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De klimaatcrisis heeft de ‘business-as-usual’ houding 
waar ruimtelijke planning in verankerd was op zijn kop 
gezet. Ten eerste is het nu een gedeeld belang om groe-
ne gebieden voor verstedelijking te behouden, omdat zij 
een belangrijke ecologische en regulerende rol spelen. 
Ten tweede is het noodzakelijk onze gebouwde omgeving 
ruimtelijk en energetisch te optimaliseren om zo de uit-
stoot van broeikasgassen te verminderen. Het “Segmen-
tatie”-onderzoek bestudeerde deze transitie en de beleid-
seffecten die zij zou kunnen hebben op termijn van een 
aantal jaren. Hieruit zijn enkele belangrijke bevindingen 
voortgekomen. 

We weten nu dat ongeveer 80% van de economische 
activiteit in Vlaanderen niet in industrieparken plaats-
vindt maar daarbuiten; ingebed in gemengde gebieden 
met woonactiviteit. Bovendien hoeft het grootste deel van 
de industriële activiteiten niet te worden afgezonderd (bv. 
wegens milieuhinder of het gevaar dat ze zouden vormen 
voor de omwonenden) maar kan ze perfect worden ge-
combineerd met andere functies.

Toch gelden de principes dat het juiste bedrijf op de juiste 
plaats terecht moet komen, dat we moeten verweven waar 
het kan, en dat bedrijvigheid enkel op een bedrijventerrein 
mag plaatsvinden als het moet. Op deze manier word er 
geen nieuwe open ruimte aangesneden. Een achterliggen-
de idee is dat verweven gebieden het waard zijn te behou-
den, en zelfs te versterken, opdat ruimtebeslag niet verder 
toeneemt. Tegelijk spreekt het voor zich dat bedrijven met 
een zware milieu- of hinderlast niet thuishoren in verwe-
ven omgevingen, maar in daarvoor bedoelde bedrijven-
terreinen met de nodige (veiligheids-)afstand ten opzichte 
van woningen. 

Het meeste van het vroegere “Segmentatie”-onderzoek 
was gericht op manieren om het samenleven tussen 
functies te optimaliseren, specifiek tussen de woon- en 
de bedrijfsactiviteit. De benadering beschouwde deze 
twee functies voornamelijk als lastige buren. Het zocht  
oplossingen om die nabijheid draaglijk te maken. Een an-
der belangrijk aandachtspunt was het behoud en de inte-
gratie van productieve ruimte in de stad, om te voorkomen 
dat woningbouw leidt tot industriële gentrificatie.

Exacte cijfers over de evolutie van economische activi-
teiten in verweven (woon)gebieden zijn niet voorhanden, 
maar er zijn aanwijzingen dat verweven locaties onder 

druk staan van wonen. Zowel grotere bedrijfslocaties in 
kernen en steden als kleine economische locaties worden 
omgevormd naar wonen. De woondruk in bepaalde re-
gio’s maakt het financieel weinig aantrekkelijk voor be-
drijven om voor een kavel in woongebied te kiezen of net 
aantrekkelijk om hun kavel te verkopen. Een combinatie 
van de druk op de grondprijzen, financialisering en fisca-
le concurrentie tussen economische en woonfuncties in 
gemeenten met krappe budgetten, ligt hieraan ten grond-
slag.

Maar wat als we dit perspectief – 
gebaseerd op de concurrentie tussen 
zwakke en sterke functies – opzij 
schuiven en in plaats daarvan kijken naar 
de toegevoegde waarde bedrijvigheid 
in stedelijke omgevingen kan creëren? 
Op welke concrete manieren is deze 
aanwezigheid een meerwaarde? 

Toen dit nieuwe “Segmentatie”-onderzoek van start ging, 
stelden we ons daarom voor dat ondernemers, door zich 
in steden (of meer algemeen bewoonde kernen) te vesti-
gen, ernaar streven de plaatselijke gemeenschap in een 
betere positie achter te laten dan zonder hun bedrijven. 
We gingen min of meer terug naar Jane Jacobs en stelden 
dat als productieve activiteiten zich in de eerste plaats 
in de stad hadden gevestigd, dat dit was omdat iedereen 
daar baat bij had, omdat ze een toegevoegde waarde had-
den voor de plaats waar ze zich bevonden en de betrokken 
mensen in de omgeving.

In plaatsen van de stelling; “wat geeft de stad aan bedrij-
ven” begonnen we ons af te vragen “wat hebben bedrij-
ven aan de stad te bieden?”.  Veelgestelde vragen zoals; 
“heeft een gebied de juiste ruimtelijke kenmerken voor de 
bedrijven die zich daarin bevinden?” of “als we het gebied 
transformeren van het ene segment naar het andere, wat 
betekent dat voor huidige bedrijven” kunnen op deze ma-
nier ontwikkelen in bevragingen die kijken naar de relaties 
van bedrijven met hun lokale en regionale omgeving. 

Introductie

Straatbeeld te Sint-Pieters-Leeuw
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Hierbij volgen we concepten zoals “verankering” van Gra-
novetter,  het kader van Ostrom voor de analyse van duur-
zaamheid in sociaal-ecologische systemen (of hoe waar-
desystemen ondanks hun pluralistische aard bij elkaar 
blijven), of de lokale waardescheppingstheorieën (LVC) van 
Tyl e.a. Al deze kaders richten de aandacht op aspecten 
van de relaties tussen bedrijven en hun sociaal-ruimtelijke 
omgeving die tot op heden niet goed begrepen of gecon-
ceptualiseerd werden.

Omdat de vragen veranderen, verandert ook het algemene 
kader, waardoor een reeks verschuivingen ontstaat in de 
analyse van verweving en de toegevoegde waarde die zij 
oplevert:    

(1) van bedrijfsgericht naar ecosystemen 
van bedrijven

(2) van (geglobaliseerde, concurrerende) 
waardeketen naar (gelokaliseerde, 
nieuw gegenereerde) waardesystemen

Waarbij de nadruk wordt verlegd van de hoeveelheid waar-
de naar het soort waarde dat wordt gecreëerd. Deze kwa-
litatieve benadering betreft de onderlinge afhankelijkheid 
tussen ecologische, economische en sociale processen die 
te complex zijn om op macroniveau te worden bestudeerd, 
maar wanneer ze op lokaal niveau worden bekeken, stel-
len ze ons in staat om de toevallige relaties van systemen 
te ontdekken (Gibson et al., 2000);

(3) van waardecaptatie naar 
waardecreatie. 

