijven 
komen en die moesten door een bepaalde eigenaar zijn ter-
rein, waar hij veel commentaar op had. We proberen hem te 
vermijden. We parkeren ook op zijn terrein door gebrek aan 
parking op de straat. Ze hebben daar ook zelf om gevraagd, 
om die parkings weg te halen. Daarom parkeren alle buren 
nu op zijn terrein, maar dat wordt niet geapprecieerd. Het 
heel terrein is geasfalteerd achter ons, op dat parkeerter-
rein. Wij hebben onze kinderen daar leren fietsen (Virginie 
Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-Leeuw).

Er zijn ook wat plekken met groen, langs de kant van de 
Grootbijgaardenstraat. Daar ging ik joggen als ik korte 
afstanden deed. Dat was voldoende groot om eventjes te 
joggen (Virginie Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-Pieters-
Leeuw).

Verweefcoaches als bemiddelaars werken mee aan visies die de duurzaamheid van de ver-
weven omgeving ten goede kan komen door het delen van infrastructuur. Middelen daartoe 
zijn een bouwblokvisie, een visie waarin binnengebieden van bouwblokken geëconomi-
seeerd worden en men probeert, bijvoorbeeld, maakeconomie en kantoren te integreren.

In het ruimtelijk kader ‘ruimte voor Gent’, hebben we dui-
delijke afspraken gemaakt om geen braakliggende grond 
meer aan te snijden om nieuwe bedrijventerreinen te gaan 
ontwikkelen. We voelen zeer sterk dat de druk op die econo-
mische ruimte heel groot is. We hebben bijna geen ontwik-
kelingspotentieel meer en, we hebben nu een berekening 
gedaan, we willen tegen 2030 toch ongeveer 20.000 jobs 
extra creëren en die moeten een plek krijgen in de stad. We 
willen echt wel gaan kijken hoe we de juiste bedrijven op de 
juiste plekken krijgen en de plaatsen die we nog hebben op 
bedrijventerreinen zo goed als mogelijk voor te behouden 
aan bedrijven die echt niet verweefbaar zijn. Maar dat wil 
ook zeggen dat we nieuwe ruimte moeten creëren, of andere 
soorten ruimte moeten creëren voor bedrijven die wel een 
stuk dat verweefbaar karakter hebben. Vandaar dat we, 
vooral samen met de collega’s van dienst Stedenbouw, 

een aantal beleidslijnen en -kaders hebben uitgewerkt over 
hoe we dat kunnen mogelijk maken. Het gaat vooral over 
binnengebied. Hoe we binnengebieden van bouwblokken 
een deel kunnen ‘economiseren’. Hoe we er meer maakeco-
nomie, kantoren,.. in krijgen. Zeker in bepaalde wijken waar 
we voelen dat de druk op de woningmarkt al zodanig groot 
is, en de densiteit van de wijk al zodanig groot is… Als je 
daar nog eens woningen zou voorzien op die locaties ga je 
nog extra druk creëren op die voorzieningen die er zijn. Dus 
vandaar die afweging. Het college heeft die bouwblokvisie 
ook goedgekeurd. Op die manier gaan we die bouwblokken 
een stukje voorbehouden. Dat is de hoofdmoot van dat 
verhaal waarom we in die verweving zijn gestapt (Mathias 
Vanweyngaerde, teamcoördinator start- en groeibeleid Stad 
Gent).

Afbeelding 13. Bouwblokvisie voor Gent. Door Stad Gent.
https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/bouwblokvisie-voor-vergroenen-en-verweven

TO BE - Uitbreiding van takenpakketten van wijkbemiddelaars naar het persoonlijk met  
  bedrijven - naast andere actoren in de buurt - aan de slag te gaan om tot delen van  
  infrastructuur te komen.
- Het ontwikkelen van nieuwe eigendoms- en beheersmodellen voor gedeelde  
  infrastructuur, zoals modellen voor types clustering, bv. “community work space” 
  (Antwerpen morgen).
- Het uitwerken van een bouwblokvisie (Stad Gent, bouwblokvisie).
- Het inspireren door good practices. Het Milliken in Gent werd aangehaald als een mooi  
  voorbeeld: de parkeerplaatsen mogen in het weekend gebruikt worden door omwonenden  
  en er is ook een binnenspeelplaats die wordt gebruikt door kinderen in de buurt. 

ONDERBOUWING - COMMONS TOOLBOX: Commoning Design: A pluriversal Slide DECK V2. Available at: https://zenodo.org/record/4117771#.YcBRP33MJ_Q 
- PlusOffice & Uhasselt (2016). Co-working 2,0. Werken aan specifieke clustering. Available at: https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/labo-xx-werk/media
- Stad Gent. (2021). Bouwblokvisie voor vergroenen en verweven. 
  Geraadpleegd op 20 december 2021, via https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/  
     bouwblokvisie-voor-vergroenen-en-verweven

VRAAGSTUKKEN Het onderzoek toont dat in het hele segment van de deeleconomie, het delen van infrastruc-
tuur de meest “verworven” praktijk is in verweving. Er bestaan echter nog steeds zeer weinig 
voorbeelden van bedrijven die infrastructuur delen met andere actoren in de buurt. Tegelij-
kertijd blijkt het dat wijkbemiddelaars zich steeds meer bekommeren over het stimuleren van 
dergelijke praktijken, omdat het duidelijk win-wins kan creëren op wijkniveau: het bedrijf krijgt 
meer “credit” van de buurt, de buurt kan bepaalde activiteiten, zoals parkeren, meer gaan 
clusteren, dit schept dan weer mogelijkheden voor het creëren van open ruimte. 

De verwevingsvragen zijn dan: 
- Hoe kunnen we meer verweving mogelijk maken door het delen van infrastructuur?
- Welke infrastructuur kan gedeeld worden en tussen wie?
- Hoe kunnen informele deelpraktijken leiden tot formele afspraken? Is dat wenselijk?

UITDAGINGEN Dit leidt tot volgende uitdagingen:
- Het uitwisselen rond infrastructuur die zowel bedrijf als buurt en leefomgeving ten  
  goede komen. 
- Het creëren van een draagvlak en beheersstructuur rond deze infrastructuur. 
- Het creëren van een bouwblokvisie.
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 2.3.3.  Industriële en sociale samenwerking

In het segment van de deeleconomie, krijgt verweving geregeld vorm in organisationele 
samenwerking tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven, andere organisaties en indivi-
duele bewoners. Samenwerkingen kunnen vorm krijgen op vlak van personeel, netwerken of 
afvalverwerking.

AS IS Jonge bedrijven zijn zich steeds bewuster van de Sustainable Development Goals en zijn al 
sneller bereid om stappen te nemen richting duurzaamheid.

De maatschappelijke ondertoon van vele jonge bedrijven 
wordt echt wel een stuk doordrongen door dat duurzaam-
heidsverhaal. Die SDG’s worden elk moment rond hun 
oren geslingerd, wat op zich goed is want dat vestigt weer 
wat de aandacht op uw omgeving en uw maatschappelijk 
bewustzijn als ondernemer. Sommigen meer dan anderen. 

Maar je voelt wel dat het aantal bedrijven die er mee bezig 
is, of tenminste in zijn businessplan heeft opgenomen, wel 
een stukje aan het toenemen is (Mathias Vandewyngaerde, 
teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent).

Verweefcoaches als bemiddelaars zetten actief projecten rond circulaire stromen op, onder 
meer op vlak van afval. Rond horeca worden hier al vaker afspraken rond gemaakt en sys-
temen rond opgezet. Met bedrijven proberen ze vergelijkbare initiatieven op te zetten. Die 
ideeën worden nog niet breed gedragen en worden eerder voorzichtig geïntroduceerd, om 
bedrijven niet af te schrikken. 

We proberen actief met bedrijven aan de slag te gaan met 
alles wat met circulariteit te maken heeft, om het circulaire 
verhaal zo breed mogelijk te dragen. Dat zal ook een heel 
belangrijk aspect blijven in de wijken waar heel wat bedrij-
vigheid zit. Zeker als we naar verwevenheid gaan kijken zal 
dat een heel belangrijk aspect blijven. Hoe we daar afvalver-
werking of stromen kunnen delen zodat die sites op zich een 
stuk een gesloten circuit worden, qua materiaal en afval. 
Dat is eentje waar we mee aan de slag zijn. Dat is zeker 
voor veel bedrijven nog een beetje ver van hun bed. Maar 
wij willen wel als stad echt wel stimulansen creëren om dat 
een stukje te gaan doen. In het algemeen bouwreglement 
zijn er bijvoorbeeld al rond horecazaken afspraken opgeno-
men rond afvalverwerking en afvalophaling en hoe bedrijven 
daarmee kunnen omgaan. We zijn daar een balans aan het 
zoeken, tussen enerzijds een verplichting en anderzijds be-
drijven niet te veel afschrikken (Mathias Vandewyngaerde, 
teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent).

Er zijn gigantisch veel studiebureau’s in het land en er is al 
heel veel internationaal gebeurd rond energiesystemen en 
circulaire systemen, maar eigenlijk weten we daar nog bitter 
weinig van op een niveau van micro-schaal, ik sta daar van 
te kijken… Ik zit ook in  VLAIO-denktank ‘Maakactiviteiten’ 
die daarrond werken. Er is enorme focus op circulariteit, 
er is een enorme investering die daar naartoe gaat. Overal 
zitten circulaire projectmanagers en weet ik veel, maar de 
kennis daarrond is totaal nog niet ontwikkeld om vanuit zo’n 
micro-schaal zo een volledig circulair systeem op te zetten. 
OVAM helpt daar wel wat mee en iedereen is heel bereid-
willig, maar echt een bureau vinden die die kennis heeft en 
dat effectief kan implementeren, dat is eigenlijk bijna niet te 
vinden. Dus je moet intern iemand hebben die daarop focust 
om met al dat advies wat je kan verzamelen aan de slag te 
gaan en te implementeren, met een risico. En dat is wat een 
bedrijf ook niet kan doen. Ik zou er als bedrijf ook niet aan 
beginnen. Daarom denk ik dat wij misschien wel in de juiste 
positie zitten om het te proberen en dan onze kennis daar 
rond te gaan delen (Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

Verweefcoaches zetten om die praktijken ingang te doen vinden vooral in op inspiratie via 
good practices.

Wat wij vanuit dat ondernemerschap dan proberen is 
echt wel een stuk de good practices te gaan brengen, het 
inspirerende. Het inspirerende is voor ons echt wel belang-
rijker dan het te gaan pushen. Hoe meer mensen en jonge 

bedrijven er overtuigd zijn van de meerwaarde van circulair 
gedachtegoed, zeker in een opstartfase, hoe meer navol-
ging er gaat komen (Mathias Vandewyngaerde, teamcoördi-
nator start- en groeibeleid Stad Gent).

Zorg- en wijkbemiddelaars betrekken ook organisaties die niet strikt economisch zijn om 
verweving van wonen en werken te stimuleren, omdat zij een motor kunnen zijn voor duur-
zame sociale en economische samenwerkingsverbanden in een wijk, zoals de Boeren-
markt en Timelab.

TO BE - Het uitwerken van innovatieve organisatiemodellen, waarvan de toepasbaarheid in 
  specifieke bedrijfscontexten onderzocht wordt door bemiddelaars, zoals de verweef-
  coaches. Het voorbeeld van industriële symbiose werd in het traject naar boven gehaald.  
  Dit is een term uit de CE-literatuur: het gaat over samenwerking maar specifiek vanuit het 
  uitwisselen van materiaalstromen (afval tijdens verwerkingsprocessen) (OVAM). 
- Het delen van good practices via een gedeelde (PowerPoint)-presentatie die de verweef-
  coach ook meegeeft aan eigenaars of ontwikkelaars. Dit delen van inspirerende good 
  practices is een manier om bedrijven te mobiliseren rond het delen van organisatorische 
  aspecten tussen bedrijven, maar ook met de rest van de wijk, om zo de gedragenheid van 
  de wijk een stuk te gaan optimaliseren. 
- Inschakelen van zorg- en wijkbemiddelaars om samenwerkingsverbanden op te zetten 
  tussen industriële en sociale partners.

- https://ovam.be/symbiose
- Huybrechts, Liesbeth and van der Graaf, Shenja and D’Hauwers, Ruben and Pierson, Jo (2021). Belgium: Adoption of the Sharing Economy. 
  Belgium: Adoption of the - Sharing Economy. Published in: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/110227/
- Commons Gent, https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/gent-als-commonsstad-van-de-toekomst-0

ONDERBOUWING

VRAAGSTUKKEN Samenwerkingen kunnen verder strekken dan het delen van levensmiddelen of infrastruc-
tuur. Ze kunnen ook vorm krijgen op vlak van personeel, organisatienetwerken of afval. 

Dit leidt tot volgende verwevingsvragen:
- Hoe geef je samenwerkingsverbanden vorm tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven 
  en de sociale, publieke en/of creatieve sector die alle partijen voordelen opleveren? 
- Hoe ontdek je de gebieden waarop samenwerking met wederzijds voordelen aanwezig 
  zijn?

UITDAGINGEN - Vormgeven van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling en tussen 
  bedrijven en de sociale, publieke en/of creatieve sector die alle partijen voordelen 
  opleveren
- Samen vastleggen van de gebieden waarop samenwerking met wederzijdse voordelen 
  aanwezig zijn
- Binnenbrengen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in bedrijven 
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Europese instellingen roepen op om op korte termijn de energietransitie te maken naar een 
“low carbon” maatschappij (European Commission, 2019). Deze doelstelling beperkt zich 
niet tot het zoeken naar betere en groenere technologieën maar vraagt, volgens het Tri-
as-denken (Van Den Driessche et al., 2017) om een low-tech ontwerpattitude die inzet op 
een combinatie van:

●  Behoefte reductie
●  Hernieuwbare oplossingen
●  Rationaliseren van niet-hernieuwbare oplossingen op vlak van 
     electriciteit, warmte, water, transport en andere.

Het ambieert dus in de eerste plaats energieverbruik drastisch komaf te maken met ener-
gie-obesitas (Tertzakian & Hollihan, 2009). In verweven context zijn  vormen  van energie 
delen en energie commons (Byrne, Martinez & Ruggero, 2009) dichtbij het dagelijkse leven 
potentiële bouwstenen om praktijken en culturen van mensen, bedrijven en gemeenschap-
pen te verbinden (Capaccioli, Poderi, Bettega & D’Andrea, 2016). Energie uitwisseling en 
productie van hernieuwbare energie op wijk of bouwblok niveau kunnen schaalvoordelen 
opleveren die hun eigenaars niet individueel kunnen bereiken maar aanzienlijke juridische 
en structurele belemmeringen staan realisatie vaak in de weg (Wiseman & Bronin, 2013).  
Literatuur over motieven van multi-actoren om zich te engageren in energie commons, laat 
zien dat de belangrijkste succesfactoren van sociaal-economische aard zijn: zowel partici-
patieve en bottom-up trajecten om partnerschappen en kennisnetwerken op te bouwen en 
lokale capaciteiten te ondersteunen in de realisatie en management, maar ook duidelijke 
economische voordelen voor alle betrokken actoren (Birmele & SchaichWerner, 2013).

Dit hoofdstuk linkt de opgave van de energietransitie aan de opgave  om kwaliteitsvolle 
 verweven woon- en werkomgevingen te ondersteunen en versterken. We presenteren 3 
bouwstenen die het gesprek rond energietransitie kunnen modereren: ‘energieverbruik’, 
‘energievriendelijke ontwikkelen’ en ‘energievriendelijke organisatiemodellen’. 

2.4. Energietransitie
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 2.4.1.  Energieverbruik

Verweving biedt bedrijven en hun omgeving de kans om hernieuwbare energie (bv warmte 
of elektriciteit) te delen en uit te wisselen wat collectief tot een daling van energieverbruik 
en kosten kan leiden (Byrne, Martinez & Ruggero, 2009). Dit kwalitatieve onderzoek toont 
trajecten die inzetten op energiereductie bij individuele bedrijven of bedrijventerreinen maar 
ook enkele bedrijven die zelf manieren uitzoeken om hun hernieuwbare energie te delen met 
hun omgeving.

AS IS Verweefcoaches zetten al projecten op die vertrekken van het trias-denken. Zo zetten ze 
energiecoaches in om - tegen een klein bedrag - advies te geven rond reductie van ener-
giebehoefte voor bedrijven. Dat werkt goed, maar kan extra promotie gebruiken.  

Wij starten altijd vanuit drie stappen. Ten eerste het ver-
minderen van energiegebruik. Twee, het hergebruik en dan 
drie is pas de productie en dan liefst duurzame productie. 
Vanuit dat verminderen van energie hebben wij vanuit de 
dienst Milieu en Klimaat echt wel adviescoaches. Zij geven 
advies en doen de doorlichting van bedrijven op vraag van 
de bedrijven. Dat kost bijna niets, ik denk dat de bedrijven 
er maximum 250 euro voor moeten betalen. Ze krijgen een 
volledige doorlichting met een actieplan, waarmee ze dan 
zelf aan de slag kunnen met de acties die zijn opgesomd. 

Dat gaat zowel over verlichting, verluchting, maar dat gaat 
ook over het bedrijfsproces op zich. Dus dat is een van de 
belangrijkste, en dat is een die heel goed werkt, al redelijk 
lang. Ik denk dat we er nog wat extra promotie rond kunnen 
voeren, maar ik denk dat we daar wel met een heel sterk 
elan zitten om bedrijven naar energiebesparende maatrege-
len echt wel te kunnen helpen (Mathias Vandewyngaerde, 
teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent).