Uiteraard mondt een naïeve vraag als “wat kunnen be-
drijven de stad bieden” al snel uit in een lange lijst van 
“dingen” die we winnen bij een dergelijke nabijheid van 
bedrijven, of de waarde die door een dergelijke nabijheid 
wordt gegenereerd: van werkgelegenheid tot belasting-
ontvangsten tot de aanleg van infrastructuur, noem maar 
op! Al die waarden lopen in elkaar over: het plaatst sociale 
waarden zoals goed nabuurschap naast ruimtelijke waar-
den zoals een verbetering van het ruimtelijk rendement. 
Bovendien bevat een dergelijke opsomming net zo veel di-
versiteit aan sociale mechanismen die hen ondersteunen.

Daarom beginnen we met een 
onderverdeling van ‘de meerwaarde’ van 
de bedrijven aan het plaatselijk welzijn 
in drie categorieën: 

• RUIMTELIJK (in de vorm van een positieve mili-
eu-impact)

• SOCIAAL (of de sociale voordelen die de productie-
ve activiteiten nalaten)

• ECONOMISCH (in welke mate zij zorgen voor eco-
nomisch succes en voorzien in een aantal basisbe-
hoeften)

Toch is het voor de hand liggende antwoord in absolu-
te termen verre van overtuigend. Neem bijvoorbeeld de 
Audi-fabriek in Vorst, Brussel: de banen die ze creëert 
worden meestal ingenomen door werkgevers van buiten 
de regio, die met de auto komen. Dit vereist de bouw van 
grote parkeeroppervlakken (hetzij op de grond, hetzij ver-
ticaal opgestapeld), alsook enorme minerale oppervlak-
ken. De auto’s uit de productielijn of die van de werkgevers 
staan bovendien in een gebied dat gevoelig is voor over-
stromingen wegens zijn ligging in de riviervlakte. De nabij-
heid van de fabriek heeft ook invloed op de stagnatie van 
grondprijzen, wegens de negatieve externe effecten die zij 
plaatselijk veroorzaakt: ‘s nachts te weinig mensen, dode 
gevels, logistieke bewegingen, enz. Het feit dat Audi goed 
bezig is, heeft niet noodzakelijk invloed op de rest van de 
plaatselijke economie. In feite lijken ze langs elkaar heen 
te bewegen, zonder dat er ook maar enige brug tussen 
beide wordt geslagen. Theorieën over lokale economische 
ontwikkeling (LED) worstelen al zo lang als ze bestaan 
met dit gegeven: hoe wordt groei gecreëerd, en hoe kan 
die het best bijdragen tot de creatie van lokale welvaart? 

Om de verweving tussen bedrijven 
en wonen te begrijpen en te 
conceptualiseren (en dus beter toegerust 
te zijn om er iets aan te doen) moeten 
we eerst inzicht krijgen in wat voor soort 

toegevoegde waarde er uit die nabijheid 
ontstaat.

Verweving hangt samen met een waardesysteem dat verre 
van vanzelfsprekend is: bedrijven, omwonende individuen 
en organisaties en/of beleid  hanteren een ander begrip 
van waarde, van de soort en hoeveelheid van waarde die 
zal worden benut en door wie. Toch zijn al die functies in 
de eerste plaats bij elkaar gekomen omdat uit hun na-
bijheid iets extra’s voortvloeide, een meerwaarde die de 
scheiding niet had kunnen opleveren. Het wordt tijd dat we 
daar eens naar gaan kijken!

Introductie

Longlist waardencreatie volgens drie categorieën.
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Wat is de meest waardevolle huidige, 
maar ook toekomstige vorm voor 
verweving van wonen en werken, die 
zowel de woon- als werkactiviteiten ten 
goede komt?

Deze onderzoeksvraag richtte zich tot de ruimtelijke op-
timalisatie van omgevingen met verweving van woon- en 
werkactiviteiten, zodat deze beide ten goede komt. Drie 
verweven gebieden fungeren als zwaartepunt van de stu-
die. Telkens is de steenweg de drager met bijbehorende 
achterliggende gebieden. De drie gebieden situeren zich 
in:

• Bissegem, met focus op de Meensesteenweg

• Gent-Dampoort, met focus op de Dendermondse-
steenweg

• Sint-Pieters-Leeuw, met focus op de Bergense-
steenweg

In de verschillende cases gaan we na welke bedrijfs- en 
woonomgevingskenmerken zorgen dat de functiemenging 
wel of niet goed kan functioneren. Dit doen we door de 
waarden in kaart te brengen die het resultaat van de ver-
wevenheid van functies in elk gebied (kan) zijn.

Op welke wijze kan een bedrijf bijdragen aan het welzijn 
van een gebied en zijn inwoners?   Met welke concepten 
kunnen we de waardecreatie tussen woon-en werkactivi-
teiten gaan evalueren? Met deze vragen in het achterhoofd 
trokken we naar de steenwegen om een beeld te krijgen 
van de bedrijven en de mogelijke interacties die ze met 
hun omgeving onderhielden. We deden interviews naar 
de socio-economische, ruimtelijke en socio-ecologische 
waarden van verweving voor elke case (zie hun uitleg hier-
onder). 

Het spreekt voor zich dat de verschillende partijen (beleid, 
bedrijven, omwonenden, ontwikkelaars...) een gedeelde 

verantwoordelijkheid hebben om deze functionele coëxis-
tentie zo goed mogelijk vorm te geven, maar elke partij 
heeft een andere motivatie. Werken aan verwevenheid is 
een continu proces van dialoog en waardeonderhandeling. 

Welke waarden zijn er al, en welke 
zouden opnieuw gecreëerd of verder 
ontwikkeld kunnen worden? In hoeverre 
kan ruimtelijke ontwikkeling resulteren 
in multifunctionele gebieden die welzijn 
brengen voor alle partijen? 