Verweefbemiddelaars proberen bedrijven mee te nemen in ideeën rond hernieuwbare 
energiebronnen. Het blijkt echter vaak nog ver van de bedrijven hun bed. Omdat de materie 
zo complex is, nemen ze hiervoor experten en studiebureau’s onder de arm. 

Zowel de haven als wijzelf als stad zijn heel nauw betrok-
ken bij vragen rond hernieuwbare energie. Wij zijn ook met 
al die bedrijven echt in conclaaf aan het gaan. Wij hebben 
een aantal energiepremies en studiebureau’s onder de arm 

genomen om die bedrijven een stuk te gaan stimuleren 
(Mathias Vandewyngaerde, teamcoördinator start- en groei-
beleid Stad Gent). 

Om rond energie-uitwisseling te werken, moeten een aantal condities vervuld worden, op 
vlak van de beschikbare en noodzakelijke infrastructuur, materialen en energietechnolo-
gieën. Het op gang zetten van uitwisseling van restenergie tussen bedrijven, bijvoorbeeld, 
is uitdagend binnen verweven contexten. Bedrijven in verweven contexten zitten immers 
zelden geclusterd in een bouwblok. Dat is daarom gemakkelijker te stimuleren op de bedrij-
venterreinen. Er liggen meer mogelijkheden in uitwisseling tussen bedrijven en woonwijken 
op schaal van het bouwblok. Verweefcoaches werken aan tools om zulke uitwisselingen te 
onderzoeken: het uitwerken van een bouwblokvisie, energiescans laten uitvoeren en een 
energiecentrale uitwerken die een permanente faciliterende rol kunnen opnemen. 

Het tweede verhaal van energie-uitwisseling  is een moeilij-
kere. Zeker in het verweefverhaal, gaat dat over het uitwis-
selen van restruimtes en restenergie en het samenwerken 
op dat vlak. Binnengebieden zijn kleinschalig, waar je heel 
moeilijk twee bedrijven naast elkaar kunt krijgen die net de 
warmte en de kracht en de hydraulica enzoverder kunnen 
delen met elkaar. Daar kijken we op dit moment vooral naar 
grote bedrijventerreinen en bemiddelen we daar. Zeker in 
North Sea Port biedt energie-uitwisseling mogelijkheden. 
Maar ook op onze Gentse bedrijventerreinen proberen we 
echt wel een stuk in ons uitgiftebeleid van nieuwe bedrijven-
terreinen ervoor te zorgen dat bedrijven hierin meestappen. 
Op het moment dat ze een aanvraag indienen om zich daar 
te vestigen moeten ze bij ons een volledige materialenscan 
en een stuk energiescan aangeven, zodat ze kunnen tonen 
wat ze op overschot hebben en wat ze tekort hebben. Op 
die manier proberen we wel een stuk te matchen en zo 
twee bedrijven naast elkaar te krijgen. We kunnen ze niet 
verplichten om met elkaar te gaan samenwerken, maar dat 

ze al naast elkaar zitten geeft wel al de intentie om hen wel 
te connecteren met elkaar, en op die manier die restruim-
tes te gaan delen met elkaar. In intentie is dat zeer mooi, 
maar als verplichtend verhaal is dat een heel moeilijke. En 
ook daar, het zou super zijn als we daar een stuk met een 
centrale energiecentrale kunnen werken, die een stuk die 
faciliterende rol opneemt tussen die bedrijven. Dat hebben 
we een stuk in de woningmarkt, maar absoluut nog niet in de 
bedrijventerreinen of de bedrijvenwerking. Daar streven we 
wel nog naar. Ik denk zelfs dat de Vlaamse Overheid daar 
ook wel nog een stuk een ondersteuning in biedt, maar wij 
geven er in elk geval nog wel extra middelen aan zodanig 
dat de kosten van de bedrijven voor zo een scan wel een 
stuk geminimaliseerd wordt (Mathias Vandewyngaerde, 
teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent). 
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Vanuit de bedrijven is er interesse in het opzetten van deelsystemen van hernieuwbare 
energie, maar ze zijn bezorgd over juridische, organisatorische en technische aspecten 
ervan. Zo werd het voorbeeld van laadpalen aangehaald wat fiscaal voordelig is maar op 
technisch en organisatorisch vlak nog veel vragen oproept. Een andere voorbeeld laat zien 
hoe dankzij nieuwe wetgeving een bedrijf economische meerwaarde haalt…

Bijvoorbeeld zonnepanelen; Als er inderdaad energiedeling 
kan zijn naar de bewoners, die achter ons bedrijvencentrum 
hun elektrische wagen zouden kunnen opladen, waarom 
niet? Ik heb niets aan die energie want het wordt op het 
net gestoken en het is weg… Maar ik zie organisatorisch of 
technisch de mogelijkheid niet. Er komt nu fiscaliteit voor 
dieelsche laadpalen; Fiscaal is het geregeld, maar wat met 
veiligheid, wat met schade, wat met de vele laadkabels 
die over voetpaden gaan liggen, kan ik wel voor mijn deur 
staan,…? Wie staat in voor wat? (Franky Doolaeghe, boek-
houding Bissegem).

Wij hebben hier 151 zonnepanelen op ons dak en wij zitten 
daarmee in samenwerking met een burgercoöperatie waar-
mee we een vrij atypisch contract hebben kunnen afsluiten. 
Anders dan wat normaal op de markt gebeurt, gaan wij 
minder betalen als we meer gaan afnemen waardoor we 
eigenlijk in onze eigen groei onze kilowattuur goedkoper 
gaan krijgen. Dat wilt zeggen: als we gaan delen, gaat dat 
een voordeel maken. Nu met de wetgeving die is gewijzigd, 
waardoor we energie kunnen verkopen aan onze buren, 
komt daar een opportuniteit. Hoe meer wij onze eigen zon-

nepanelen kunnen inzetten, hoe minder dat we betalen. Dus 
er is goede incentive om dat te doen. Dat is al het eerste, je 
moet eigenlijk al een contract hebben dat dat toelaat (Evi 
Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

Wij hebben wel al alles gelegd voor een laadpaal op ons 
eigen terrein. Dus anders dan op een publiek terrein kan je 
daar dan zelf inkomsten uit halen. We zijn nu ook in gesprek 
met twee autodeelfirma’s om te kijken of zij dat stukje kun-
nen overnemen. En dan hopen we wel dat er een combina-
tie te maken is met het water voor bijv. onderhoud van de 
wagens (Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

TO BE - Doorlichtingen van bedrijven door energiecoaches tegen een klein bedrag met het oog 
  op energievermindering
- Betaalbare consultancy door experten en studiebureaus rond energie-uitwisseling
- Bouwblokvisies 
- Materiaal- en energiescans
- Opzetten van een energiecentrale die adviseert rond energie, net als op de 
  woningmarkt, maar dan voor de verweven bedrijfs- en woningmarkt
- Naast het fiscaal aftrekbaar maken van energievriendelijke technologie 
  (bv. laadpalen), ook uitwisselings- en beheersmodellen uitwerken op maat van 
  het bouwblok

ONDERBOUWING - bouwblokvisie: https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/bouwblokvisie-voor-vergroenen-en-verweven
- energiescan: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/duurzaam-ondernemen/energieadvies/energieadvies
- materialenscan: https://www.ovam.be/materialenscan

VRAAGSTUKKEN Via verweving energieverbruik verminderen en delen is een duidelijke meerwaarde voor alle 
partijen. Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk te realiseren. Uit de interviews blijkt dat in 
het kader van energietransitie, zowel bedrijven, beleid als bewoners altijd meer baat heb-
ben bij het verminderen van energie. Het werken rond hernieuwbare bronnen is belangrijk, 
maar blijkt nog vele infrastructurele en technische uitdagingen te kennen.

De verwevingsvraag die we hier naar voren schuiven is dan:
- Hoe kunnen we in verwevingprojecten samenwerkingen opzetten tussen bedrijven en 
  hun omgeving die het energieverbruik minderen? 
- Hoe kunnen we in verwevingprojecten samenwerkingen opzetten tussen bedrijven en 
  hun omgeving die de energie-uitwisseling stimuleren?
 

UITDAGINGEN De verwevingsuitdagingen luiden dan als volgt:
- Opzetten van samenwerkingen tussen bedrijven en hun omgeving die het 
  energieverbruik minderen. 
- Opzetten van samenwerkingen tussen bedrijven en hun omgeving rond 
  energie-uitwisseling.

 2.4.2.  Energievriendelijke ontwikkeling

Verweving biedt mogelijkheden voor de energietransitie door renovatie-, of ontwikkelings-
projecten aan te grijpen om samenwerkingen te stimuleren en op te zetten tussen bedrijf en 
omgeving in energievriendelijke ontwikkelingsprocessen. Renovatie- of ontwikkelings-
projecten kunnen betrekking hebben op  de bedrijfseigen productieprocessen of op flanke-
rende infrastructuurwerken.Met energievriendelijke ontwikkeling doelen we op investeringen 
in productie en uitwisseling van hernieuwbare energie en energiezuinige technologieën.  
 

In 2017 zijn we naar hier gekomen en hebben we verbouwd. 
Dit pand was eigenlijk volledig in onbruik. Het was niet 
toegankelijk, compleet vervuild en niet stabiel. Het was 
eigenlijk echt klaar om een ruïne te worden. We hadden 
dan een erfpacht van een private familie, wat wel echt een 
commerciële deal is en echt niet zomaar gegeven… We 
hebben daar nog iets meer dan een miljoen in geïnvesteerd, 
met het verzamelen van infrastructurele subsidies en nog 
een stuk reserve die ik voorbije jaren had aangelegd. En nu 

is het in die staat dat we er kunnen werken, maar we hebben 
wel nog heel veel kwesties op te lossen, naar verwarming 
en akoestiek toe bijvoorbeeld. Maar op zich is het wel al 
deelbaar (Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort). 

Nadat we de woning kochten deden we al verschillende 
renovatiewerken. We vervingen elektriciteit en gas en deden 
gyprocwerken (Amini Hossien, Amza Magasin, Sint-Pieters-
Leeuw).

AS IS Bedrijven doen beroep op omliggende spelers en beleid als het nodig is voor renovatie-
projecten of installaties van nieuwe energietechnologie. Projecten rond productie en 
uitwisseling van hernieuwbare energie tussen bedrijven en hun omgeving worden dus best 
onderzocht en geïnitieerd op het moment van geplande renovatie- of aanpassingswerken. 

Afbeelding 14. Het bedrijf Smeets zet in op een groene omgeving en verhuurt 
goed onderhouden bedrijfsruimtes op hun site te Sint-Pieters Leeuw.

SOCIO-ECOLOGISCH PERSPECTIEF, Energietransitie



44 45SEGMENTATIE VII

En dan het verhaal rond de energievriendelijke productie. 
Sowieso, onze daken… Vanaf dat je een loods zet, ben je 
verplicht om daarop ofwel een groendak ofwel een PV-in-
stallatie te plaatsen. Dus die stimulans is er wel vanuit het 
bouwreglement (Mathias Vandewyngaerde, teamcoördinator 
start- en groeibeleid Stad Gent). 

Je kunt waterputten plaatsen en alle infrastructuur voorzien, 
maar dan… Het onderzoek dat nu rond ons waterproject 
loopt, dat zijn vooral juridische kwesties. Dat zijn wetgevin-
gen die je moet gaan openbreken en samenwerkingen die 
je moet opzetten. Dat kunnen we gemakkelijker vanuit de 
kunsten. Een samenwerking opzetten met intercommunales 
en met overheden is gewoon gemakkelijker met het oog op 
een kunstproject dan wanneer het een private partij is die 
daarmee bevoordeeld wordt. Dus ik denk dat dat al zeker 
een voordeel is voor ons en een nadeel voor een bedrijf (Evi 
Swinnen, Timelab, Gent Dampoort). 

Energievriendelijke ontwikkeling wordt door beleid en verweefcoaches gestimuleerd via 
(bouw)reglementen en steunmaatregelen. 

TO BE - Het uitwerken en inzetten van steunmaatregelen voor energievriendelijke ontwikkeling 
  in renovatie en investeringen in nieuwe technologie
- Participatief het gesprek op gang brengen tussen bewoner en professionele actor, 
  over het huidige en het gewenste comfort in de woning en buurt, op basis van de behoeften 
  en wensen van de bewoner 
- Participatief verwevingsprojecten evalueren op hun duurzame bijdrage

ONDERBOUWING - https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/duurzaam-ondernemen/steunmaatregelen/steun-voor-investeringen-milieu-en
- www.comforttool.be (Sustainability, UHasselt)
- De 4 lenzen als canvas dat groepen ondersteunt in het ontwikkelingsproces van een strategie of project dat bijdraagt aan een goed leven binnen planetaire 
  grenzen. (Doughnut Economics Action Lab). Deze tool is via Creative Commons beschikbaar. 
  UHasselt workshop concept: https://doughnuteconomics.org/tools-and-stories/14

VRAAGSTUKKEN Energievriendelijke ontwikkeling omvat het via verweving stimuleren van energiebehoeftere-
ductie en hernieuwbare energie-oplossingen binnen de woon- en werkinfrastructuur. 
 
Dit roept volgende verwevingsvragen op:
- Hoe kunnen verwevingsprojecten gestimuleerd worden die bijdragen aan energie-
  vriendelijke ontwikkeling?
- Wat zijn mogelijkheden om energievriendelijke ontwikkeling te stimuleren in renovatie 
  en vernieuwingsprojecten? 

UITDAGINGEN - Het detecteren en inspelen op lopende of geplande renovatie en energie-installatie-
  projecten van bedrijven om de samenwerking met de omgeving te stimuleren. 
- Het stimuleren van energievriendelijke ontwikkeling via samenwerkingen en beleids-
  instrumenten die dat aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar maken. 

 2.4.3.  Energievriendelijke organisatiemodellen

Een energietransitie in verweven context heeft nood aan meer energievriendelijke organi-
satiemodellen. Dit kan in de vorm van bedrijventerreinen-management, het opstellen van  
duurzame mobiliteits- en energieplannen, integratie van technologie, etc. 

AS IS

Per sector zou je in principe nog kunnen gaan optimaliseren. 
Echt zo de good practices gaan tonen en daarin uitwisse-
len. Dat zou op zich nog een goede methode zijn, maar we 
voelen dat we vanuit die sector niet alle bedrijven kunnen 
bereiken, dus we gaan wel de individuele toer op om daar 
echt wel het verschil te maken (Mathias Vandewynghaerde, 
teamcoördinator start- en groeibeleid Stad Gent).

Om bedrijven mee te nemen in energievriendelijke ontwikkelingsprocessen, is een persoon-
lijke aanpak door bemiddelaars (beleid, verweefcoaches, wijkwerkers, etc.) naar bedrijven 
en omgeving toe noodzakelijk. Een enkel sectorale aanpak voldoet meestal niet. Er worden 
dus bij voorkeur individuele parcours langs bedrijven ondernomen om de bedrijven en 
diens omgeving te leren kennen.

We hebben een hele geschiedenis met bedrijventerreinma-
nagement in Gent. Quares heeft daar ook een tijdje een rol 
in gespeeld. Oorspronkelijk heeft de Stad Gent het bedrij-
venterreinmanagement samen met de bedrijven opgericht. 
We hebben daar heel lang een heel actieve rol in gespeeld 
en hebben daar zelfs subsidies voor gegeven rond ener-
giemanagement en dat soort zaken in bedrijven. We zijn er 
uiteindelijk, door tijdsbesteding, uitgestapt. Ecologie komt 
er maar als er financiële winst is. Bedrijven voelden dat niet 
aan als een service, ze bieden geen service op dat vlak. 
Zij hebben een vastgoedimperium van een paar miljoen 

vierkante meter, bij wijze van spreken. En zij krijgen gewoon 
lage contracten bij energieleveranciers en meer dan de 
helft van die winst gaat in hun eigen zak. En dat voelen die 
bedrijven heel hard, want zij kennen ook de prijzen. Dus ze 
voelen het niet aan als een actor die gaat voor het collec-
tieve gewin. (Mathias Vandewynghaerde, teamcoördinator 
start- en groeibeleid Stad Gent).

Management van bedrijventerreinen moet herdacht worden. In het verleden deden heel 
wat gemeenten en steden het management samen met bedrijven. Daarna werd het uitbe-
steed aan privaat parkmanagement omdat het teveel druk legde op de taak van beleid en 
verweefcoaches. Het probleem is dat het private parkmanagement eerder een vastgoed-
logica heeft en geen ecologische of sociale logica en dat bedrijven daar niet altijd graag in 
meestappen. Dit vraagt dus om het herdenken van dit managementmodel. 

Dat is wat de voormalige bouwmeester ook zegt, gaan 
centraliseren, ook werkplekken en voorzieningen om op 
die manier dat mobiliteitsverhaal onder controle te krijgen. 
En ook, de mensen die daar werken, wonen meestal ook 
in die stad. Om op die manier dus die duurzame mobiliteit 
toch een stukje te stimuleren. Als je het allemaal in Deinze, 
de Pinte of Groot-Gent gaat steken, gaat de auto sowieso 
genomen worden om ’s morgens naar het werk te rijden, en 
dan wordt daar de camionette genomen om in de stad te 
gaan werken (Mathias Vandewynghaerde, teamcoördinator 
start- en groeibeleid Stad Gent).

[Er zijn niet veel mensen meer die met de auto komen, want] 
die individuele dienstverlening van het makerslab is er niet 
meer. Maar ja, af en toe misschien wel eens een transport of 
zo. Maar op de vorige plek dacht men sneller aan de nood 
aan parkeerplaatsen omdat je gewoon ver weg zat van alles 
(Evi Swinnen, Timelab, Gent Dampoort).

Bedrijven die zich in en dicht bij woonomgevingen situeren, genereren minder mobiliteits-
bewegingen en gedragen zich als organisatie energievriendelijker. Verweving gaat dus 
gepaard met het herdenken van duurzame mobiliteitsplannen. 
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Ik reken erop dat de komst van elektrische wagens zal 
zorgen voor minder fijn stof op de steenweg, dat er min-
der verbrandingsmotoren zijn. Dat zal de kwaliteit op de 
steenweg wel verbeteren. Ook naar geluidsoverlast toe zal 
dat veel aangenamer zijn, want elektrische motoren maken 
minder geluid (Virginie Van Der Gucht, buurtbewoner, Sint-
Pieters-Leeuw).

Het reorganiseren van de technologie rond de mobiliteit van en naar bedrijven, van 
personeel en van transport, naar elektrisch wagens, kan de verweving wonen en werken 
sterk ten goede komen. Het vermindert geluidsoverlast en vervuiling in de omgeving, geven 
buurtbewoners aan. 

TO BE - Persoonlijke bedrijfs- en omgevingsbezoeken om de organisatiemodellen te bespreken 
  en energievriendelijker te herontwerpen
- Innoveren van management van bedrijventerreinen naar energievriendelijkere modellen
- Herorganiseren van mobiliteitsbewegingen in verweven locaties richting energie-
  vriendelijkheid
- Herorganiseren van mobiliteitstechnologie in verweven locaties richting energie-
  vriendelijkheid

ONDERBOUWING - Ideeënboek duurzame mobiliteit: https://www.mobielvlaanderen.be/verkeersbeleid/verkeersbeleid12.php
- Tools duurzame mobiliteit: https://www.uhasselt.be/imob

VRAAGSTUKKEN Vanuit het verwevingsvraagstuk zijn bedrijven en omgeving samen op zoek naar manieren 
om energievriendelijke organisatiemodellen te ontwikkelen. Die zoektocht wordt gedreven 
door de volgende vragen:
- Hoe kunnen bedrijven en omgeving energievriendelijke organisatiemodellen ontwikkelen 
  die alle partijen ten goede komen?
- Hoe kunnen bedrijven en omgeving ondersteund worden om deze modellen tot stand te 
  brengen? 
 

UITDAGINGEN Dat brengt volgende verwevingsuitdagingen met zich mee:
- Het innoveren van energievriendelijke organisatiemodellen die verweving ten goede komen
- Het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve energievriendelijke organisatie-
  modellen
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Bissegem

Alien Decock
Verweefcoach

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Alien Decock

2020
Verweefcoach werkzaam bij intercommunale Leiedal

Alien startte in 2020 als verweefcoach ter stimulatie en ondersteuning 
van verweving en economische activiteiten in Anzegem, Avelgem, Deer-
lijk, Harelbeke, Menen, Kortrijk, Kuurne, Waregem, Wervik, Wevelgem 
en Zwevegem. Dit is een groot werkingsgebied in vergelijking met een 
gemeentelijke verweefcoach.

Aliens job bestaat uit 3 pijlers: sensibilisering rond verweving bij bedrijven 
en besturen, coaching in specifieke cases en bemiddeling met buurt-
bewoners en lokale overheid in een participatief traject (begeleiding bij 
visievorming of procedures aan de hand van ontwerpend onderzoek en 
bouwen aan tools voor steden en gemeenten). Daarnaast is ze 1ste  aan-
spreekpunt voor bedrijven op zoek naar ruimte om te ondernemen, het 
juist bedrijf op de juiste plaats is hierbij de focus.
Momenteel heeft Alien een 20-tal lopende verweefprojecten projecten. De 
zoektocht naar een nieuwe invulling voor de leegstaande labo’s van Az 
Groeninge op de meensesteenweg 112 is daar één van. Deze site grenst 
aan de voormalige weverij Cleppe & Claerbout op de Bissegemsestraat 
die momenteel is ingenomen door de bedrijven Malysse, Cheyns, Enbé 
en Fermat. Stad Kortrijk werkt samen met Leiedal een herbestemming uit 
voor deze site.
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1. VLASINDUSTRIE

2. ZWAAR 
    DOORGANGS-
    VERKEER

3. VAARDIGHEDEN
    INZETTEN

4. OPENDEUR EN 
    (PRODUCT)
    SPONSORING

Bissegem is historisch gezien erg verweven. Bedrijven zijn organisch 
gegroeid samen met de omgeving. Mensen zijn het zo gewoon waardoor 
er weinig klachten zijn.
Ondanks de historische verweving die zijn oorsprong kent in de vlasin-
dustrie is er volgens Alien weinig interactie tussen wonen en werken.

De grotere bedrijven in de buurt zoals Malysse brengen zwaar verkeer 
met zich mee. De Bissegemsestraat is daarvoor niet geschikt. Stad 
Kortrijk onderzoekt een toekomsttraject voor de herinvulling van bouw-
blok Cleppe & Claerbout en stelt zich de vraag hoe zwaar de bedrijvig-
heid mag zijn.

Bissegem telt verschillende schrijnwerkerijen. Deze lokale kennis en 
skills kunnen een meerwaarde vormen voor de buurt in de vorm van een 
lerend netwerk waarbij skills en know-how worden ingezet voor de buurt 
(bijvoorbeeld via een repaircafé of via hulp bij opbouw van evenementen).

Verschillende bedrijven zoeken al interactie met de buurt door een open-
deurdag te organiseren of via sponsoring van het lokale verenigingsle-
ven. Zo is KAVA erg betrokken met het verenigingsleven in Bissegem 
(o.a. met de voetbalclub en Bissegem kermis).

PASPOORT
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PASPOORT BUURTACTOREN
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Broodjesbar Bagatelle
(Alexandre Ghesquière)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Broodjesbar Bagatelle (Alexandre Ghesquière) 
Meensesteenweg

2001
Familiaal bedrijf

Leverde in het verleden broodjes en soep aan de bedrijven.

Bagatelle is een broodjeszaak in Bissegem en wordt uitgebaat door 
Alexander en zijn partner. Ze voorzien de catering van heel wat bedrijven 
in Bissegem en omliggende gemeenten, waaronder Heulen, Kortrijk, 
Gullegem en Wevelgem. Deze catering is hun grootste bron van inkom-
sten. Ook in de zaak zelf ontvangen ze klanten die op verschillende 
momenten van de dag hun broodje komen opeten. Alexander woont zelf 
in de Bissegemstraat, in zijn ouderlijke woning.
Voor de recente renovatie van de broodjeszaak werd beroep gedaan op 
lokaal vakmanschap uit Bissegem en omstreken. Alexander vindt het 
dan ook belangrijk dat lokale bedrijven beroep doen op elkaar en elkaar 
steunen, zodat er een sterk lokaal netwerk ontstaat.
De recente COVID-crisis heeft de broodjeszaak geen deugd gedaan. 
Door een sterke toename van thuiswerk en het afschaffen van vergade-
ringen zag Alexander de vraag naar catering bij bedrijven sterk dalen. Als 
gevolg hiervan is zijn hoeveelheid perso- neel in die periode gehalveerd.

Zichtbaarheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden zijn van groot 
belang voor handelszaken. Volgens Alexander houdt het beleid hier van-
daag echter niet genoeg rekening mee.
Alexander wijst ook op de nood aan overleg met verschillende handels-
zaken (‘het gemeentelijk beleid vraagt ons niets’). Vandaag worden er 
van bovenuit vaak beslissingen genomen die negatief zijn voor iedereen, 
zeker voor de Bissegemse handelszaken.

WAT HEB JE
NODIG
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De grootouders zoeken een gunstige locatie om hun activiteiten als kleer-
maker uit te voeren.
Actie: De grootouders kopen een geschikt pand.

De ouders van Alexander nemen de zaak over. Er is nood aan meer win-
kelruimte door uitbreiding.
Actie: De ouders van Alexander verhuizen naar een pand op de Meensesteenweg (dat op zo’n 50 
meter ligt van het huidige pand van Bagatelle), waar ze een nieuwe kledingwinkel openen.

Alexander neemt samen met zijn vrouw de broodjeszaak op de Meense-
steenweg over.
Actie: Ze kopen de broodjeszaak op de Meensesteenweg nummer 395 over en zetten 
Bagatelle verder.

De crisis heeft een grote impact op de broodjeszaak. Het duurt een drietal 
jaar voor Bagatelle de normale gang van zaken weer kan hervatten. 
Aan het einde van de crisis is de bedrijvigheid in Bissegem echter sterk 
gedaald.
Actie: Omliggende bedrijven verhuizen en nemen allochtone werknemers aan, vaak uit 
Noord-Frankrijk. De gewoonte om broodjes te bestellen bestaat bij hen niet. Andere bedrijven ver-
huizen naar onder andere Gent en Waregem, omdat ze groeien en meer ruimte nodig hebben.

Na afname van levering zet Bagatelle sterker in op eten in de zaak zelf.
‘Als wij niet naar de mensen gaan, komen de mensen misschien naar 
ons!’
Actie: Het voormalige kapsalon naast de zaak wordt opgekocht. Hierdoor verdubbelt de capaciteit 
voor klanten van Bagatelle.

De dochter van Alexander start met hotelschool
en beoogt daarna ook in de zaak te werken.
Actie: In de toekomst zal de zaak ook in het weekend en ‘s avonds open zijn, vanaf het moment dat 
de dochter ook in de zaak stapt. Dit kan echter wel nog 5 tot 10 jaar duren.

Door de sterke toename van thuiswerk, als gevolg van de coronapande-
mie, verliest Bagatelle een groot deel van haar inkomsten. De catering 
van 60 à 70 bedrijven wordt gereduceerd tot slechts een 25-tal.
Actie: Werknemers van Bagatelle stoppen ermee. Sommigen worden ontslagen, anderen stappen 
vrijwillig op om zich bij te scholen in knelpuntberoepen. Het totale aantal werknemers daalt van 10 
naar 5.

1930 - ‘40
Aankoop pand door 

grootouders

Jaren ‘70
Verhuis en uitbreiding

2001
Overname 

broodjeszaak

2008
Economische crisis

2012
Uitbreiding

Toekomst van de zaak

Coronacrisis
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. HISTORISCHE
    WAARDE

2. LEVENDIGHEID

3. TOEKOMST 

    PARKING

4. LEGE WONINGEN   
    EN INFRASTRUC-

    TUUR

5. KETENEFFECT

6. KLIMAAT-
    ADAPTATIE

Bissegem is vanuit zijn historische evolutie en ligging een echt door-
gangsgebied. Daarom komt meer dan 50% van de klanten van buiten 
Bissegem.

Door de coronapandemie is veel van het sociale leven verdwenen. Be-
drijven hebben daarom zelf steeds minder interactie met de bewoners, 
waaronder ook Bagatelle.

De parking achter Bagatelle wordt binnenkort betalend. Dit is negatief 
voor de handelszaken, want zo is er minder gratis parking in de omge-
ving voor de klanten. Bagatelle gebruikt zelf ook bestelwagentjes die ze 
ergens moeten kunnen parkeren. Ook voor de bewoners in de omgeving 
vormt dit een probleem.

Bissegem kent een grote leegstand. Velen van de oude handelshuizen 
staan leeg, omdat de oud- handelaars overleden zijn of verhuisd zijn naar 
een rusthuis. Velen van hun woningen worden niet opnieuw bewoond.

Horeca in de omgeving gaat systematisch failliet, vooral ten gevolge van 
de coronapandemie en opkomst van grotere ketens (bv. JBC).

Uitbouw van groen en betere fietsinfrastructuur kan een meerwaarde heb-
ben, maar moet in betere samenspraak met de handelaars gebeuren, om 
zo hun werking niet te schaden.
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PASPOORT BUURTACTOREN
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Industrimmo De Jaegher
(Jan Dejaegher)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Industrimmo Dejaegher (Jan Dejaegher)
Meensesteenweg

1967
Makelaar

Industrimmo Dejaegher is gespecialiseerd in verkoop en verhuur van 
bedrijfsvastgoed. Beroepsmatig kwam de zaak al in contact met andere 
bedrijven uit de omgeving.

Vastgoedzaak De Jaegher, een familiebedrijf, is werkzaam in de branche 
van bedrijfserfgoed. Bissegem is voor hen een gunstige locatie door het 
bestaande aanbod in de buurt. Ze zijn al sinds 1967 actief als immobiliën-
kantoor. Sinds de jaren ‘60 verdween de vlasnijverheid geleidelijk uit de 
omgeving. Rond 1983 besloten ze daarom om via een samenwerking met 
twee partners te specialiseren in bedrijfsvastgoed. “Die specialiteit be-
stond daarvoor nog niet, zeker niet in West-Vlaanderen”. Ze verhuisden 
naar Bissegem in 1985. Zijn ouders kochten dit pand op de Meensesteen-
weg als woon- en werkhuis. Later verhuisden ze het hoofdkantoor naar 
Doorniksesteenweg 123 in Kortrijk omwille van de beperkte bereikbaar-
heid en de beperkte grootte van het kantoor in Bissegem. Het kantoor 
van Bissegem houden ze als bijkantoor voor hun oudere klanten én voor 
afhandeling van dossiers uit Bissegem. Zijn broer werkt vandaag vanuit 
Gent en een andere partner vanuit Brugge. Ze breidden het werkingsge-
bied van hun kantoor bewust uit om de grotere concurrentie op de markt 
te kunnen opvangen. Sinds het burgemeesterschap van Van Quickenbor-
ne is er een omslag in het beleid en heerst de trend om bedrijvigheid te 
behouden in de stad.

Een goede bereikbaarheid voor zijn cliënteel.WAT HEB JE
NODIG
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De vader van Jan begint een immobiliënkantoor in Menen, met een 
bijkantoor in Wevelgem.
Actie: Er wordt een pand in Wevelgem en Menen gehuurd.

Samenwerking met twee partners leidde tot specialisatie in bedrijfsvast-
goed. Dat was op dit moment nieuw, zeker in West-Vlaanderen.

Jans vader wil een kantoor in eigendom in plaats van een gehuurd 
kantoor.
Actie: Het gezin verhuist naar Bissegem. Het pand op de Meensesteenweg wordt door zijn ouders 
gekocht als woon- en werkhuis.

Het kantoor in Bissegem heeft een te kleine oppervlakte en een te 
beperkte bereikbaarheid.
Actie: Het hoofdkantoor verhuist van Bissegem naar Kortrijk. Het huidige kantoor in Bissegem 
wordt wel behouden als bijkantoor, voornamelijk om de oudere klanten te behouden en hun de 
lange tocht naar Kortrijk te besparen.

De zaak wil grotere concurrentie op de markt
kunnen opvangen.
Actie: Er vindt uitbreiding van werkingsgebied plaats, met kantoren in Gent en Brugge.

Sinds het burgemeesterschap van Van Quickenborne is er een omslag in 
het beleid en heerst de trend om bedrijvigheid te behouden in de stad.

Door een nieuw gemeentelijk beleid omtrent kleinhandel ‘Kortrijk handelt’ 
wordt de Meensesteenweg aangeduid als laag dynamisch handelslint en 
de omgeving aan het kruispunt met de Gullegemsesteenweg als stedelij-
ke kernwinkelgebieden. Binnen deze zones zijn regels omtrent maximale 
oppervlaktes. Buiten deze zones is het moeilijk om handelszaken 
vergund te krijgen.
Bovendien werkt stad Kortrijk een leegstandsbeleid uit waarbij de 
tarieven gekoppeld worden aan deelgebieden. Dit bestaat al voor Kortrijk 
(met hoge tarieven in de binnenkern) en wordt nog ontwikkeld voor 
Bissegem.

1967
Opstart

1983
Specialisatie

1985
Verhuis naar 

Bissegem

Verhuis naar 
Kortrijk

Uitbreiding

2012
Beleidsverandering

2019
Beleidsverandering
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1. SOCIALE 
    CONTROLE

2. BETAALBARE 
    PANDEN

3. SECTOR-
    GENOTEN

4. SPONSORING

Ten opzichte van een bedrijventerrein biedt een woonomgeving minder 
risico op veiligheidsproblemen en diefstal.

Bissegem telt nog veel magazijnen uit de voormalige vlasindustrie die nu 
herbruikt worden voor andere functies. Sommige van die oudere gebou-
wen zijn moeilijk verhuurbaar. Hierin speelt regelgeving soms een rol, zo-
als de verplichting om voldoende parking op het terrein zelf te voorzien. 
Regelgeving rond leegstand leidt hier en daar tot verdoken leegstand 
waarbij de eigenaar het pand zelf in beslag neemt met minimale ‘creatie-
ve invullingen’. Vanuit commercieel perspectief zijn deze vaak achterlig-
gende en verdoken panden niet goed gelegen. Dit drukt de huurprijs, wat 
interessant wordt voor o.a. groothandelaars en aannemingsbedrijven. De 
prijs van deze panden ligt ook beduidend lager dan op een bedrijventer-
rein. Daar heb je bovendien bijkomende regelgeving en kosten (bijvoor-
beeld groenaanleg en parkmanagement).