Door de waardecreatie vóór de fysieke verweving te plaat-
sen, kan een gesprek op gang komen dat kijkt naar de 
herindustrialisatie van EU-steden als een trigger voor 
groei. Groei word begrepen als de creatie van waarde 
die er eerder niet was in plaats van als bbp (Fioramonti, 
2017). Fioramonti illustreert dit door te suggereren dat 
als een land al zijn bomen kapt en verkoopt, het de eco-
nomisch groei in bbp helpt veilig te stellen, maar niet als 
het de bomen koestert. Het probleem kan dus liggen in 
de identificatie van wat momenteel wordt gewaardeerd en 
gebruikt als een meting van succes en groei.

Onderzoeksvraag

Straatbeeld te Sint-Pieters-Leeuw
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Het rapport is opgedeeld in twee delen. 

Deel 1 documenteert het achterliggende onderzoeksma-
teriaal rond de waarden van verweving. 

Deel 2 geeft het verweefkompas en bijhorende fiches 
weer dat als syntheseproduct is opgemaakt. Het verweef-
kompas is een instrument dat bedoeld is om lokale in-
stanties te helpen bij het beoordelen van nieuwe gemeng-
de projecten, en hen uiteindelijk te helpen die projecten te 
sturen in de richting van de creatie van meerwaarde voor 
de omliggende stad en haar bewoners, in overleg met de 
betrokken actoren/betrokkenen.  Het is gestructureerd 
volgens drie eerder geïdentificeerde types van waarden 
(ruimtelijk, socio-ecologisch en socio-economisch). Het 
kompas toont telkens vier bouwstenen die uitgespeeld 
worden over drie geografische schalen (wijk, bowblok en 
perceel).

Deel 1: drie verschillende perspectieven 
op verweving
Het achterliggende onderzoeksmateriaal is apart opge-
maakt door 1010 architecture urbanism, UHasselt en IDEA 
Consult. Elk studiebureau benaderde de vraag naar de 
toegevoegde waarde van de verweving vanuit een ander 
perspectief. Die leidt tot de 3 waardensegmenten in het 
verweefkompas. Die drie perspectieven :

DE INZICHTEN VANUIT HET RUIMTELIJK PERSPECTIEF

1010au kijkt vanuit een ruimtelijke invalshoek naar ver-
weving. Op basis van 12 interviews met bedrijven, en vele 
informele gesprekken, hebben ze zich ondergedompeld 
in de specifieke context, verhalen en ambities. Dit bracht 
inzicht in de verschillende manieren waarop er meerwaar-
de wordt gemaakt, tussen bedrijven onderling en/of met 
haar omgeving. Deze eerste inzichten zijn consequent ge-
documenteerd in ‘paspoorten’ volgens drie verhaallijnen. 
Namelijk: het vestigings-, het makers- en het verwevings-
verhaal. Deze paspoorten werden ontwikkeld in het kader 
van ons onderzoek rond circulaire gebiedsontwikkeling in 
M4H+ (IABR, 2018). 

Bij de selectie van bedrijven voor deze interviews is er 
gefocust op voedsel- en bouwgerelateerde activiteiten. Als 
onderdeel van de ‘foundational economy’ zullen zij in de 
toekomst een belangrijke rol blijven spelen in het voorzien 
van onze dagelijkse behoeften binnen stedelijke milieus 
en als zodanig aan bod blijven komen in het verwevings-
vraagstuk.

Vervolgens is er, op schaal van het stadsblok, onderzocht 
hoe er met ruimtelijke ingrepen meerwaarde kan worden 
gecreëerd, wat uitmondde in enkele ruimtelijke verbeel-
dingen. De inzichten vanuit deze twee onderzoeksmetho-
den zijn vertaald in de concepten en aanbevelingen zoals 
opgenomen in het verweefkompas en de fiches (zie deel 
2), in de vorm van vier “bouwstenen” (interface, intensiteit, 
diversiteit, collectiviteit).

DE INZICHTEN VANUIT HET SOCIO-ECOLOGISCH 

PERSPECTIEF

Het socio-ruimtelijk onderzoek door UHasselt vertrok van 
diepte-interviews met actoren die op en rond een steen-
weg betrokken zijn (buurtbewoners, lokale handelaars en 
ambtenaren, ondernemers en een makelaar). Als me-
thodiek gebruikten we de verwevingstool die UHasselt 
ontwikkelden binnen het kader van Segmentatie IV. Het is 
een tool om de historiek van elke actor op de steenweg in 
kaart te brengen aan de hand van hun eigen ervaringen 
rond kantelmomenten waarop hun relatie met hun omge-
ving sterk (positief of minder positief) evolueerde. 

Daarnaast gebruikten we een werkversie van het verweef-
kompas om in gesprek te gaan over waarden die actoren 
als belangrijk ervaren in hun verweven context. We deden 
in totaal 13 interviews (waarvan 4 in Bissegem en telkens 
5 in Gent Dampoort en Sint-Pieters-Leeuw) die werden 
vertaald naar een paspoort (zie bijlage). We deden een 
uitgebreide inhoudsanalyse van de interviews naar terug-
kerende en gedeelde waarden die de basis vormen van de 
“bouwstenen” in het socio-ecologische segment van het 
verweefkompas, namelijk leefbaarheid, verbondenheid, 
deeleconomie en energietransitie.

DE INZICHTEN VANUIT HET SOCIO-ECONOMISCH 

PERSPECTIEF

IDEA Consult kijkt vanuit een socio-economische blik 
naar verweving. Het onderzoek verkende de toegevoegde 
socio-economische waarde van de verweving van econo-
mische activiteiten onderling en economische activiteiten 
met andere functies. De uitwerking hiervan steunde op de 
combinatie van:

Literatuurscan: Verkennen van de socio-economische 
waarde en onderliggende bouwstenen van verweving op 
basis van een literatuurscan. 