Er zijn heel wat schrijnwerkers actief in de omgeving en die aanwezigheid 
van sectorgenoten is vaak een pluspunt. Zo werkt Anohid bijvoorbeeld 
samen met architecten uit de omgeving. In de omgeving zijn ook drie 
verschillende wijngroothandelaars actief: Wijnen de Clerck, Kistjeswijn en 
KAVA creatieve wijnhandel. ‘Er is een groot aanbod en de koek wordt dus 
verdeeld over een groot aantal spelers’. Dit is organisch gegroeid vanuit 
enkele lokale ondernemersfamilies.

Samenwerkingen met verenigingen en sponsoring van evenementen in 
de omgeving kunnen gunstig zijn om blijvende en duurzame klantenrela-
ties uit te bouwen.

u

v

x
U w

y

WIJK

BOUWBLOK

PERCEEL

5. BEREIKBAAR-
    HEID

6. GROEIVERHALEN

De omgeving rond de Meensesteensweg is vlot bereikbaar buiten de 
spits. Op de drukke momenten, wanneer werkmannen toekomen met hun 
bestelwagen of personeel met de auto naar huis wil gaan, is het echter 
heel druk.

De historiek van de vlasindustrie in Bissegem heeft ervoor gezorgd dat 
enkele bedrijven die klein zijn gestart later uitgroeiden tot sterke spelers. 
Vanca-Belgium is hiervan een voorbeeld, een bedrijf dat opstartte in het 
pand waarin momenteel EP Ramen en Deuren is gevestigd. Het bedrijf 
week uit naar een nieuwe locatie in Wevelgem/Gullegem.

PASPOORT
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Boekhoudkantoor Doolaeghe
(Franky Doolaeghe)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

Franky Doolaeghe
Meensesteenweg

2005
Eigenaar van boekhoudkundig bureau en vennoot bedrijvencentrum 
Bizz-Init, ex-voorzitter UNIZO en voorzitter van de voetbalclub en het 
ontmoetingscentrum

Franky’s boekhoudkundig bedrijf is gelegen in een bedrijventerrein waarin 
hij mede vennoot is. Het bedrijvencentrum werkt als een incubator, waar 
bedrijven opstarten om dan finaal richting een eigen (en groter) pand te 
evolueren. Het bedrijventerrein voorziet ook een doorsteek naar een ach-
terliggende publieke parking verbonden aan de Neerbeekvallei.
Zijn cliënteel komt niet enkel uit Bissegem maar ook uit Deerlijk en om-
streken. “Als ik zou moeten leven van Bissegems publiek, dan zou er 
zelfs geen choco op de boterham zijn.”
Het cliënteel van Franky’s boekhoudkantoor bestaat voornamelijk uit 
KMO’s, waarvan zo’n 5% kleinhandelaars en 60% kleine zelfstandigen 
(tuiniers, loodgieters, etc.). Hij voelt wel een shift aan richting zachtere 
sectoren bij het cliënteel. Zo wordt de zoon van de timmerman architect 
of de zoon van de tuinier ICT’er of landschapstekenaar.
Franky wijst er ook op dat er best nog wel wat nijverheid te vinden is in 
Bissegem, waaronder gezondheidsconsulentes, diëtisten of kappers, 
maar die zijn gewoonweg niet goed zichtbaar. Daardoor kan de gemeente 
doods overkomen, terwijl dat niet helemaal het geval is. Hij is echter wel 
hoopvol over de toekomst van Bissegem. Er staan enkele projecten in de 
wachtrij (de verbinding A19-R8, de vernieuwing van de Driekerkenstraat, 
de Ghelamcosite,..), waarvan Franky overtuigd is dat ze de levendigheid 
in Bissegem opnieuw zullen aanwakkeren.
Franky hecht ook veel waarde aan het verenigingsleven en vindt het be-
langrijk en waardevol dat lokale KMO’s actief deelnemen aan (de spon-
soring van) dit verenings- leven.

Passage, goede zichtbaarheid, een sterk lokaal verenigingsleven.WAT HEB JE
NODIG
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Franky begint als zelfstandige in bijberoep met cliënteel uit Ieper 
en Poperinge.

Franky begint samen met een partner zijn eigen kantoor in Ieper.

Samen met zijn kantoor verhuist Franky naar Bissegem.
Actie: Het eerste kantoor in Bissegem wordt opgestart bij zijn eigen woning in de Gullegemse-

steenweg.

De schoonvader van Franky sticht een bedrijvencentrum op de 
Meensesteenweg, waar zich op dat moment veel nijverheid bevindt.
Actie: Franky verhuist met zijn boekhoudkantoor naar de Meensesteenweg. Hij wordt samen met 
zijn schoonvader en andere een dokterspraktijk vennoot van het bedrijventerrein.

Als gevolg van de economische crisis daalt de instroom van nieuw cli-
enteel van het boekhoudbedrijf aanzienbaar. Het overblijvende cliënteel 
moet duidelijk vechten om te overleven. Verschillenden sluiten in de 
nasleep van de crisis de boeken.

Franky schat dat hij de laatste drie à vier jaar zo’n hondertwintigduizend 
euro heeft geïnvesteerd in de digitalisering van zijn zaak, zowel software- 
als hardwarematig. Dit vooral om het knelpunt van personeel grotendeels 
te stabiliseren.

Het bedrijvencentrum is voor 90% bezet en Franky’s schoonvader is be-
reid zich te laten uitkopen.
Actie: Franky koopt het aandeel van zijn schoonvader uit.

Het uitkopen van zijn schoonvader blijkt achteraf voor Franky geen goede 
investering - door de coronacrisis daalde de bezetting van het terrein tot 
40%. De oorzaak is een te verzadigde markt, hetgeen mede resultaat is 
van het vele thuiswerk.
Actie: Veel ruimtes in het bedrijvencentrum worden verhuurd, aangezien Franky wel meer 
aanvragen krijgt om de vergaderruimtes tijdelijk te gebruiken voor onder andere het geven 
van opleidingen aan personeel.

1992
Zelfstandige

1996
Opstart Kantoor

2000
Verhuis

2005
Bedrijvencentrum

2007 - 2008
Economische crisis

2017 - ...
Digitalisering

2019
Uitkoop schoonvader

2020
Coronacrisis
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1. LEVENDIGHEID

2. TOEGANGS-
    POORT

3. VERENIGINGS-
    LEVEN

4. ENERGIEDELING

5. VERKEERS-
    DRUKTE

Bissegem is al (meer dan) twintig jaar lang aan het evolueren naar een 
slaapgemeente. Toen Franky jonger was waren er verschillende café’s, 
kappers, schoenmakers, bakkers,.. Er was in die tijd dus veel meer han-
del en nijverheid in de gemeente.

Bissegem fungeert in principe als een toegangspoort van Kortrijk en heeft 
daardoor een sterk ‘doorgang’-karakter. Dat biedt opportuniteiten voor 
een goede nijverheid.

Jammer genoeg daalt het Bissegemse verenigingsleven de laatste jaren 
sterk. De oude rotten stoppen ermee, maar er is geen toestroom van 
nieuw bloed. Dat is jammer, want een sterk verenigingsleven kan een 
goede drijfkracht zijn voor de lokale nijverheid, bijvoorbeeld door het 
sponsoren van lokale bedrijven.

Fiscaal gezien is er mogelijkheid om aan energie- en ruimtedeling te 
doen. Zo zou de opgewekte energie van de zonnepanelen van het bedrij-
vencentrum in het weekend gebruikt kunnen worden door de bewoners. 
Er is echter veel onduidelijkheid over praktische kwesties. Wat met veilig-
heid? Wat gebeurt er in geval van schade? Het is niet duidelijk wie voor 
wat zou instaan.

Op bepaalde momenten van de dag kan het in het centrum van Bissegem 
heel druk zijn, maar bedrijven zouden zich hierop slim kunnen aanpas-
sen, door bijvoorbeeld vrachtvervoer te laten vertrekken of toekomen op 
meer strategische momenten.
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6. LEEGSTAND

7. SPONTANITEIT

Voormalige handelspanden geraken moeilijk of niet verkocht. Vaak 
blijven de eigenaars noodzakelijkerwijs in het pand wonen, maar vele 
oudere bewoners beginnen te verdwijnen, waardoor de leegstand stijgt.

Het belang van spontaniteit mag niet onderschat worden. De toevallige 
passage en ontdekking van bewoners en passanten is cruciaal voor een 
levendige bedrijvigheid van lokale handel. Daarom is het jammer dat 
bijvoorbeeld verschillende banken en de CM vertrokken zijn uit het 
centrum, aangezien dit soort faciliteiten bewoners vaak uitnodigden 
het centrum in te trekken.
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Buurtbewoner
in de omgeving van Anohid

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?
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BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Buurtbewoner
Bissegemsestraat
2008

Wonende in een vrijstaande woning in de omgeving van Anohid.

Ze is werkzaam als bediende in een bedrijf in de buurt. Haar echtgenaat 
werkt van thuis uit als zelfstandig loodgieter in de omgeving van 
Bissegem. Ze wonen hier graag door de nabijheid van hun familie en de 
nabijheid van het centrum van Korrtijk.
Ze hebben weinig sociaal contact met de buren. ‘Iedereen leeft zijn eigen 
leven zonder elkaar te storen.’

Een meer rustige en veilige omgeving. Dit kan volgens haar door de ver-
keersituatie aan te pakken in de omgeving.

WAT HEB JE
NODIG
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De bewoonster groeide op in een huis wat verder op in de 
Bissegemsestraat waar haar ouders nog steeds wonen

Ze verhuist met haar levensgezel naar een woning in Gullegem

Het gezin met 2 kinderen verhuist van Gullegem naar een vrijstaande 
woning in de Bissegemsestraat om korter bij haar familie te wonen.

De verkeersdrukte neemt sterk toe in de straat. Vaak wordt er ook te snel 
gereden. Vroeger was er een vluchtheuvel en een verkeersbord met aan-
duiding van bebouwde kom die het verkeer enigszins afremden, maar die 
werden verwijderd.

Ze hoopt dat er vanuit het beleid gewerkt wordt aan de verkeersveiligheid 
in de omgeving. Ze vindt het momenteel onveilig voor haar tienerkinderen 
met de fiets in het verkeer

Jaren 70 - 90
Kindertijd

Jaren 00
Verhuis

2008
Verhuis

Vandaag
Toename 

verkeersdrukte

Toekomst
Verkeersveiligheid

PASPOORT
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. DOORGANGS-
    WIJK

2. OPENINGS-
    RECEPTIE OF 
    OPEN DEUR

3. VERKEERS-
    VEILIGHEID

4. GROENE 
    VOORTUIN

5. NABUURSCHAP

Bissegem is een doorgangswijk geworden. Weinig mensen die hier op-
groeiden, blijven hier wonen in tegenstelling tot andere deelgemeenten 
zoals Heule.

Bij de opening van het bedrijf (Anohid) werden de buren uitgenodigd op 
een receptie. Een mooi initiatief waarop we helaas niet aanwezig konden 
zijn door andere plannen.

De Bissegemsestaat (en de Meensesteenweg) hebben last van snel en 
druk verkeer. Het is altijd uitkijken, zeker met de fiets.
Ze heeft de indruk dat er steeds maar meer verkeer bijkomt door de grote 
bedrijven en kantoren in de buurt.

Anohid heeft zijn voortuin vergroend en dat was natuurlijk wel een verbe-
tering voor de straat.

Het contact met de buren verloopt goed, maar oppervlakkig. ‘Iedereen 
leeft afzonderlijk z’n leven, zonder de anderen te storen.’
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Dampoort
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Dampoort

Timelab
(Evi Swinnen)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

Evi Swinnen
Kogelstraat

2017
Coördinator Timelab

Toen Evi in 2008 het toen zogenaamde Timefestival overnam, had de 
kunstorganisatie een nog heel tijdelijk karakter. Alhoewel dit tijdelijke 
karakter de jaren na de overname nog steeds aanwezig was, ging Evi 
steeds meer op zoek hoe Timelab een meer permanent karakter kon krij-
gen om zo de duurzaamheid van de organisatie te vergroten. Na verschil-
lende verhuizingen bevindt Timelab zich momenteel op een ideale locatie 
in Dampoort, dichtbij het centrum van Gent en goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer.
Timelab richtte in 2010 het eerste Belgische fablab op. De infrastructuur 
van Timelab, die voornamelijk bestaat uit ateliers en werkruimtes met een 
totale oppervlakte van zo’n 1800 m2, wordt ook vandaag nog openge-
steld voor evenementen van externe groepen.
In de organisatie en projecten van Timelab zelf staat sectoroverschrijden-
de samenwerking centraal. Daarbij komt de organisatie vaak in conflict 
met verschillen in taal en cultuur van andere domeinen, alsook verschil-
lende juridische kwesties. Timelab maakt er echter haar opdracht van 
deze drempels stuk voor stuk te overwinnen en aan te tonen dat duurza-
me, domeinoverschrijdende samenwerking kan leiden tot schitterende 
projecten. Zo is Timelab momenteel bezig met een waterproject, waarbij 
opgevangen water ingezet kan worden voor wijkinitiatieven. De organi-
satie ziet daar voor zichzelf wel een rol toebedeeld om enkele prototypes 
uit te werken die daarna gemakkelijk kopieerbaar zouden moeten zijn 
voor bijvoorbeeld andere cultuurhuizen, maar evengoed voor scholen, 
bedrijven, bibliotheken,.. Op deze manier kan Timelab haar projecten 
uit handen geven en kunnen deze andere instellingen ze op hun eigen 
manier autonomiseren.
Timelab wordt momenteel beheerd door vier vaste medewerkers en één 
part-time medewerker, maar de bedoeling is om in de toekomst naast één 
part-time medewerker in totaal zes vaste leden te hebben.

Geïnteresseerde en interessante partners, goede netwerken, zowel lo-
kaal als internationaal, zowel buurtgerelateerd als sectoroverschrijdend

WAT HEB JE
NODIG
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Timelab. Space. Geraadpleegd op 20 december 2021, via https://timelab.org/projects/6677-space

Timelab. Space. Geraadpleegd op 20 december 2021, via https://timelab.org/projects/6677-space

Timelab. Space. Geraadpleegd op 20 december 2021, via https://timelab.org/projects/6677-space

PASPOORT



84 85SEGMENTATIE VII

Timelab. Space. Geraadpleegd op 20 december 2021, via https://timelab.org/projects/6677-space

Timelab. Space. Geraadpleegd op 20 december 2021, via https://timelab.org/projects/6677-space

 HET VESTIGINGSVERHAAL

De organisatie wordt opgericht en draagt de naam Timefestival. 
Timefestival is een heel nomadische organisatie, die elke twee jaar een 
andere organisatie infiltreert en van daaruit een programma maakt.

Evi neemt Timefestival over en verandert de naam naar Timelab. 
Uit bevragingen blijkt ook dat de organisatie baat kan hebben bij een 
meer permanent karakter.
Actie: Er wordt op zoek gegaan naar een gepaste, meer permanente infrastructuur.

Timelab vestigt zich in een tijdelijke invulling naast de Vooruit. Het valt 
op dat de zichtbaarheid op deze centrale plek in de stad een grote impact 
heeft op de organisatie. Doorheen de jaren wordt de stad een cruciale 
component in de werking van de organisatie.

Er wordt uiteindelijk op zoek gegaan naar grotere infrastructuur met 
een minder tijdelijk karakter. Dat blijkt echter moeilijk, en de organisatie 
vestigt zich uiteindelijk weer op een andere, tijdelijke locatie. Deze locatie 
bevindt zich meer buiten de stad en het verschil is meteen duidelijk. De 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer is moeilijk, maar de nabijheid 
van een steenweg en aanwezigheid van parking zorgt ervoor dat mensen 
wel van ver met de auto kunnen komen.

Timelab gaat verder op zoek naar een locatie met een meer permanent 
karakter en het oog valt op een terrein in Gent-Brugge. Dat wordt hen 
echter jammer genoeg ontnomen ten voordele van een andere firma.

Uiteindelijk wordt de ideale locatie per toeval ontdekt: een pand in een 
binnengebied met een meer permanent karakter dicht bij Dampoort. 
Ook de nabijheid van het openbaar vervoer is een groot pluspunt. Het 
pand is bij aankoop echter nog volledig in onbruik. Door behulp van grote 
investeringen, deels via subsidies, deels via eigen reservers, wordt het 
pand sinds 2017 stukje bij beetje opgeknapt.
Alhoewel de organisatie wel een kleine werkingssubsidie van de stad 
ontvangt, is er verder geen link met de stad en is het project dus vrij 
autonoom.