Werksessies met stakeholders: Aftoetsing, verfijning en 
aanvulling van de bouwstenen op basis van de input van 
stakeholders

Werksessies met onderzoekspartners: Aftoetsing, ver-
fijning en aanvulling van de bouwstenen op basis van de 
input van de andere onderzoekspartners tijdens verschil-
lende werksessies.

Verwijzingen naar de casestudies: Om de inhoud van de 
bouwstenen te verduidelijken en de afstand tussen theorie 
en praktijk zo klein mogelijk te houden, legden we waar 
mogelijk de link met de case studie gebieden, met name 
Kern van Bissegem in Kortrijk, Ten westen van de kern 
van Sint-Amandsberg, Gent, en de Bergensesteenweg in 
Sint-Pieters-Leeuw.

De uitwerking van het socio-economische segment in het 
verweefkompas resulteerde in vier bouwstenen: bereik-
baarheid, tewerkstelling, imago en bedrijfsecosysteem. 

Leeswijzer
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Deel 2: beschrijving van het verweef-
kompas
Deel twee documenteert het verweefkompas en de bijho-
rende fiches dat als synthese product is opgemaakt. Het 
is gezamenlijk opgesteld door de drie bureaus, al vinden 
de drie perspectieven duidelijk hun weerspiegeling in de 
structuur en set van waarden die zijn opgenomen in het 
kompas.

Enerzijds wordt er dieper ingegaan op het verweefkom-
pas zelf: waarom komen we tot dit instrument? Hoe is 
dit kompas opgebouwd? In welke situaties, door wie en 
hoe kan het worden gebruikt? Anderzijds wordt er die-
per ingegaan op de 12 bouwstenen (de waarden) die zijn 
opgenomen in dit kompas, met hulp van fiches (zie deel 
2). Voor elke bouwsteen wordt er dieper ingegaan op de 
vraagstukken, uitdagingen en onderbouwing enerzijds, en 
inspiratie via voorbeelden en aanbevelingen anderzijds.

Opzich is het verweefkompas zowel een handvat als een 
uitkomst: het helpt om de waarden die afkomstig zijn van 
de functionele verweving explicieter te maken, en om het 
overleg tussen de uiteenlopende actoren over die waarden 
mogelijk te maken. 

De bouwstenen en het verweefkompas werden besproken 
op drie workshops met verschillende stakeholders:

WORKSHOP 1 (28/06/’21): online presentatie met bijbeho-
rende discussie over waardensystemen.

WORKSHOP 2 (18/10/’21): sessie met verschillende stake-
holders van diverse overheidsorganisaties (Departement 
Omgeving, Perspective Brusssels, Provincie Antwerpen, 
Vlaio, etc.)

Belangrijkste opmerkingen:

Er blijkt een nood aan simpele gebruiksaanwijzing en 
gebruik van het verweefkompas. De omkadering is zeer 
belangrijk. Bij voorkeur bevat het kompas duidelijke ambi-
tieniveaus, een situering in welke setting welke bouwste-
nen gebruikt kunnen worden, een schetsing van de ruim-
telijke context en zijn kwantitatieve indicatoren wenselijk. 
Dit maakt het eenvoudig voor gemeenten.

Er wordt benadrukt dat de tool bij gebruik met bedrijven 
hen niet mag wegduwen. De tool moet bedrijven net over-
tuigen en de toegevoegde waarden van verweving tonen.

Het moet duidelijk zijn of het verweefkompas gebruikt zal 
worden voor met buurtbewoners, bedrijven en ontwikke-
laars in gesprek te gaan, of eerder als vooranalyse van 
een gebied door gemeenten. De gebruiker moet afgeba-
kend worden.

Er blijkt nood aan een extra check hoe dit kan toegepast 
worden in een wijkontwikkeling.

FEEDBACKSESSIE MET VERWEEFCOACHES (9/12/’21) 

Deze sessies leidden tot een aftoetsing en verfijning van 
het werk op basis van hun input.

Belangrijkste opmerkingen:

De noden van de verweefcoaches verschillen. In Turnhout 
is er nood aan overtuigende elementen om bedrijven over 
de streep te trekken om voor verweving te kiezen. In Lei-
edal en Vilvoorde gaat het meer over bestaande bedrijven 
begeleiden hierin. In Sint-Truiden zou het kunnen dienen 
om zaken af te toetsen. Het is belangrijk dat de fiches ook 
voldoende vanuit perspectief van bedrijf of ontwikkelaar 
zijn geschreven.

De verweefcoaches vormen nu al een lerend netwerk, 
waarbij de fiches een rol zouden kunnen opnemen. Het 
format van fiches is interessant. Er is nood aan dit soort 
ondersteunend materiaal, in de vorm van argumenten en 
mogelijke inspiratie door getuigenissen, good practices, ... 
De onderwerpen (bouwstenen) zijn herkenbaar en rele-
vant. Er was een enthousiasme om de fiches door te ne-
men en hierop aan te vullen. Hieruit ontstond het idee om 
de fiches in een open format aan te bieden zoals een open 
wickiomgeving waarop de fiches met bouwstenen kunnen 
worden toegeëigend, gedeeld en aangevuld kunnen wor-
den. 

Het bleek interessant te zijn om link te gaan maken met 
realisatie-gerichte instrumenten. Het kompas gaat daar 
niet over, en gaat hieraan vooraf, maar zou wel de brug 
kunnen maken. Zo’n instrumenten zijn in opmaak. De 
interacties met de betrokkenen actoren tonen het belang 
van instrumenten ter ondersteuning van concrete verwe-
vingsopgaves. In dit opzicht zou een mogelijk vervolgstap 
kunnen komen uit de koppeling van de resultaten van Seg-
mentatie VII en de resultaten van de studie naar verweef-in-
strumenten in opdracht van VLAIO en VVSG, die als basis 
voor de creatie van een open (online) leeromgeving kan 
dienen. 