1990
Timefestival

2008
Overname

2008
Vooruit

Nieuwe 
zoektocht

Valse hoop

2017
Permanente 

locatie

PASPOORT



86 87SEGMENTATIE VII

 VERWEVINGSVERHAAL

1. DUURZAME 
    PROJECTEN

2. BEREIKBAAR-  
    HEID EN 
    ZICHTBAARHEID

3. OOG OP
    KUNSTPROJECT

Timelab werkt momenteel zelf aan een project omtrent hergebruik van 
water. Zo kan er via het dak veertigduizend liter water opgevangen wor-
den, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat hier allemaal mee kan 
gebeuren als dit vrij toegankelijk zou worden gesteld voor de wijk.
Ook wordt er gewerkt aan een verticale smartfarm, die samen met andere 
relevante actoren ontwikkeld wordt en waarmee door een sterk contro-
leerbare cyclus op gerichte momenten groenten geproduceerd kunnen 
worden, zonder al te veel afval of logistieke ongemakken.

Bij de keuze om Timelab permanent op de huidige locatie te vestigen, in 
de Kogelstraat, was vooral de bereikbaarheid van het openbaar vervoer 
doorslaggevend, alsook de nabijheid van het centrum.
De zichtbaarheid van de organisatie is wel wat verminderd in vergelijking 
met de vorige locatie naast de Vooruit, maar anderzijds zorgt het meer 
permanentere karakter van de huidige locatie er wel voor dat de identiteit 
van de organisatie duidelijker wordt en dat de zichtbaarheid iets vanzelf-
sprekender is.

Bij projecten zoals het waterproject is de grootste drempel echter vaak 
juridisch van aard en daarvoor zijn vaak samenwerkingen nodig. Deze sa-
menwerkingen, met bijvoorbeeld overheden of intercommunales, komen 
echter gemakkelijker tot stand met het oog op een kunstproject. Het is 
daarom soms gemakkelijker dit soort hordes te overwinnen als cultuuror-
ganisatie zoals Timelab, dan als een bedrijf.
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Een belangrijk aspect om als culturele organisatie levensvatbaar te blij-
ven in een omgeving is om goed contact te houden met buren en bewo-
ners. Zo spreekt Evi vaak met mensen op de markt en onderhoudt ook 
relaties met andere belangrijke actoren, waaronder wijkregisseurs, het 
buurtcentrum en andere lokale initiatiefnemers. “Je moet je eerste contact 
[kunnen] leggen met de buren en dan volgt er vanzelf wel een gesprek. 
Of ze dan wel of niet deelnemen aan je cultuurprogramma, dat is eigenlijk 
niet zo belangrijk.”

Bij samenwerkingen met (onderwijs) instellingen valt het vaak op dat er 
verschillende procesbenaderingen bestaan die niet altijd met elkaar stro-
ken. Vooral hogescholen, die vaak op zoek zijn naar een economische 
rendabiliteit, vinden bepaalde projecten niet interessant, terwijl dezelfde 
projecten vanuit cultureel oogpunt wel interessant zijn. Zo hebben uni-
versiteiten ook vaak de neiging iets wetenschappelijk te willen bewijzen, 
maar een organisatie zoals Timelab werkt vaak omgekeerd: er wordt lang 
geanticipeerd op mogelijkheden en daarbij maakt het niet uit als er uitein-
delijk een andere weg wordt ingeslagen.

Alhoewel sectoroverschrijdende samenwerkingen bij Timelab centraal 
staan, komen lokale samenwerkingen niet zo vaak voor. Bij samen-
werking met andere Gentse actoren moeten er veel genuanceerdere 
afspraken gemaakt worden om wrevel en concurrentie te vermijden. 
Daarbovenop is het lokaal gezien ook gewoonweg moeilijker om iets te 
vinden waar beide partijen baat aan hebben. Vooral bij samenwerkingen 
met bedrijven moet er al bij toeval een zeer specifieke complementariteit 
optreden.
Het gaat bij lokale samenwerking dus misschien eerder over goed na-
buurschap en goede afspraken, en minder over grote samenwerkingspro-
jecten.

Naast verschillende procesbenaderingen bij instellingen is er ook een 
verschil in taal en cultuur bij domeinoverschrijdende samenwerkingen 
met grote bedrijven en multinationals. Subsidies kunnen daarbij echter 
een groot hulpmiddel zijn. Deze laten toe om met reden naar een bedrijf 
te stappen en een logische opportuniteit aan te bieden.

Als gevolg van een atypisch contract met een burgercoöperatie maakt 
Timelab efficiënt gebruik van de 151 zonnepanelen die zich op het dak 
van het pand bevinden. Anders dan wat normaal op de markt gebeurt, 
betalen zij minder te meer zij afnemen, waardoor ze in hun eigen groei 
steeds minder betalen. Dit is enkel mogelijk door een recente wijziging in 
de wetgeving, die toelaat energie te verkopen aan je buren.
Zo is Timelab ook van plan een laadpaal te installeren op het terrein. 
Daarover zijn ze momenteel in gesprek met twee autodeelfirma’s. Ook 
wordt er nog gezocht naar een manier om dit te verbinden met het water-
project, door bijvoorbeeld het water te gebruiken om de auto’s te wassen.

4. CONTACT 
    LEGGEN

5. VERSCHILLENDE     

    PROCES-
    BENADERINGEN

6. (GEBREK AAN)   

    LOKALE SAMEN -  

    WERKINGEN

7. SUBSIDIES

8. ENERGIE DELEN
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Dampoort

Mathias Vandewyngaerde

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

Mathias Vandewyngaerde

2020 (opstart verweefcoach)
Teamcoördinator start- en groeibeleid bij Stad Gent

Als coördinator bij het start- en groeibeleid probeert Mathias de juiste 
bedrijven op de juiste plek in de stad te krijgen te krijgen. Daarnaast 
wordt er geprobeerd ruimte op bedrijventerreinen die nog over is zo goed 
mogelijk te behouden voor bedrijven die misschien minder goed verweef-
baar zijn. De bedrijven die wel een meer verweefbaar karakter hebben, 
vereisen echter wel nieuwe soorten ruimtes.
Om dit verder te ontwikkelen is er een goede samenwerking vereist met 
verscheidene actoren. Zo wordt er samengewerkt met de collega’s van 
de dienst Stedenbouw, waarmee enkele beleidskaders werden uitge-
werkt. Hierbij gaat het vooral over binnengebieden en hoe deze deels 
‘geëconomiseerd’ kunnen worden. Deze bouwblokvisie zorgt er op die 
manier voor dat bepaalde bouwblokken voorbehouden kunnen worden 
voor verweefbare bedrijven.
Daarnaast werd zo’n twee jaar geleden ook het concept van de verweef-
coach geintroduceerd. Deze verweefcoach probeert op voorhand met 
actoren aan de slag te gaan, die zich bevinden in potentievolle gebieden. 
Zo wordt het aspect economie tijdig in de discussie vermengd en worden 
er meteen voorstellen gedaan om zich met bepaalde bedrijven of secto-
ren te verweven. Er wordt op die manier aan interessante matchmaking 
gedaan. Daardoor kunnen gebieden ook meer hybride en flexibeler ont-
wikkeld worden, waardoor wordt vermeden dat er bij het stoppen van een 
bedrijf weer enorme transformaties dienen te gebeuren.
Mathias vindt de grootste uitdaging in zijn werk prioriteiten stellen en 
keuzes maken over voor welke gebieden of wijken ze zich gaan inzetten 
en welke ze als meest veelbelovend achten. Ontwikkelaars zijn echter 
vaak moeilijk te overtuigen van het achterliggende economische verhaal. 
Mathias haalt daarbij aan dat er een manier zou moeten zijn om te kun-
nen aantonen dat deze verwevingsverhalen ook rendabel kunnen zijn, en 
het is belangrijk te onderzoeken hoe zij deze ontwikkelaars daarin kunnen 
ondersteunen. Zo zouden zij bijvoorbeeld samen met de ontwikkelaars op 
zoek kunnen gaan naar nieuwe huurders of kopers.

Goede netwerking, verweefcoaches, potentievolle binnengebieden, 
bereidwillige bedrijven

WAT HEB JE
NODIG
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Groot projectgebied, bestaande toestand
Departement Stedelijke Ontwikkeling. Meer leefkwaliteit creëren in dichtbevolkte wijken. Geraadpleegd op 19 december 2021, via 
https://stad.gent/sites/default/files/ media/documents/20210301_NO_OntwerpBouwblokvisie_Samenvatting.pdf

Groot projectgebied, ingevuld met ruimte voor voorzieningen, 
in dit geval economie
Departement Stedelijke Ontwikkeling. Meer leefkwaliteit creëren in dichtbevolkte wijken. Geraadpleegd op 19 december 2021, via 
https://stad.gent/sites/default/files/ media/documents/20210301_NO_OntwerpBouwblokvisie_Samenvatting.pdf

 HET VESTIGINGSVERHAAL

In het ruimtelijk kader ‘Ruimte voor Gent’ worden er duidelijke afspraken 
gemaakt om geen braakliggende grond meer aan te snijden om nieuwe 
bedrijventerreinen te ontwikkelen. De druk op de economische ruimte 
stijgt.

De verweefcoach gaat met bedrijven in gesprek om samen op zoek te 
gaan naar interessante netwerken en manieren om infrastructuur in deze 
binnengebieden te verweven.

2018
Ruimte voor Gent

2020
Verweefcoach
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. BELEVING

2. BETAALBAAR-
    HEID

3. GOOD 
    PRACTICES

4. ADVIESCOACH

5. WIJKREGIE

Binnen de bouwblokvisie van de stad worden er al enkele richtlijnen of 
verplichtingen voorzien zodat bouwblokken onmogelijk volledig verhard 
of bebouwd kunnen zijn. Zo wordt binnen een bouwblok minstens twintig 
procent voorbehouden als parkruimte of ontharde ruimte, waar beleving 
centraal staat en waar deze beleving ook zo maximaal mogelijk wordt 
opengesteld voor de buurt. Uiteraard is dat echter niet bij alle bedrijven 
even gemakkelijk.

Betaalbaarheid voor bedrijven blijkt één van de grootste uitdagingen in de 
wijk te zijn. Voor grotere bedrijven, die wat marge hebben, is dit niet zo’n 
probleem, maar voor de kleine starters, vooral in de creatieve sector, kan 
de betaalbaarheid al snel een struikelblok vormen. Er ligt echter wel een 
opportuniteit om een forum te ontwikkelen, bijvoorbeeld via een sociaal 
fonds, waardoor economische ruimte betaalbaarder zou kunnen worden.

Op vlak van deeleconomie probeert de stad vooral te inspireren aan de 
hand van good practices. Ook probeert de stad via het uitvoeren van 
materiaal- en energiescans bepaalde bedrijven te matchen. De stad kan 
de samenwerking tussen bedrijven echter niet verplichten, maar die mat-
chmaking geeft wel al een voorzet. De balans tussen enerzijds verplich-
ting en anderzijds bedrijven niet willen afschrikken is daarin een moeilijk 
gegeven.

De dienst Milieu en Klimaat voorziet adviescoaches voor de bedrijven als 
het gaat over (het verminderen van) energie. Tegen een lage vergoeding 
geven zij bedrijven advies en doorlichting met een actieplan, waarmee de 
bedrijven zelf aan de slag kunnen gaan. Dat kan gaan over verlichting en 
verluchting, maar ook over het bedrijfsproces op zich.

De wijkregisseurs zijn personen die als een soort klankbord werken voor 
de verschillende actoren in het gebied, waardoor er intern een sterkere 
verbondenheid ontstaat.
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Het initiatief van de openbedrijvendagen laat bewoners toe om eens een 
kijkje achter de schermen te nemen bij de bedrijven. In samenwerking 
met Openbedrijvendag probeert de stad bedrijven te stimuleren hier aan 
deel te nemen, om zo de gedragenheid en interactie met de bewoners te 
optimaliseren.

De verweefcoach gaat met bedrijven in gesprek om samen op zoek te 
gaan naar interessante netwerken en manieren om infrastructuur in deze 
binnengebieden te verweven.

6. OPENBEDRIJVEN-
    DAGEN

7. VERWEEFCOACH
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Dampoort

Johan Geldof

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

Johan Geldof

2016
Sociaal regisseur Dampoort Sint-Amandsberg

Johan werkt sinds 2016 als sociaal regisseur in de wijk Dampoort 
Sint-Amandsberg, alsook in Oostakker en de kanaaldorpen. Daarvoor 
was Johan coördinator bij de dienst Wonen en buurtwerker in deze wijk. 
Hij kent de wijk dus als zijn achterzak. Zijn huidige opdracht als sociaal 
regisseur is om het welzijn en samenleven in de wijk te verbeteren om 
zo antwoord te bieden op uitdagingen in de wijk, en dit door samen met 
professionele partners actie te ondernemen.
Johan definieert één van de grote uitdagingen van Dampoort als het ge-
brek aan openbare ruimte en verbindende initiatieven. Er zijn weldegelijk 
enkele initiatieven aanwezig in de wijk, waaronder de boerenmarkten en 
Timelab, maar het zou ook mooi zijn als ook de lokale bedrijven ruimtes 
ter beschikking zouden stellen voor de bewoners, hetgeen ook meer 
goodwill van deze bewoners teweeg zou kunnen brengen. Omdat er ech-
ter heel wat armoede is, zit een groot deel van de dienstverlening ook in 
het gedeelte van de wijk Dampoort waar die armoede het meest kenmer-
kend is. Daarom krijgt het gedeelte waar de bedrijven gevestigd zijn wat 
minder aandacht van sociale welzijnspartners.
Ook is het belangrijk dat er intergenerationele bruggen gebouwd worden 
in de wijk. Hiervoor zijn verbindende plaatsen (markten, pleinen), alsook 
verbindende functies en ontmoetingsactiviteiten nodig. Contact tussen de 
bowoners staat daarbij centraal.

Vooral het vergroenen en het aangenamer inrichten van de publieke 
ruimte is belangrijk in Dampoort. De meest kwetsbare mensen wonen 
ook in de kleinste woningen, waardoor zij sterk zijn aangewezen op deze 
publieke ruimte. Daardoor is het cruciaal hun stem te betrekken bij het 
heraanleggen van deze ruimtes.

WAT HEB JE
NODIG

PASPOORT



96 97SEGMENTATIE VII

 HET VESTIGINGSVERHAAL

Heel wat kwaliteitswinkels in de wijk stoppen of verhuizen, alhoewel er 
heel wat andere aangelegenheden, waaronder pitazaken, frietkoten en 
groentenwinkels, bijkomen. Door deze verarming van handelaars hebben 
de winkelstraten te kampen met een lage diversiteit aan handelszaken, 
hetgeen ook tot hevige competie leidt tussen de wel aanwezige zaken.

De Vlaamse Overheid wilt investeren in achtergestelde wijken om de 
leefkwaliteit te verbeteren.
ACTIE: ‘Sociale Impuls Fonds’-gebieden worden opgestart.

De SIF-gebieden leiden ook tot de opstart van de Dienst Buurtwerk in 
Gent, dat beoogt de knelpunten in de wijk aan te pakken.
ACTIE: De Dienst Buurtwerk wordt opgericht.

De impulsen van het SIF-initiatief en de nieuwe dienst leiden tot netwer-
ken op wijkniveau waar professionele partners op inzetten. De stem van 
kwetsbare groepen wordt zo duidelijk gecommuniceerd naar overheden.
ACTIE: Er gebeurt meer veldwerk in de wijk waar nodig.

Na de stop van de SIF-projecten in vroege jaren 2000 wordt het stadsver-
nieuwingsproject van Gent opgestart.
ACTIE: De stadsvernieuwingsprojecten behandelen met middelen van Vlaanderen en Europa 
verschillende knelpunten in de wijk.

In mei 2016 krijgt de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen er een functie bij. 
De sociale regisseurs werken aan een betere samenleving, welzijn en 
gezondheid, steeds in samenwerking met andere stadsdiensten en wijk-
partners.

1990 - ...
Kwaliteitswinkel

verwijderen

1990
SIF-gebieden

1990 - ...
Dienst buurtwerk

Genk

1990 - ...
Gevolgen nieuwe

initiatieven

 +_ 2000
Stadsvernieuwings-

projecten

2016
Sociale regie

PASPOORT
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. BETAALBAAR-
    HEID

2. MEER GROEN

3. PRO-ACTIEVE
    INITIATIEVEN

4. ZWAAR VERVOER

5. WEINIG DIVER-
    SITEIT IN DIENST
    EN HANDEL

De woningen in Dampoort zijn relatief betaalbaar, maar omdat velen 
ervan redelijk oud zijn, sommigen zelfs van voor 1930, is de woonkwa-
liteit niet altijd even goed. Niet enkel woon en werkruimte, maar ook de 
initiatieven die wonen en werken samenbrengen, moeten betaalbaar zijn. 
Gezien de aard van steenwegen als doorgangsplekken, wordt betaal-
baarheid van initiatieven die lokale organisaties, bedrijfsleven en wonen 
samen brengen, er gewaardeerd.

Door het vergroenen van de omgeving, alsook het verhogen van het aan-
tal publieke ruimtes, zal de leefbaarheid van de wijk ten goede komen. 
Deze leefbaarheid is vooral cruciaal voor de armere gezinnen, aangezien 
deze soms met verschillende families in één gebouw wonen, zonder tuin.

De boerenmarkten en Timelab zijn pro-actieve buurtgerichte sociale 
initiateven die zeer waardevol blijken te zijn in Dampoort. Ook enkele 
scholen in de wijk stellen polyvalente ruimtes ter beschikking voor ande-
re actoren uit de omgeving. Het zou mooi zijn als lokale bedrijven in de 
toekomst ook intitiatieven ten gunste van de wijk opstarten, zoals bijvoor-
beeld het delen van (parkeer)ruimte met de bewoners in het weekend.