Leeswijzer Tussentijdse feedback en 
mogelijke vervolgstappen



deel 1
1 - ruimtelijk onderzoeksperspectief

in opdracht van Departement Omgeving

auteurs: 1010 architecture urbanism 

- Ian Kuppens, Nadia Casabella, Bert 

Gellynck, Sigried Kellens

Segmentatiestudie VII 
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De drie steenwegen

Drie steenwegen werden geko-
zen als uitgangspunt voor het 
onderzoek. De steenweg vormt, 
als verbinding tussen twee 
steden, een belangrijke struc-
tuur voor verstedelijking. De drie 
cases werden gekozen omwille 
van hun nabijheid bij ‘het cen-
trum van een stad’ en bestaan 
alle drie uit een historisch ge-
mengd weefsel waarbij woon- en 
werkactiviteiten gelijktijdig zijn 
ontwikkeld. We hebben de peri-
meter beperkt tot de ‘stedelijk 
en verweven omgevingen’ langs 
deze steenwegen, en houden de 
complexen van grote baanwin-
kels hierbij buiten beschouwing.

We zien een specifieke dynamiek 
bij elk van de drie cases. Het 
tijdstip van verstedelijking speelt 
hier een rol en resulteert in een 
sterk verschillend stedelijk weef-
sel. De cases verschillen ook 
omwille van de stad waarmee ze 
in verbinding staan. Inderdaad 
zijn de steenwegomgevingen, en 
respectievelijke type bedrijfsac-
tiviteiten, in relatie tot deze stad 
ontwikkelt.

Anderzijds zijn de cases inte-
ressant omdat we ruimtelijke 
aspecten zien terugkomen die 
van belang zijn als we nadenken 
over het verweven van woon- en 
werkactiviteiten en dus ook van 
belang zijn voor andere gemeng-
de stedelijke omgevingen; 

- De betaalbaarheid van de 
bedrijfslocaties doch een goede 
bereikbaarheid in functie van de 
toelevering en hun afzetmarkt;

- Het aanbod van bedrijfsruimtes 
van zekere grootte (>500m2) doch 
in nabijheid van woonactiviteiten

- Het belang van zichtbaarheid, 
omwille van de passage aan een 
steenweg

De paspoorten

Op basis van 12 interviews met 
bedrijven, en vele informele 
gesprekken, hebben we ons 
ondergedompeld in de specifieke 
context, verhalen en ambities. Dit 
bracht inzicht in de verschillen-
de manieren waarop er meer-
waarde wordt gemaakt, tussen 
bedrijven onderling en/of met 
hun omgeving. Deze inzichten 
zijn consequent gedocumenteerd 
in de ‘paspoorten’ volgens drie 
verhaallijnen. 

De visuele documentaties, zoals 
hiernaast en verder afgebeeld,  
hebben niet de ambitie kwan-
titatieve of exacte informatie te 
representeren maar eerder op 
een intuitieve manier inzichten 
uit het gesprek op een grafische 
manier weer te geven.

Waardencreatie bij het  
‘verwevings-verhaal’

We zagen dat ‘delen’ zich vooral 
beperkt tot de schaal van het 
perceel of stadsblok, terwijl 
‘lokale verankering’ zich ook 
(vooral) op de schaal van de wijk 
manifesteert. 

Verder merkten we op dat bedrij-
ven meerwaarde opzoeken niet 
vanuit een altruïstische beweeg-
reden die uit zichzelf ontstaat, 
maar vooral vanuit zeer prag-
matische afwegingen om hun 
bedrijfsvoering te behouden en 
te verbeteren. Bedrijven hebben 
baat bij een goede relatie tot hun 
omgeving, zoals bijvoorbeeld so-
ciale controle of draagvlak voor 
hun activiteit. Bedrijven hebben 
baat bij samenwerkingen, zo-
als bijvoorbeeld het delen van 
ruimte.

Inzichten

Ruimte

S (< 500m2)

M (500 - 2000m2)

L (> 2000m2)

Levenscyclus

Start Up

Scale Up

Grown Up

Verkoop

Productie

Dienst

Type activiteit(en)
Gerecycleerd: Downscale

Gerecycleerd : Upscale

Energie productie

Energie overschot 

België

EU

Buiten EU

Nieuwe producten

Energie verbruik

Hergebruik van materiaal

input

volume

output

input output
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vestigings-verhaal

In kaart brengen van waardencreatie op basis van interviews met bedrijven.

makers-verhaal verwevings-verhaal

Het vestigings-verhaal gaat over de keuze 
van het bedrijf voor hun locatie, wat ze hier 
goed en slecht aan vinden. Het geeft inzicht 
in de relatie tussen hun activiteit, de schaal-
grootte en hun (groei-)ambities voor de 
toekomst.

Het makers-verhaal gaat over de produc-
tieketen, afzetmarkt en handelingen die ze 
hierbij uitvoeren. 

- De bovenste halve cirkel (grijs-groen) geeft 
inzicht in hun samenwerkingen en de lokali-
teit van hun aanvoerketens en afzetmarkten; 
is deze ‘lokaal’ en beperkt tot België en de EU 
of is deze gebaseerd op internationale aan-
voerketens en afzetmarkten? 

- De halve cirkel onderaan (geel-groen) pro-
beert de handelingen die betrekking hebben 
op het materiaal- en energiegebruik te docu-
menteren; wordt er materiaal gerecycleerd?; 
wordt er energie opgewekt op de site?; is er 
rest-energie dat vrijkomt in het verwerkings-
proces?

Het verwevings-verhaal gaat over de weder-
zijdse waardencreatie van het bedrijf in relatie 
tot de omgeving. Het was een eerste oefening 
in het in kaart brengen van de verschillende 
wederzijdse waarden van verweven bedrijven. 
Deze hebben we gesitueerd op drie schalen 
(perceel-stadsblok-buurt) en volgens het 
principe van fysieke manifestaties (delen, in 
blauwe kleur) en niet-fysieke manifestaties 
(lokale verankering, in oranje kleur). 
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De stadsblokken

Vanuit de interviews en het 
opstellen van de paspoorten, 
kwamen we in aanraking met de 
manier waarop bedrijven bezig 
zijn met waardencreatie. We 
zagen dat deze zich ook (vooral) 
perceel overschrijdend manifes-
teert. We kozen er dan ook voor 
om de ruimtelijke exploratie op 
schaal van het stadsblok te doen. 
We hopen op deze manier ook 
lessen te formuleren die voor 
andere plekken herkenbaar zijn.

Een verbeelding ‘as is’ beschrijft 
de bestaande situatie waarbij 
de ruimtelijke fascinaties, kwa-
liteiten en observaties docu-
menteren. Een verbeelding ‘to 
be’ exploreert een ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij we zochten 
naar mogelijke waardencrea-
tie. Deze waardencreaties zijn 
benoemd en zijn, ook vanuit de 
paspoorten, gevat in de concep-
ten en aanbevelingen zoals op-
genomen in het verweefkompas 
en de fiches (zie deel 2). 

Inzichten

Ontwerpend onderzoek naar waardencreatie op schaal van het stadsblok.



situering
1.1 de steenwegen
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3 verschillende steenwegen

De drie steenwegen zijn onder-
ling verschillend. Dit in relatie 
tot; 

- de steden waarmee ze in ver-
binding staan

- de verschillende infrastructu-
ren en landschappen waarmee 
het interageert

Tijdstip van verstedelijking

Wat hen ook sterk laat onder-
scheiden is het tijdstip waarop ze 
zijn verstedelijkt.

De Dendermondse en Antwerp-
sesteenweg zijn als eerste ver-
stedelijkt. Dan de Meensesteen-
weg in Bissegem en vervolgens 
de Bergensesteenweg.

Het verschil in geschiedenis van 
verstedelijking laat een spoor na 
op de actuele bebouwde context, 
zoals;

- de perceelstructuur. In Sint-
Pieters-Leeuw is deze eerder 
ontstaan vanuit veldwegen en 
landbouwpercelen.

- de bouwtechnische mogelijk-
heden van die tijd. Zo zien we 
in Gent en Bissegem nog vaak 
oude loodsen met een kleine 
overspanning en in Sint-Pieters-
Leeuw eerder recente magazij-
nen met grote overspanning.

Meensesteenweg: 

-vroege industrialisering met 
vlasindustrie  

-Bissegem zelf verstedelijkt 
sterk in 20e eeuw

Dendermondsesteenweg:

- vroege industrialisering met 
mix van industrieën (slachthui-
zen, wasserijen, hout- en me-
taalbewerking) 

- verstedelijkt al in de 19e eeuw

Bergensesteenweg:

-landbouw belangrijkste activiteit  

-verstedelijking eerder in beek-
vallei dan steenweg

- verstedelijking vanaf tweede 
helft 20e eeuw

3 verschillende stedelijke 
weefsels

Dit verschil in tijdstip van ver-
stedelijking resulteert in ver-
schillende stedelijke weefsels en 
worden in het volgende verder 
beschreven.

De steenweg vormt als 
verbinding tussen twee 
steden een belangrijke 
structuur voor verstede-
lijking. We zien dat het 
tijdstip van verstedelijking 
resulteert in verschillende 
bebouwde weefsels. Wel 
zijn ze alle drie een his-
torisch gemengd weefsel 
waar woon- en werkactivi-
teiten gelijktijdig zijn ont-
wikkeld.

Zuun

Negenmanneke

E19

Klein-Bijgaarden

Ruisbroek

1km1km

Gent
Gent Dampoort

N70 - Victor Braeckmanlaan 

N445 - Dendermondsesteenweg 

N70a - Antwerpsesteenweg

Wevelgem

1km

Bissegem
Kortrijk

R8

A19

Bergensesteenweg

Sint-Pieters-Leeuw

Dendermondsesteenweg - Antwerpsesteenweg

Sint-Amandsberg / Dampoort

Meensesteenweg

Bissegem

1777 - Ferraris

1971 - Luchtfoto
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Bissegem

Meensesteenweg

Smalle steenwegen (13m).

Weefsel met kleine tot middel-
grote perceelstructuur. 

Dynamiek van behoud; waar het 
weefsel historisch sterk verwe-
ven is ontwikkeld, en de bedrij-
ven graag willen blijven, zet het 
beleid in op verbetering en be-
houd van het bestaande weefsel.

Populair voor type-activiteiten 
zoals maakindustrie (sterke 
cluster van schrijnwerkers), 
groothandel B2C en B2B, ...

V
B

locatie paspoort

voedings- of
bouwgerelateerde activiteit

stadsblok - ontwerpend onderzoek



Kava Wijnhandel

Meensesteenweg
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We zien een sterke relatie van 
de bedrijven tot hun omgeving, 
die deels toe te schrijven is aan 
de historische wortels van hun 
bedrijfsvoering en identiteit van 
de regio.

De bedrijven gaan bewust om 
met deze verweven relatie. Er is 
een goed nabuurschap en mo-
menteel worden er al vele zaken 
gedeeld tussen bedrijven en 
buurt.

Er liggen kansen om dit nabuur-
schap verder te cultiveren in het 
opwaarderen van de publieke 
ruimte. Inderdaad is de leefbaar-
heid van deze historische kern 
een uitdaging om het wonen hier 
aantrekkelijk te blijven houden.

Zo denken we aan het stimuleren 
van actieve mobiliteit en initiëren 
van nieuwe buurtplekken in rela-
tie tot het diversifiëren en open-
stellen van voorzieningen die 
kunnen worden gedeeld tussen 
bedrijven en de buurt.

Kava Wijnhandel

EP Ramen & Deuren

Anohid - innovative doors

bakkerij Nick

Meensesteenweg
verwevingsverhaal
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Sint-Amandsberg

N445 - N70 - N70a

Smalle steenwegen (12-15m): 
Dendermondse en Antwerpse.

Brede steenweg (19m): Land Van 
Waaslaan (recenter aangelegd).

Weefsel met kleine tot middel-
grote perceelstructuur met hoge 
mate van verzadiging. 

Dynamiek van ontpitting; waar 
veel grote industriële complexen 
de afgelopen jaren werden 
ontwikkeld tot monofunctione-
le woonontwikkelingen, zet het 
beleid nu actief in op verweving 
mits vergroening en ontpitting 
van de stadsblokken.

Populair voor type-activiteiten 
zoals diensten, winkels, kleine 
aannemers, sociale en kleine 
maakeconomie. 