Het zware vervoer van de bedrijven zou ‘s nachts en rond de begin- en 
einduren van de scholen vermeden moeten worden. Ook klagen verschil-
lende bewoners van schade aan hun woningen als gevolg van de trillin-
gen van dit zware vervoer.

Dampoort is wijk met grote diversiteit aan mensen en woningen. Dam-
poort wordt ook meer en meer deel van het centrum, maar toch liggen de 
diensten te ver af. Er is echter verarming van het kleinhandelaanbod.
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
 

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg
(Tom Lazou)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

Tom Lazou
Land van Waaslaan

2010
Coördinator wijkgezondheidscentrum

In 2010 besloot wijkgezondheidscentrum De Sleep, dat in de buurt van de 
Sleepstraat ligt, zijn werkingsgebied op te splitsen als gevolg van een te 
hoge patiëntendruk. Sindsdien is wijkgezondheidscentrum Kapellenberg 
gevestigd op de Land van Waaslaan 130. De keuze om zich hier te ves-
tigen was vooral het gevolg van de goede ligging en de doenbare prijs. 
In zowat tien jaar tijd is het aantal werknemers van zes tot maar liefst 
vijfentwintig toegenomen. Als gevolg van deze grote toename, en dus 
een gebrek aan plaats, zal het wijkcentrum binnenkort verhuizen naar 
een nieuwbouw gelegen op Sporewegel in 9000 Gent achter het koop-
centrum aan de Dendermondsesteenweg. Daar wordt een co-housing 
project opgericht waar de organisatie een nieuw plekje heeft gevonden. 
De bereikbaarheid van deze locatie is voor het wijkgezondheidscentrum 
heel belangrijk.
De omgeving van Land van Waaslaan wordt als een overgangsgebied, 
een ‘verhuisgebied’ gewaardeerd, hetgeen continue en diverse transities 
met zich meebrengt. Het centrum bedient namelijk een heel divers doel-
publiek waaronder een groot aandeel van Bulgaarse, Turkse en Vlaamse 
origine. Ook gaan de precaire jobs eigen aan hun doelpubliek in onder 
andere de schoonmaak- en vleesindustrie gepaard met specifieke ge-
zondsheidsproblemen.

Tom hoopt dat de directe omgeving verkeersvriendelijker wordt, zonder 
dat de toegankelijkheid van de buurt en het wijkgezondheidscentrum in 
het gedrang komt te staan.

WAT HEB JE
NODIG

PASPOORT
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 HET VESTIGINGSVERHAAL

Wijkgezondheidscentrum De Sleep, dat zich in de Sleepstraat aan de 
overkant van het kanaal bevindt, ervaart een te hoge patiëntendruk.
ACTIE: Het wijkgezondheidscentrum beslist om zich in twee op te splitsen en organiseert een 
nieuwe vestiging in de Land van Waaslaan, aangezien dit zowel qua prijs als qua ligging een 
gunstige locatie is.

Het wijkgezondheidscentrum heeft een belangrijke sociale taak in de wijk.
ACTIE: In tien jaar tijd is het werknemersaantal van zes werknemers uitgebreid naar vijfentwintig 
werknemers.

Door het sterk gestegen aantal werknemers is er op de huidige locatie in 
de Land van Waaslaan niet genoeg plaats meer.
ACTIE: Het wijkgezondheidscentrum is van plan te verhuizen naar een nieuwbouwproject op Spo-

rewegel achter het koopcentrum aan de Dendermondsesteenweg.

2010
Splitsing De Sleep

2010 - 2021
Toenemend

werknemersaantal

2022
Verhuizing 

Dendermondsesteenweg

PASPOORT
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. BEREIKBAAR-
    HEIDEN 

    DIENSTEN

2. BETAALBAAR-
    HEID

3. VERKEERS-
    VEILIGHEID

4. OVERVGANGS-
    GEBIED

5. SLUIKSTORTEN

Bereikbaarheid, onder andere door een goede verbinding met het open-
baar vervoer, en nabijheid van diensten zijn belangrijk voor zowel de 
buurtbewoners alsook de werknemers van het wijkgezondheidscentrum.

Vooral de betaalbaarheid (alsook zichtbaarhid en bereikbaarheid) was 
een doorslaggevende factor om het wijkcentrum in 2010 op deze locatie 
te vestigen.

De steenweg en de ruimere omgeving zijn niet heel verkeersveilig. Het 
afbouwen van deze harde grenzen zou gunstig zijn voor het verbeteren 
van de leefbaarheid en interactie in de wijk.

Het diverse karakter van de stationsbuurt waar het wijkgezondheidscen-
trum zich bevindt, bepaalt sterk het profiel van de patiënten, waarvan 
velen met een Bulgaarse of Turkse achtergrond.

Jammer genoeg lijdt de wijk onder sluikstort. Door het ontbreken van 
een voorziene permanente stortplaats kan het opstapelen van afval van 
de armere gezinnen, die vaak met verschillende families in één gebouw 
wonen, problematisch snel opstapelen.
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Sint-Pieters-Leeuw

PASPOORT
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Sint-Pieters-Leeuw

Amza Magasin 
(Amini Hossein)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Amza Magasin (Amini Hossein)
Bergensesteenweg

januari 2021
gerant nachtwinkel op de Bergensesteenweg

Hij kent de bedrijven in de omgeving niet.

Hossein woont met zijn vrouw en twee zonen in de Bergensesteenweg 
wat verderop. Daar wonen ze sinds april 2020. Sinds ze de woning koch-
ten hebben ze al verschillende renovatiewerken uitgevoerd. Zo vervang-
den ze elektriciteit en gas en deden gyprocwerken.
De kinderen gaan naar school in Anderlecht. Ze hebben geen sociaal net-
werken in Sint-Pieters-Leeuw, alhoewel één van de zonen er wel naar de 
voetbalclub gaat. De klanten van de nachtwinkel zijn zowel bewoners als 
werknemers uit de omgeving. Door de wegenwerken is de winkel echter 
slecht bereikbaar voor de bewoners.

De uitbater heeft nood aan cliënteel voor zijn winkel, want momenteel 
gaan de zaken niet goed en heeft hij moeite om de huur te betalen.

‘On attend ce qui ce passe!’

WAT HEB JE
NODIG

PASPOORT
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 HET VESTIGINGSVERHAAL

Hossein werkt in een nachtwinkel in de wijk Anneesens in Brussel.

Samen met een associé richt hij een eigen nachtwinkel op in de 
Fabrieksstraat in Ruisbroek. 
ACTIE: Hij verhuist met zijn gezin naar Anderlecht.

Door de coronapandemie en nog enkele andere factoren levert de nacht-
winkel onvoldoende opbrengsten voor twee partners.
ACTIE: In december 2019 trekt Hossein zich terug uit de zaak in Ruisbroek.

De werken aan de Bergensesteenweg voor de deur van de winkel lopen 
grote vertraging op, waardoor de winkel ook moeilijk bereikbaar is. 
Hierdoor gaan de zaken niet zo goed en heeft hij moeite om de huur te 
betalen.
ACTIE: Hij informeert naar de verdere duur van de werken. Er werd hem beloofd dat de werken op 
het einde van het jaar 2020 afgerond zouden zijn.

Hossein koopt een woning op de Bergensesteenweg.
ACTIE: Hij zoekt en vindt een winkelruimte om een nachtwinkel uit te baten. In januari 2021 neemt 
hij een bestaande nachtwinkel over.

Hossein hoopt op de Bergensesteenweg een gezonde zaak te kunnen 
uitbouwen, met een vast cliënteel dat zijn zaak goed kan bereiken.

2002  - 2009
Aankomst

2009
Oprichting zaak

2019
Coronapandemie

2019 - 2020
Wegenwerken

2020
Verhuis

Toekomst
Zichtbaarheid en goed

draaiende zaak

PASPOORT
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. NABUURSCHAP

2. AANSLEPENDE
    WEGENWERKEN

3. BETAALBAAR-
    HEID

4. (NIET) GEHOORD
    WORDEN

5. NABIJHEID EN
    CONNECTIVITEIT

Hij is in goed contact met de buren, zonder onderlinge afspraken of 
samenwerkingen.

Door de aanslepende wegenwerken op de Bergensesteenweg is de 
nachtwinkel moeilijk bereikbaar.

Het vinden van een betaalbare woning en handelspand was voor Hossein 
de grootste motivatie om hier te komen werken.

Er wordt maar weinig gecommuniceerd over wanneer de werken afge-
rond zullen worden, wat veel frustraties geeft aan de bewoners.

De nabijheid van Brussel is belangrijk voor zijn kinderen, wiens sociale 
leven zich voornamelijk nog in Anderlecht afspeelt.
Doorgaand verkeer is belangrijk voor de handelaars. Voor de nachtwinkel 
rekent de uitbater op de passage op Bergensesteenweg alsook op omwo-
nenden.
Er is geen parking voor de deur en de geplande busstop voor de deur is 
belangrijk voor zijn zaak.
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Sint-Pieters-Leeuw

Slagerij Denayer
(Sandra Denayer)

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Slagerij Denayer (Sandra Denayer)
Gerges Wittouckstraat

1996
Familiaal bedrijf

Sandra kent de eigenaar van Lambiek, maar heeft geen afspraken of 
samenwerkingen met hem gemaakt.

Samen met haar partner baat ze de zaak uit. Ze trachten zo veel mogelijk 
zelf te bereiden. Dat is hun handelsmerk.
Ze zijn woonachtig te Vlezenbeek, waar ze ook een kleine veehouderij 
hebben. Een groot deel van hun vlees is van daar afkomstig. Ze werken 
ook samen met boeren uit Beersel. Hun cliënteel komt zowel uit SPL als 
daarbuiten (waaronder Lot).

Meer parkeerruimte zou een voordeel kunnen zijn, voor cliënteel van de 
slagerij. Verder stellen ze zelf dat ze ‘niets meer kunnen doen dan wat ze 
vandaag al doen’.

WAT HEB JE
NODIG

PASPOORT
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 HET VESTIGINGSVERHAAL

Jan, de man van Sandra, volgt een opleiding in Elishout COOVI te 
Anderlecht tot slager. Hij loopt stage in de slagerij in de Georges 
Wittouckstraat.

De vorige eigenaar van de slagerij gaat met pensioen.
ACTIE: Hij neemt de zaak over samen met zijn vrouw. De handel blijft vrij constant.

De winkel werd uitgebreid met een automaat net buiten de winkel die ook 
diverse levensmiddelen aanbiedt (brood, snoep, drank...).

Jaren 90
Opleiding

1996
Overname

2015
Uitbreiding activiteit

PASPOORT
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. NABUURSCHAP

2. LOKALE 
    PRODUCTIE EN
    VERKOOP

3. LEEGSTAANDE
    HANDELS-
    PANDEN

4. VERKEERS-
    DRUKTE

5. PARKEERRUIMTE

Het contact met de omgeving verloopt voor de slagerij over het algemeen 
zonder problemen.

De uitbaters van de slagerij bezitten ook een boerderij met koeien. Ze 
verkopen vlees van eigen koeien of werken samen met boeren uit de om-
geving. Wat ze verkopen, is dus allemaal zeer lokaal gekweekt.

Veel handelszaken trekken weg uit de omgeving, zoals de elektrozaak, 
de kruidenierswinkel, de kledingwinkel... Oorzaken hiervoor volgens de 
bewoners zijn de opkomende multiculturaliteit, waarbij bewoners met 
andere achtergronden ook andere winkels bezoeken.

Door de werken kent de steenweg volgens de uitbaters van de slagerij 
extra drukte.

Volgens de uitbaters van de slagerij en enkele klanten is er een enorm 
tekort aan parkeerplaats op de steenweg, wat negatieve effecten heeft 
voor de handelaars.
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Sint-Pieters-Leeuw

Het interview met een werknemer 
van Smeets  kan om privacy redenen 
niet worden opgenomen in dit rapport.

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

PASPOORT
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SEGMENTATIESTUDIE VII
PASPOORT BUURTACTOREN
Sint-Pieters-Leeuw

Virginie Van Der Gucht

Hoe beleven, ervaren  en waarderen  
steenwegactoren verwevenheid in hun steenwegcontext?

NAAM

ADRES

GEVESTIGD SINDS

PROFIEL

BELANGRIJKE 
FEITEN

RELATIE MET 
BEDRIJVIGHEID

Virginie Van DerGucht
Bergensesteenweg
1991
buurtbewoonster, OCMW Linkebeek, zelfstandige kunstschilder in bijbe-
roep

Haar familie (inclusief zijzelf) woont al zes generaties lang op de 
Bergensesteenweg in een woning, een voormalige boerderij gebouwd 
door haar betovergrootvader, met sterke relatie met de omliggende 
bedrijven (Smeets, Ecobati...).

Al gedurende vele generaties woont haar familie in deze woning, langs 
Smeets, Ecobati en vele andere bedrijven. De band tussen Virginie en 
deze bedrijven verschilt per bedrijf. Met Smeets en Ecobati heeft ze een 
goede verstandhouding, maar met de bedrijven achter haar woning ligt 
dat anders en treden er sporadisch conflicten op.
Virginie kijkt op verschillende manieren naar haar woonplaats. De his-
toriek van de woning maakt de plek speciaal voor haar en de nabijheid 
van alles (winkels, werkplaats, station...) zorgt ervoor dat ze geen auto 
nodig heeft en alles met de fiets kan doen. De steenweg kent echter veel 
geluidsoverlast en fijn stof, wat het leven er dan weer minder aangenaam 
maakt.
De woning kent een hele geschiedenis, met een aggragisch verleden, 
vele verbouwingen en toevoegingen aan de woning. Historisch gezien 
heeft haar familie ook een sterke band met de locatie en heeft ze de 
lange evolutie van de Bergensesteenweg meegemaakt. Het huis vormt 
hiervan ook het resultaat.
De woning van Virginie werd enkele jaren geleden zonevreemd verklaard. 
Dit maakt een mogelijke verkoop in de toekomst veel moeilijker en geeft 
haar veel kopzorgen en angsten over het verdere bestaan ervan.

Virginie ziet in de toekomst de nood om fijn stof te verminderen op de 
steenweg en hoopt op ingrepen die het verkeer vertragen en verminde-
ren, maar ook de afstand tussen het verkeer en de woningen groter te 
maken.

WAT HEB JE
NODIG
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 HET VESTIGINGSVERHAAL

De betovergrootvader van Virginie koopt grond en bouwt het huis als 
boerderij, met een café en herberg verweven aan de boerderij.
ACTIE: De betovergrootvader werkt zelf als boer en besteedt het café en de herberg uit aan 
werknemers.

De overgrootvader van Virginie trekt samen met zijn vrouw in in het huis 
van zijn vader. Hij sterft al snel de haar overgrootmoeder wordt weduwe.
ACTIE: Haar overgrootmoeder verkoopt een groot deel van het terrein om haar kinderen groot
te brengen.

De grootvader van Virginie woont samen met haar grootmoeder in het 
huis. Ze verkopen een deel van het terrein en investeren het geld op een 
andere manier.
ACTIE: De twee rijwoningenvan de familie worden gerenoveerd met het geld. 

De grootouders verhuizen en de ouders van Virginie komen in de voorma-
lige boerderij wonen.
ACTIE: De grootouders verhuizen naar een van de rijwoningen.

Virginie trekt na een tijdje in Schaarbeek gewoond te hebben zelf in in de 
rijwoningen langs de historische woning.
ACTIE: De twee woningen worden samen verbouwd tot één woning en één tuin. Haar ouders ver-

huizen naar een nieuwbouwhuis in de gemeente

De uitbouw van heel wat winkelketens (Aldi, Lidl, Ikea...) op de Bergense-
steenweg vindt plaats, waardoor het verkeer ook steeds drukker wordt. 
Ook de aangroei van woningen en industriële activiteiten werkt deze 
trend in de hand.

Virginie en haar man voeren grote verbouwingen uit aan hun woning. 
Dit zorgt voor conflicten met het achterliggende bedrijventerrein, omdat 
firma’s zich langs deze weg naar het pand begeven.

De historische woning werd zonevreemd verklaard, om mogelijks in de 
toekomst de woning te annexeren tot industrieel grondgebied. Dit wordt 
niet rechtstreeks gecommuniceerd.
ACTIE: Door andere omstandigheden en de dagelijkse drukte gaat Virginie hier niet tegen in.

De aanleg van fluisterasfalt op de steenweg had een positieve invloed op 
de geluidsoverlast. Het weghalen van de zijdelingse parkeerplaatsen had 
echter het tegenovergestelde effect, door de beperkte afstand tussen het 
verkeer en de woningen.

Virginie hoopt dat haar kinderen ondanks de statuutswijziging van de 
woning tot zonevreemde constructie later nog steeds kunnen wonen in 
de woning en dat de geschiedenis en verhalen zich er verder kunnen 
schrijven.

1880
Aankoop grond en 

opbouw woning

1910
Generationele 

opvolging

1951
Generationele 

opvolging

1960
Generationele 

opvolging

1991
Generationele 

opvolging

2005 - 2006
Economische ontwikkeling

2007
Verbouwing

2007 - 2008
Statuutwijziging

2015
Infrastructurele werken

Toekomst
Generationele 

opvolging
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 VERWEVINGSVERHAAL

1. ONTMOETEN

2. GROENE RUIMTE

3. NABUURSCHAP

4. FIJN STOF-
    VERVUILING

5. STATUUTSVER-
    ANDERING

6. HISTORISCHE 
    WAARDE

7. NABIJHEID EN
    CONNECTIVITEIT

De steenweg maakt vanuit het drukke karakter en de vele verkeersstro-
men dat er geen ontmoetingen kunnen plaatsvinden. De plaats nodigt 
niet uit samen te komen met andere bewoners uit de omgeving.