In algemeen zien we een meer 
divers weefsel met hoge dicht-
heid aan voorzieningen.

V
B

locatie paspoort

voedings- of
bouwgerelateerde activiteit

stadsblok - ontwerpend onderzoek



Atelier Lelong

N445 - N70 - N70a



Boerenmarkt

N445 - N70 - N70a



ASS Bouw

N445 - N70 - N70a



bouwmaterialen De Rocker

N445 - N70 - N70a



We zien een interessante mix 
aan type en schaal van bedrijfs-
activiteiten. Er is een recente 
dynamiek van nieuwe jonge on-
dernemers die hun plaats vinden 
aan de steenweg, vaak in oude 
panden die worden opgedeeld.

Echter zien we ook dat er enkele 
grote bedrijven zijn gebleven (bv 
De Rocker of Santens), en een 
essentiële rol opnemen in het 
bedrijfsecosysteem (als toele-
verancier voor de vele kleinere 
bedrijven). 

Het lijkt ons interessant om te 
kijken hoe de relatie tussen deze 
(nieuwe) kleinere en (bestaan-
de) grotere bedrijven verder te 
consolideren en waardecreatie 
te bekomen. Hoe kunnen we 
ook grotere bedrijfsactiviteiten 
verweven in de bouwlokken, 
doch de ambitie van ontpitting 
en vergroening waarmaken? Hoe 
maken we hierbij ook plaats voor 
nieuwe (kleinere) bedrijven? En 
hoe kan er in deze ontwikkeling 
plaats komen voor buurtvoorzie-
ningen?

atelier Lelong

ASS Bouw

boerenmarkt

bouwmaterialen de Rocker

N445 - N70 - N70a
verwevingsverhaal
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Brede steenweg (19m).

Weefsel met grotere perceel-
structuur en nog veel open 
ruimte. 

Dynamiek van gesegregeerde 
ontwikkeling; verkavelingen 
voor woonontwikkeling naast 
mono-functionele bedrijventer-
reinen.

Populair voor type-activiteiten 
zoals groothandelszaken met 
een logistieke of productie acti-
viteit, import-export bedrijven,... 
omwille van de goede bereik-
baarheid in combinatie met de 
betaalbaarheid.

Sint-Pieters-Leeuw

Bergensesteenweg

V
B

locatie paspoort

voedings- of
bouwgerelateerde activiteit

stadsblok - ontwerpend onderzoek
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Lambiek Fabriek

Bergensesteenweg
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Bergensesteenweg
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HET MAKERS-VERHAAL
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PLEINTJE AAN DE 
SHOWROOM

LANGDURIGE 
RELATIE MET 
EIGENAAR EN 

ANDERE 
BEDRIJVEN

CURSUSSEN
VOOR ZELFBOUWERS

BEDRIJVEN VERWIJZEN 
KLANTEN DOOR

LOKALE 
TEWERKSTELLING

HEFTRUCKS

PARKING

We zien dat bedrijven (bv. Ecobati 
of Lambiek Fabriek) een intense 
samenwerking hebben opge-
bouwd met nabij gelegen bedrij-
ven. Deze bedrijven hebben ook 
baat bij een goede zichtbaarheid. 

De betere bereikbaarheid via 
openbaar vervoer en actieve 
mobiliteit (en zichtbaarheid) van 
deze bedrijven werden aange-
haald als wenselijk. Een betere 
fietsinfrastructuur maar ook het 
potentieel van het treinstation 
Lot werd hierbij onderstreept.

We zien een hoge dichtheid aan 
bedrijven maar een lage voorzie-
ningsgraad. Het zou interessant 
zijn om deze in dialoog en relatie 
tot de bedrijven verder te gaan 
bepalen; bv. kantine, deelmobi-
liteit, sociaal restaurant,... Wat 
kunnen zowel de bedrijven als 
buurt hierbij winnen? 

Gezien de grote stadsblokken en 
grote schaal van de bedrijven en 
percelen speelt de doorwaad-
baarheid van de stadsblokken en 
organiseren van klimaatrobuuste 
ruimtes een grote rol (waterbuf-
fering, landschapsaanleg,...).

Ecobati

Gesibois abc

Lambiek Fabriek

Terra Distribution

Bergensesteenweg
verwevingsverhaal



stadsblok als verstedelijkingsmodel

1.1 de steenwegen
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Verstedelijkingsmodel

De wijze van verstedelijking 
langs de steenwegen volgt ech-
ter wel een gelijkaardige logica, 
namelijk die van het stadsblok.

In eerste fase wordt er langs 
de steenwegen gebouwd, zowel 
woon-als werkactiviteiten.

In tweede fase komen er straten 
dwars op de steenweg die bijko-
mende functies ontsluiten. Hier 
vind men de structuur terug wat 
later het stadsblok zal worden.

In een laatste fase wordt deze 
structuur verder opgevuld met 
nieuwe functies. De grote ruim-
tes in het binnenstadsblok wor-
den vaak opgevuld met grotere 
activiteiten zoals economische 
activiteiten.

Verschillend resultaat

Het resultaat kan echter sterk 
verschillen zoals we zagen uit de 
geschiedenis van de verstedelij-
king van de drie steenwegen. We 
zien onder andere verschillen in;

- grootte stadsblok

- grote percelen/bedrijven

- typologie gebouwen

- dichtheid en porositeit

- verhouding van de woon-werk-
activiteiten

- eigendomstructuur



overzicht
Gent - Engelstraat Sint-Pieters-Leeuw - Zuun

1.2 de stadsblokken

31

De selectie van de stadsblokken 
is niet gemaakt vanuit strikte 
parameters maar eerder vanuit 
hun representatie voor de drie 
steenwegen en de morfologie die 
we hier terugvinden.

We analyseerden deze stads-
blokken op enkele parameters 
die staan opgelijst in de over-
zichtstabel onderaan. 

We keken hierbij naar:

- de grootte van de stadsblokken

- de verhouding bedrijfsactiviteit 
in het stadsblok

- de verhouding van bebouwde 
footprint

- de verhouding van het verharde 
oppervlakte

- de schaalmix van de bedrijven 

- de functiemix van deze bedrij-
ven (productie, diensten, logis-
tiek, verkoop, publiek toeganke-
lijk,...)