Meer groen op de (percelen langs) de steenweg zou de steenweg een 
aangenaam karakter geven, dat ontmoetingen mogelijk maakt en dat ook 
kan zorgen voor een gezondere en meer leefbare leefomgeving.

Virginie haalt aan dat ze een goede communicatie ondervindt met de 
bedrijven uit haar omgeving. Voor kleine problemen kan ze altijd terecht 
bij hen, bijvoorbeeld om via hun pand haar dak te bereiken.

De grote verkeersstromen zorgen voor grote hoeveelheden fijn stof op de 
steenweg. Dat maakt het een minder aangename werkomgeving.

De woning van Virginie werd enkele jaren geleden zonevreemd verklaard. 
Daardoor heerst er onzekerheid over de toekomst van haar woning.

De woning van Virginie kent een zeer lange geschiedenis en heeft de 
hele evolutie van de steenweg meegemaakt.

Virginie haalt de nabijheid van alle faciliteiten (winkels, scholen...) aan de 
steenweg aan, waardoor ze al haar verplaatsingen met de fiets kan doen.
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FICHES

FICHES
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A.1. Fiche Leefbaarheid (11)

DEFINITIE Leefbaarheid is een centrale waarde in verwevingsprocessen. In een leefbare omgeving zijn 
de capaciteiten, materiële en sociale kwaliteiten aanwezig die bijdragen aan een goed leven 
(Chambers and Conway 1992 in De Satgé, 2002: p.4). Concreet omvat dit verweving die de 
evolutie mogelijk maakt naar veilige, gezonde, sociale en duurzame omgevingen. Deze om-
gevingen bieden ruimte aan uiteenlopende noden op maat van jong en oud; aan ontmoeting 
en activiteit, natuur en groen, water en bomen, gezonde lucht en stille plekken en aan fietsen 
en wandelen, eerder dan de auto (Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad, 2019).

FICHE, LEEFBAARHEID
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1.1. AS IS

Een verweven omgeving heeft nood aan betaalbare 
en beschikbare ruimte voor bedrijven, bewoners en 
verschillende types bemiddelaars. 

Een verweven omgeving is levendig met een grote 
diversiteit aan actoren, activiteiten en ruimten: 
dynamisch, divers, met doorgroei- en verhuismo-
gelijkheden. Die levendigheid komt soms in conflict 
met bijvoorbeeld de rust die mensen zoeken in 
een woonomgeving. Het vraagt de nodige onder-
steuning om een goede balans te vinden voor alle 
actoren om in een verweven omgeving te werken 
en wonen.  

Een verweven omgeving draagt bij aan duurzaam-
heid in de zin van betere luchtkwaliteit, water, 
groen en diversiteit; een propere en zorgende 
omgeving. 

DEFINITIE

Betaalbaarheid en 
beschikbaarheid 

Levendigheid Duurzaamheid

Hoe kan verweving bijdragen aan meer beschikba-
re werk- en wooninfrastructuur?

Hoe kan verweving bijdragen aan meer betaalbare 
werk- en wooninfrastructuur?   

Hoe kan verweving bijdragen aan een dynamische 
omgeving?

Hoe kan verweving bijdragen aan meer  diversiteit 
aan actoren, ruimtes?

Hoe kan verweving bijdragen aan betere door-
groei- of verhuismogelijkheden? 

Is er ondersteuning voor bedrijven in het beter 
enten van werking op een diverse en snel verande-
rende omgeving?

Hoe kan verweving bijdragen aan een duurzame 
omgeving in relatie tot luchtkwaliteit, tempera-
tuur, water, groen en biodiversiteit? 

Hoe kan verweving bijdragen aan een propere 
omgeving waar zorg voor wordt gedragen?

VRAAGSTUKKEN

FICHE, LEEFBAARHEID
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Betaalbaarheid en 
beschikbaarheid 

Levendigheid Duurzaamheid

Realiseren van meer beschikbare werk- en woon-
infrastructuur.

Realiseren van een betaalbare werk- en woonin-
frastructuur.   

Realiseren van voldoende doorgroei- en verhuis-
mogelijkheden binnen de omgeving.

Plaatsmaken voor een voldoende diversiteit aan 
actoren.

Stimuleren van een dynamische omgeving, die 
evenwel niet aanvoelt als louter een overgangsom-
geving.  

Begeleiding bedrijven in hun werking in een diverse 
en snel veranderende omgeving.

Ontwikkelen van een gezonde en duurzame leef-
omgeving.

Zorgen voor een propere en goed onderhouden 
omgeving.

UITDAGINGEN

‘Vanuit commercieel perspectief zijn deze vaak achterliggende en 
verdoken panden niet goed gelegen. Dit drukt de huurprijs wat inte-
ressant wordt voor o.a. groothandelaars en aannemingsbedrijven. De 
prijs van deze panden ligt ook beduidend lager dan op een bedrijven-
terrein. Daar heb je bovendien bijkomende regelgeving en kosten.’

Dejaegher, makelaar, Bissegem
   

Waar EP Ramen en Deuren zit, zat ooit Vanca (www.vanca.be). Die 
zijn sterk gegroeid doorheen de tijd. Veel bedrijven die zich vestigden 
in de vlasmagazijnen zijn gegroeid naar andere plaatsen in Bisse-
gem en nabije omgeving. Er zijn ook enkele gebouwen die ter zielen 
gegaan zijn, zoals de weverijen, maar die gebouwen worden dan weer 
ingevuld met nieuwe bedrijven, natuurlijk 

Dejaegher, makelaar, Bissegem

‘Meer groen op de (percelen langs) de steenweg zouden de steenweg 
een aangenaam karakter geven, dat ontmoetingen mogelijk maakt 
en dat ook kan zorgen voor een gezondere en meer leefbare leef-
omgeving.’

Virginie Van der Gucht, Sint-Pieters-Leeuw

VOORBEELDLOCATIES

Meensesteenweg, Bissegem Buro Market, Sint-Pieters-Leeuw EP Ramen en Deuren, Bissegem Sint-Pieters-Leeuw Bissegem Ecobati, Sint-Pieters-Leeuw

FICHE, LEEFBAARHEID
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1.2. TO BE

● Creëren van een mix aan panden voor verhuur 
en verkoop in diverse prijsklassen, eventueel 
via co-creatie van collectieve woon- en werk-
projecten. 

 
● Beleid rond tijdelijke terbeschikkingstelling 

van leegstaande panden, voor tijdelijke initi-
atieven zoals opleidingen en voor meer langlo-
pende gebruiken. 

 
● Ontwikkelen van coworking en makerspaces.
 
● Ontwikkelen van equivalent van de sociale 

woningmarkt voor economie in verweven 
locaties, eventueel met steun van Europese 
middelen.

 
 Zie ook fiche nr 8 ‘Collectiviteit’
 

● Beleid dat aandacht besteedt aan een grote 
diversiteit aan woon- en werkpanden, via bv 
stadsvernieuwingsprojecten

 
● Pilootprojecten rond collectieve woon- en 

werkprojecten en incubatoren
 
● Co-creatieve investeringen in integratie van 

ontmoetingsruimtes in de wijk: wijkwerking, 
horeca, kwalitatieve publieke ruimte.

 
● Zichtbaarheid vergroten van bedrijvigheid in 

de buurt.
 
● Ondersteuning bedrijven om bedrijfsstrategieën 

te ontwikkelen in snel evoluerende woon- en 
werkomgevingen

 
 Zie ook fiche nr 7 ‘Diversiteit’

● Ontharde, vergroende steenwegomgevingen.
 
● Slimme verdichtingsprojecten, met strategie-

en zoals stapelen etc.
 
● Pilootprojecten waterbeheer 
 
● Co-creatieve waterbufferingsprojecten.
 
 Zie ook fiche nr 6 ‘Intensiteit’
 
 
 

INSPIRATIE

Betaalbaarheid en 
beschikbaarheid 

Een levendig ruimtelijk aanbod Een duurzame leefomgeving

- https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
- https://www.wonenvlaanderen.be/
- https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/betaalbaar-wonen
- https://www.vlaanderen.be/publicaties/ruimte-om-te-ondernemen-
  leidraad-bij-het-zoeken-naar-een-bedrijfsruimte
- Studie/oproep Team Vlaams Bouwmeester/Fietsberaad: 
  https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/publicaties/leefbuurten-
  resultaten-onderzoekstraject?subsite=leefbuurten

Transition requires collaborative work. Discovering and defining 
actions that support supermixed cities. July 2019. 
Conference: AESOP2019 Venice - Planning for Transition. At: 
https://www.aesop2019.eu/wp-content/uploads/2020/02/AESOP_
book_of_papers_2.pdf

Pilootprojecten ontharding en waterbeheer
- https://www.genk.be/actie-uitgelicht-genk-breek-op
- https://omgeving.vlaanderen.be/werkboek-en-onthardingsfora
- Made in Brussels, en andere verwevingsstudies demonstreren good 
  practices https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-economisch-
    onderzoek

ONDERBOUWING

FICHE, LEEFBAARHEID
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A.1. Fiche Verbondenheid (12)

DEFINITIE Verbondenheid wordt gedefinieerd als verweving die bijdraagt aan actoren die zichzelf kun-
nen zien als onlosmakelijk verbonden met en dus ook zorgend voor andere actoren in hun 
omgeving (De la Bellacasa 2017; Escobar, 2018).

FICHE, VERBONDENHEID
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1.1. AS IS

Een verweven omgeving krijgt optimaal vorm als 
de omgeving herkenbaar is voor alle actoren en er 
een belangrijke mate van eigenaarschap en goed 
nabuurschap bestaat.

Verweven omgevingen zijn onlosmakelijk verbon-
den met het besteden van aandacht aan participa-
tie, communicatie en het onderhouden en vormen 
van netwerken. 

Een kwalitatieve verweven omgeving heeft nood 
aan inclusieve publieke en private infrastruc-
tuur die toegankelijk is en op maat is van de 
specifieke noden van de actoren die er wonen en 
werken.

DEFINITIE

Herkenbaarheid, eigenaarschap, 
nabuurschap 

Participatie, 
communicatie en netwerken

Inclusieve infrastructuur

Is de werk- en woon infrastructuur herkenbaar, 
zichtbaar en aantrekkelijk voor zowel mensen die 
er wonen en werken als voor buitenstaanders?

Zijn er herkenbare en noodzakelijke diensten aan-
wezig? 

Voelen mensen die er wonen en werken eigenaar-
schap over de werk- en woon infrastructuur?

Besteden mensen die er wonen en werken aan-
dacht aan nabuurschap?  

Werken actoren samen aan verweven acties die 
participatie, communicatie en netwerkvorming ten 
goede komen?

Worden bedrijven voldoende betrokken in par-
ticipatieve, communicatie en netwerkvorming door 
beleid, buurt of andere netwerken? 
 
Organiseren bedrijven zelf communicatie, partici-
patie en netwerkvorming naar buurt, beleid, (toe-
komstig) personeel  en professionele actoren toe?

Zijn er bemiddelaars aanwezig die kunnen 
instaan voor participatie, communicatie en netwerk-
vorming, zoals verweefcoaches, wijk- en zorgbe-
middelaars; of makelaars?

Hoe kunnen we samenwerken aan verweven acties 
die bijdragen aan het ontwikkelen van een inclu-
sieve infrastructuur die de actoren en de omge-
ving ten goede komt?
 
Hoe werken we aan verweven acties die de toe-
gankelijkheid van alle groepen vergroot?
 
Hoe werken we aan verweven acties die werkom-
geving rond de woonomgeving en de woonomge-
ving rond de werkomgeving aantrekkelijker maken?

Hoe kunnen we toegankelijkheid verbeteren op 
maat voor heel specifieke werk- en woonnoden?

VRAAGSTUKKEN

FICHE, VERBONDENHEID
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Herkenbaarheid, eigenaarschap, 
nabuurschap 

Participatie, 
communicatie en netwerken

Inclusieve infrastructuur

Stimuleren van herkenbaarheid, eigenaarschap en 
nabuurschap in de omgeving.

Integreren van diensten in de omgeving die verwe-
ving bevorderen.  

Proactief participatie, communicatie en netwerk-
vorming organiseren, zeker rond gevoelige the-
ma’s zoals verkeer of vervuiling.

Professioneel inzetten op participatie, communica-
tie en netwerkvorming door bemiddelaars.

Het uitwerken van inclusieve infrastructuur die toe-
gankelijk is voor verschillende groepen.

Het uitwerken van inclusieve infrastructuur die wo-
nen en werken dichter bij elkaar brengt.
 
Het uitwerken van inclusieve infrastructuur die op 
maat is voor de bijzondere woon- en werknoden 
van specifieke actoren in de buurt.

UITDAGINGEN

‘Als je al die publiekstrekkers (post,  mutualiteiten, banken) weghaalt 
uit een dorp, dan heb je inderdaad die circulatie niet meer van de 
gaande man. En het is net die gaande man die niet merkt dat er  inder-
daad in uw steenweg wel wat bedrijvigheid zit. Als ze te voet komen 
van hier om naar de bank te stappen, dan zien ze ‘ah, er is hier een 
nieuwe slager, we gaan eens stoppen’.’

Franky Doolaeghe, boekhouding, Bissegem
   

‘Het gebied rond de Boerenmarkt maakt deel uit van het gebied ten 
noorden van de Antwerpsesteenweg. Dit gebied trekt minder de aan-
dacht van de sociale partners. Er is een wijkactieteam sinds anderhalf 
jaar waarin twee scholen zetelen: een freinetschool secundair onder-
wijs en de Arteveldehogeschool, die buurtgericht willen gaan werken 
door delen van hun infrastructuur open te stellen (o.a. een sporthal). 
De bedrijven willen we graag bereiken, omdat zij, door hun ligging in 
een woonbuurt, ook veel te delen hebben.’

Johan Geldof, sociale regie, Gent Dampoort

‘Dampoort is een wijk met grote diversiteit aan mensen en woningen. 
Dampoort wordt meer en meer deel van het centrum, maar toch liggen 
de diensten te ver af. Er is echter verarming van het kleinhandelaan-
bod. Er is geen bankkantoor meer aanwezig’ en dat is moeilijk voor 
sommige ouderen.’

Johan Geldof, sociale regie, Gent Dampoort

VOORBEELDLOCATIES

De Troubadour, Bissegem Vleeswaren Arca, Bissegem

Anohid, Bissegem Meensesteenweg, Bissegem

Buro Market, Sint-Pieters-Leeuw Pullmaflex en Leggett & Platt 
Automotive, Sint-Pieters Leeuw

FICHE, VERBONDENHEID
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1.2. TO BE

● Herbestemmen met aandacht voor sociale 
waarden.

 
● Stadsmaken als participatief design:  Co-cre-

atieve processen om toe-eigening mogelijk te 
maken.

 
● Verweven van belangrijke diensten met 

bedrijvensites, omdat dit extra bedrijven en 
klanten aantrekt. 

 
● Zichtbaar en aantrekkelijk maken van de 

aanwezige werk en wooninfrastructuur. 
 
 Zie ook fiches nr 5 ‘Interface’ en nr 7 ‘Diversiteit’
 

● Investering in verweefcoaches.
 
● Versterken participatieve werking van andere 

bemiddelaars: zoals wijk- en zorgbemiddelaars, 
makelaars.

 
● Participatieve pilootprojecten, zeker rond ge-

voelige onderwerpen, zoals weginfrastructuur, 
integratie van nieuwe industrie etc.

 
● Workshopaanbod rond participatie, communi-

catie en netwerkmethodieken en tools.
 
● Participatief netwerkwerking en infrastructuur 

versterken naar buurt, (toekomstig) personeel, 
andere bedrijven, concullega’s etc.

 
 Zie ook fiche nr 1 ‘Bedrijfsecosysteem’
 

● Onderzoek naar de noden van verschillende 
actoren die gebruik (willen) maken van bepaal-
de infrastructuur.

 
● Participatief ontwerp met diverse actoren-

groepen van infrastructuur (mobiliteit, open 
ruimte rond het bedrijf etc)

 
● Ontwerp voor toeëigening, flexibiliteit, aan-

pasbaarheid.
 
● Ontwerpen voor en inplannen evaluatiemomen-

ten rond de inclusiviteit en het “op maat karak-
ter” van de infrastructuur. 

 
 Zie ook fiche nr 8 ‘Collectiviteit’

INSPIRATIE

Herkenbare, vertrouwde infrastructuur Een participatieve ruimtelijke werking Een inclusieve infrastructuur

- Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen 
  en werken: Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Jan Zaman
  https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/
  handle/acd/256213/Plandagpaper_2019.pdf
- Meer straatwaarden: https://www.reinwardt.ahk.nl/media/rwa/docs/ 
  Publicaties/Meer_straatwaarden.pdf

- Participatory Design, overview of tools bijvoorbeeld 
  https://maketools.com/downloads of
  https://www.uhasselt.be/MasterclassParticipatietools

- Inclusief ontwerp: https://www.rca.ac.uk/research-innovation/
   research-centres/helen-hamlyn-centre/
- Ontwerp voor aanpasbaarheid: http://thehackablecity.nl/

ONDERBOUWING

FICHE, VERBONDENHEID
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A.1. Fiche Deeleconomie (9)

DEFINITIE De deeleconomie wordt in Vlaanderen gedefinieerd als een economisch systeem dat consu-
menten en bedrijven toelaat om tijdelijk gebruik te maken van ondergebruikte infrastructuur, 
goederen of diensten, al dan niet tegen betaling (Idea, 2017) op een manier die bijdraagt aan 
duurzame maatschappij in sociale en ecologische zin (Huybrechts et al, 2020).
 

FICHE, DEELECONOMIE
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1.1. AS IS

De lokale strategie van de “korte keten” is een zeer 
specifieke praktijk in verweving. Het is een duur-
zaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse rela-
tie bestaat tussen de producent en de consument. 
De producent verkoopt dan rechtstreeks via andere 
landbouwers of in een samenwerkingsverband aan 
de consument (Cazeau, Vlaamse Overheid, 2010).

In de deeleconomie, is het delen van infrastruc-
tuur of infrastructuurspecifieke clustering (ruimte, 
machines etc) een veel voorkomende verweving-
spraktijk, waar evenwel nog veel uitdagingen aan 
verbonden zijn zoals regelgeving, verzekering etc. 
(PlusOffice & UHasselt, 2016). Dit soort uitdagin-
gen wordt besproken en onderzocht binnen het the-
ma van de Commons (Commoning Design, 2020). 

In het segment van de deeleconomie krijgt verwe-
ving geregeld vorm in organisationele samenwer-
king tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven, 
andere organisaties en individuele bewoners. 
Samenwerkingen kunnen vorm krijgen op vlak van 
personeel, netwerken of afvalverwerking. 

DEFINITIE

Korte keten Delen van infrastructuur Industriële samenwerking

Hoe kunnen we korte keteninitiatieven tot stand 
brengen die de verwevenheid tussen diverse  
actoren kunnen versterken?

Hoe kunnen we bedrijven en handelaars stimuleren 
om ook lokaal onderling samen te werken? 

Hoe kunnen zorg- en wijkbemiddelaars in korte 
keteninitiatieven de link met bedrijven nog sterker 
leggen? 

Zijn er historisch korte keteninitiatieven die terug 
nieuw leven ingeblazen kunnen worden? 

Hoe kunnen we meer    verweving mogelijk maken 
door het delen van infrastructuur?

Welke infrastructuur kan  gedeeld worden en tus-
sen wie?

Hoe kunnen informele deelpraktijken leiden tot 
formele afspraken? Is dat wenselijk?

Hoe geef je samenwerkingsverbanden vorm 
tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en 
de sociale, publieke en/of creatieve sector die alle 
partijen voordelen opleveren? 

Hoe ontdek je de gebieden waarop samenwerking 
met wederzijds voordelen aanwezig zijn?

VRAAGSTUKKEN

FICHE, DEELECONOMIE
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Korte keten Delen van infrastructuur Industriële samenwerking

Het beter betrekken van bedrijven in korte  
keteninitiatieven via hun deelname in bestaande en 
nieuwe lokale netwerken.

Het beter betrekken van bedrijven in korte keteni-
nitiatieven door hun terbeschikkingstelling van 
infrastructuur, producten, kennis etc. 

Het ondersteunen van zorg- en wijkbemidde-
laars om de link te leggen met bedrijven in korte 
keteninitiatieven?

Het onderzoeken van korte keteninitiatieven in het 
verleden die nieuw leven ingeblazen kunnen wor-
den.  

Het uitwisselen rond infrastructuur die zowel bedrijf 
als buurt en leefomgeving ten goede komen. 

Het creëren van een draagvlak en beheersstruc-
tuur rond deze infrastructuur. 

Het creëren van een bouwblokvisie.

Vormgeven van samenwerkingsverbanden 
tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en 
de sociale, publieke en/of creatieve sector die alle 
partijen voordelen opleveren.

Samen vastleggen van de gebieden waarop 
samenwerking met wederzijds voordelen aanwezig 
zijn.

Binnenbrengen van de Sustainable Develop-
ment Goals in bedrijven. 

UITDAGINGEN

VOORBEELDLOCATIES

Anohid en Traum, Bissegem Van Obbergen, 
Sint-Pieters Leeuw

Bissegem Demoortel Gebr. en Debigum, 
Sint-Pieters Leeuw

Ecobati en Smeets, 
Sint-Pieters Leeuw

Bergensesteenweg, 
Sint-Pieters Leeuw

FICHE, DEELECONOMIE
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1.2. TO BE

● Ontwikkelen van intersectorale netwerken 
rond korte keteninitiatieven.

 
● Ontwerpen van korte keteninitiatieven op res-

truimte van bedrijven, bijvoorbeeld bufferzo-
nes, daken etc.

 
● Uitbreiden takenpakket zorg- en wijkbemidde-

laars naar het betrekken van bedrijven.
 
● Herontwikkeling/herdenking van historische 

korte keteninitiatieven.
 
 Zie ook fiche nr 1 Bedrijfsecosysteem’
 
 

● Uitbreiding takenpakket van wijk- bemid-
delaars naar het persoonlijk met bedrijven - 
naast andere actoren in de buurt - aan de slag 
gaan om tot delen van infrastructuur te komen.

 
● Nieuwe eigendoms- en beheersmodellen 

voor gedeelde infrastructuur opstellen. Zie 
modellen voor types clustering, zoals de “com-
munity work space” (Antwerpen morgen).

  
● Het uitwerken van een bouwblokvisie   

(Stad Gent, bouwblokvisie).
  
● Het inspireren door good practices te delen.
 
 Zie ook fiches nr 1 ‘ 

Bedrijfsecosysteem’  
en nr 8 ‘collectiviteit’

 

● Het uitwerken van innovatieve organisatie-
modellen, waarvan de toepasbaarheid in speci-
fieke bedrijfscontexten onderzocht wordt door 
bemiddelaars, zoals de verweefcoaches, bv. 
industriële symbiose (OVAM). 

 
● Het delen van good practices via een gedeel-

de presentatie die de verweefcoach ook mee-
geeft aan eigenaars of ontwikkelaars. 

 
● Inschakelen van zorg- en wijkbemiddelaars 

om samenwerkingsverbanden op te zetten 
tussen industriële en sociale partners.

 
 Zie ook fiche nr 1 ‘Bedrijfsecosysteem’
 

INSPIRATIE

Korte keten met bedrijven Delen en beheren van infrastructuur Innovatieve industrieel-sociale 
samenwerkingsmodellen

- Cazeau, G. Korte Keten Initiatieven in Vlaanderen. Een overzicht. 
  Brussel: Departement Landbouw en Visserij, Vlaanderen. 
  Available at: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/7373
- https://www.pakt-antwerpen.be/pakt-0
- https://www.ateliergrooteiland.be/
- Timelab. Reshaping Industry: Knotfactory. Geraadpleegd op 
  20 december 2021, via https://timelab.org/projects/6677-space

- COMMONS TOOLBOX: Commoning Design: 
  A pluriversal Slide DECK V2. 
  Available at: https://zenodo.org/record/4117771#.YcBRP33MJ_Q 
- PlusOffice & Uhasselt (2016). Co-working 2,0. Werken aan 
  specifieke clustering. Available at: 
  https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/labo-xx-werk/media
- https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/
  toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/bouwblokvisie-voor-
  vergroenen-en-verweven

- https://ovam.be/symbiose
- Huybrechts, Liesbeth and van der Graaf, Shenja and D’Hauwers, 
  Ruben and Pierson, Jo (2021). Belgium: Adoption of the Sharing 
  Economy. Belgium: Adoption of the Sharing Economy. 
  Published in: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/110227/
- Commons Gent, https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/
  stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/gent-
  als-commonsstad-van-de-toekomst-0

ONDERBOUWING

Knotfactory van Timelab Bouwblokvisie Stad Gent

FICHE, DEELECONOMIE
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A.1. Fiche Energietransitie (10)

DEFINITIE Europese instellingen roepen op om op korte termijn de energietransitie te maken naar 
een “low carbon” maatschappij (European Commission, 2019). Deze doelstelling beperkt 
zich niet tot het zoeken naar betere en groenere technologieën maarvraagt, volgens het 
trias-denken (Van Den Driessche et al., 2017) om een low-tech ontwerpattitude die inzet 
op een combinatie van behoeftereductie, hernieuwbare oplossingen en rationaliseren van 
niet-hernieuwbare oplossingen op vlak van electriciteit, warmte, water, transport en andere.

Het ambieert dus in de eerste plaats drastisch komaf te maken met energie-obesitas  
(Tertzakian & Hollihan, 2009). In verweven context zijn vormen van energie delen en  
energie commons (Byrne, Martinez & Ruggero, 2009) dichtbij het dagelijkse leven  potentiële 
bouwstenen om praktijken en culturen van mensen, bedrijven en gemeenschappen te 
 verbinden (Capaccioli, Poderi, Bettega & D’Andrea, 2016). Energie uitwisseling en productie 
van hernieuwbare energie op wijk of bouwblok niveau kunnen schaalvoordelen opleveren 
die hun eigenaars niet individueel kunnen bereiken maar aanzienlijke juridische en structu-
rele belemmeringen staan realisatie vaak in de weg (Wiseman & Bronin, 2013). Literatuur 
over motieven van multi-actoren om zich te engageren in energie commons, laat zien dat 
de belangrijkste succesfactoren van sociaal-economische aard zijn: zowel participatieve en 
bottom-up trajecten om partnerschappen en kennisnetwerken op te bouwen en lokale capa-
citeiten te ondersteunen in de realisatie en management, maar ook duidelijke economische 
voordelen voor alle betrokken actoren (Birmele & SchaichWerner, 2013).

FICHE, ENERGIETRANSITIE
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1.1. AS IS

Verweving biedt bedrijven en hun omgeving de 
kans om hernieuwbare energie (bv warmte of 
elektriciteit) te delen en uit te wisselen wat collec-
tief tot een daling van energieverbruik en kosten 
kan leiden (Byrne, Martinez & Ruggero, 2009). Dit 
kwalitatieve onderzoek toont trajecten die inzetten 
op energiereductie bij individuele bedrijven of be-
drijventerreinen maar ook enkele bedrijven die zelf 
manieren uitzoeken om hun hernieuwbare energie 
te delen met hun omgeving.

Verweving biedt mogelijkheden voor de energie-
transitie door renovatie-, of ontwikkelingsprojecten 
aan te grijpen om samenwerkingen te stimuleren 
en op te zetten tussen bedrijf en omgeving in ener-
gievriendelijke ontwikkelingsprocessen. Renova-
tie- of ontwikkelingsprojecten kunnen betrekking 
hebben op de bedrijfseigen productieprocessen of 
op flankerende infrastructuurwerken.Met energie-
vriendelijke ontwikkeling doelen we op investerin-
gen in productie en uitwisseling van hernieuwbare 
energie en energiezuinige technologieën. 

Een energietransitie in verweven context heeft 
nood aan meer energievriendelijke organisatie-
modellen. Dit kan in de vorm van bedrijventerrei-
nen-management, het opstellen van duurzame 
mobiliteits- en energieplannen, integratie van 
technologie, etc.  

DEFINITIE

Energieverbruik Energievriendelijke ontwikkeling Energievriendelijke organisatiemodellen

Hoe kunnen we in verwevingsprojecten samenwer-
kingen opzetten tussen bedrijven en hun omgeving 
die het energieverbruik minderen? 

Hoe kunnen we in verwevingprojecten samenwer-
kingen opzetten tussen bedrijven en hun omgeving 
die de energie-uitwisseling stimuleren?

Hoe kunnen verwevingsprojecten gestimuleerd 
worden die bijdragen aan energievriendelijke 
ontwikkeling?
 
Wat zijn mogelijkheden om energievriendelijke ont-
wikkeling te stimuleren in renovatie en energie 
vernieuwingsprojecten? 

Hoe kunnen bedrijven en omgeving energievrien-
delijke organisatiemodellen ontwikkelen die alle 
partijen ten goede komen?

Hoe kunnen bedrijven en omgeving ondersteund 
worden om deze modellen tot stand te brengen? 

VRAAGSTUKKEN
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Energieverbruik Energievriendelijke ontwikkeling Energievriendelijke organisatiemodellen

Opzetten van samenwerkingen tussen bedrijven 
en hun omgeving die het energieverbruik minde-
ren. 

Opzetten van samenwerkingen tussen bedrij-
ven en hun omgeving die de energie-uitwisseling 
stimuleren. 

Het detecteren en inspelen op lopende renovatie 
en energie-installatieprojecten van bedrijven om 
de samenwerking met de omgeving te stimuleren. 

Het stimuleren van energievriendelijke ontwikke-
ling via samenwerking met beleidsinstrumenten die 
dat aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar maken. 

Het innoveren van energievriendelijke organisa-
tiemodellen die verweving ten goede komen.

Het ondersteunen van de ontwikkeling van inno-
vatieve energievriendelijke organisatiemodellen.

UITDAGINGEN

VOORBEELDLOCATIES

KAVA en EP Ramen en Deuren, 
Bissegem

Ecobati en Smeets, 
Sint-Pieters-Leeuw

Pullmaflex en Leggett & Platt 
Automotive, Bissegem

Bellevue, Sint-Pieters-Leeuw

Bergensesteenweg, 
Sint-Pieters-Leeuw

Anohid en Traum, Bissegem
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1.2. TO BE

● Doorlichtingen van bedrijven door energie-
coaches tegen een klein bedrag met het oog op 
energievermindering.

 
● Betaalbare consultancy door experten en 

studiebureaus rond energie-uitwisseling.
 
● Bouwblokvisies
 
● Materiaal- en energiescans
 
● Opzetten van een energiecentrale die advi-

seert rond energie, net als op de woning-
markt, maar dan voor de verweven bedrijfs- 
en woningmarkt. 

 
● Naast het fiscaal aftrekbaar maken van 

energievriendelijke technologie (bv. laadpa-
len), ook uitwisselings- en beheersmodellen 
uitwerken op maat van het bouwblok. 

 
 Zie ook fiche nr 1 ‘Bedrijfsecosysteem’
 
 
 

● Het uitwerken en inzetten van steunmaatre-
gelen voor energievriendelijke ontwikkeling in 
renovatie en investeringen in nieuwe technolo-
gie.

 
● Participatief het gesprek op gang brengen 

tussen bewoner en professionele actor, 
over het huidige en het gewenste comfort in de 
woning en buurt, op basis van de behoeften en 
wensen van de bewoner.

 
● Participatief verwevingsprojecten evalueren op 

hun duurzame bijdrage. 
 

● Persoonlijke bedrijfs- en omgevingsbezoeken 
om de organisatiemodellen te bespreken en 
energievriendelijker te herontwerpen.

 
● Innoveren van het management van bedrij-

venterreinen naar energievriendelijkere model-
len.

 
● Herorganiseren van mobiliteitsbewegingen in 

verweven van locaties richting energievriende-
lijkheid.

 
● Herorganiseren van mobiliteitstechnologie in 

verweven van locaties richting energievriende-
lijkheid.

 
 Zie ook fiches nr 1 ‘Bedrijfsecosysteem’ en nr 3 

‘Bereikbaarheid’

INSPIRATIE

Energievermindering en uitwisseling Verweven energievriendelijke ontwikkeling Energievriendelijke organisatiemodellen

- Bouwblokvisie: https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/
  stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/
  bouwblokvisie-voor-vergroenen-en-verweven
- Energiescan: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/duurzaam-
  ondernemen/energieadvies/energieadvies
- Materialenscan: https://www.ovam.be/materialenscan

- https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/duurzaam-ondernemen/
  steunmaatregelen/steun-voor-investeringen-milieu-en
- www.comforttool.be (Sustainability, UHasselt).
- De 4 lenzen als canvas dat groepen ondersteunt in het 
  ontwikkelingsproces van een strategie of project dat bijdraagt aan 
  een goed leven binnen planetaire grenzen. (Doughnut Economics
  Action Lab). Deze tool is via Creative Commons beschikbaar.   
  UHasselt workshop concept: https://doughnuteconomics.org/
  tools-and-stories/14

- European Commission A Roadmap for moving to a competitive low 
  carbon economy in 2050.
- Byrne, J., Martinez, C. and Ruggero, C. (2009). Relocating Energy 
  in the Social Commons: Ideas for a Sustainable Energy Utility. 
  Bulletin of Science, Technology & Society. 29, 2 (Apr. 2009), 81–94 
- Tertzakian, P. and Hollihan, K. (2009). The End of Energy Obesity: 
  Breaking Today’s Energy Addiction for a Prosperous and Secure 
  Tomorrow. Wiley.
- Capaccioli, A., Poderi, G., Bettega, M., D’Andrea, V.  (2016). 
  Participatory Infrastructuring of Community Energy PDC ‘16,  
  August 15-19, 2016, Aarhus, Denmark. ACM. 
  doi: http://dx.doi.org/10.1145/2948076.2948089
- Ideeënboek duurzame mobiliteit: https://www.mobielvlaanderen.be/ 
  verkeersbeleid/verkeersbeleid12.php
- Tools duurzame mobiliteit: https://www.uhasselt.be/imob

ONDERBOUWING
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