In het volgende documenteren 
we de categorieën die we hebben 
opgesteld voor de schaal van de 
bedrijven en de stadsblokken.

Bissegem Bissegem Gent Gent Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw
Wulverikstraat Brouwerijstraat Engelstraat Nijverheidskaai Zuun Negenmanneke

footprint (ha) 1.8 6.6 5.5 7.1 5.8 30.9
grootte bouwblok S M L L M XL
bedrijfsactiviteit (%) 23 18 7 48 32 46
bebouwd (%) 56 36 45 61 38 28
verhard (%) 82 47 69 79 78 49
schaalmix bedrijven S+M+L S+M+L M+L M+L+XL S+M+L+XL M+L+XL
functiemix bedrijven mix mix mix cluster cluster(s) cluster(s)
supermarkt v v v v

Bissegem Bissegem Gent Gent Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw
Wulverikstraat Brouwerijstraat Engelstraat Nijverheidskaai Zuun Negenmanneke

footprint (ha) 1.8 6.6 5.5 7.1 5.8 30.9
grootte bouwblok S M L L M XL
bedrijfsactiviteit (%) 23 18 7 48 32 46
bebouwd (%) 56 36 45 61 38 28
verhard (%) 82 47 69 79 78 49
schaalmix bedrijven S+M+L S+M+L M+L M+L+XL S+M+L+XL M+L+XL
functiemix bedrijven mix mix mix cluster cluster(s) cluster(s)
supermarkt v v v v

Bissegem - Brouwerijstraat Gent - Nijverheidskaai Sint-Pieters-Leeuw - Negenmanneke



schaal bedrijven
1.2 de stadsblokken
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Bij de analyse van de stadsblok-
ken gebruiken we een conse-
quente beschrijving voor de 
schaal van de bedrijven.

Daarnaast wordt er een kort 
overzicht gegeven van structure-
rende ruimtelijke randvoorwaar-
den voor elk van de vier schalen.

S - ateliers/studio’s

Bedrijfsverzamelgebouw Kade 11,
Houthaven Amsterdam.

Maatwerkbedrijf Ryhove,
 Gent. Trans architectuur en stedenbouw.

Bedrijfscomplex Kaap Noord,
Amsterdam. VSAP architects.

Overdekte voedingshal en stadslandbouw
Brussel. ORG Architects.

L - middelgrote industrie

M - kleinschalige industrie

XL - grootschalige industrie

0-500m2

1000-5000m2

500-1000m2

>5000m2

S M L XL

min. plafondhoogte 3.5 - 4.4m 4 - 8m 6 - 8m 10-13m

goederenlift: 500-1000kg goederenlift: 500-4000kg goederenlift: 500-4000kg

gang: >1.8m (vorklift) gang: >3.5m (2xvorklift) gang: >3.5m (2xvorklift)

helling voor bestelwagens (optioneel) helling voor bestelwagens (optioneel) helling voor vrachtwagens (optioneel)

min. breedte koer 10m 18m 27m 31m

stapelen



schaal stadsblok
1.2 de stadsblokken
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Bij de analyse van de stadsblok-
ken zagen we een evidente cor-
relatie tussen de schaal van de 
stadsblokken en de schaal van 
de bedrijfsactiviteiten hier.

Deze categorisering (ook voor 
de bedrijven) zijn opgemaakt om 
vergelijking met andere plekken 
mogelijk te maken.

S 

L

M 

XL

50-100m

175-250m

100-175m

>250m

S ‐ bouwblok M ‐ bouwblok L ‐ bouwblok XL ‐ bouwblok

S ‐ ateliers/studio's v v v v

M ‐ kleinschalige industrie v v v v

L ‐ middelgrote industrie
vaak niet meer dan één bedrijf van deze 

grootte aanwezig
v v v

XL ‐ grootschalige industrie niet wenselijk
vaak niet meer dan één bedrijf van deze 

grootte aanwezig
v v

Leuvensesteenweg, VilvoordeDendermondsesteenweg, Gent

Rubenstraat, TurnhoutDendermondsesteenweg, Gent

290m

110m

60m

180m



Kenmerken stadsblok:

- een mix van bedrijven, geclus-
terd in het binnenblouwblok, met 
gedeelde logistieke ontsluitings-
weg

- de Brouwerijstraat als gedeel-
de ruimte met overmaat: ener-
zijds als doodlopende logistieke 
ontsluitingsweg, anderzijds als 
publiek toegankelijke doorsteek

Kenmerken bedrijven:

- maakbedrijven (M-L-XL), al dan 
niet met showroom

- inkoop verkoop
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Brouwerijstraat - as isMeenseesteenweg
Bissegem

1

2

1
2



- De bestaande structuur van 
logistieke koeren vormt de 
kapstok voor verdere ontwikke-
ling van klein- tot middelgro-
te bedrijfsactiviteit; enerzijds 
voor een gemengde typologie 
van showroom+loods langs de 
steenweg; anderzijds voor een 
reeks modulaire atelierruimtes 
die in dialoog met een nieuwe 
publieke passage kunnen wor-
den ontwikkelt.

- Het bestaande XL bedrijf kan 
blijven, eventueel uitbreiden, 
mits er wordt gekeken naar 
gestapelde verdichting. Een 
grootschalige uitbreiding is niet 
wenselijk (i.f.v.) de logistieke 
impact.

- De Brouwerijstraat wordt op-
geladen door;

- de koppeling van voorzienin-
gen (parking, kantine) met de 
buurt.

- het verhogen van de ver-
blijfskwaliteit en meervoudig 
ruimtegebruik.
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Brouwerijstraat - to beMeenseesteenweg
Bissegem

van boven naar onder: buurtplek voor 
bewoners en bedrijven, Pieper te Luik. 
Modulaire atelierruimtes voor klein- tot 
middelgrote ondernemers, t‘ Werkpand te 
Waregem - office KGDVS.

bedrijfsactiviteit (nieuw) voorzieningen (nieuw) verkoopsfunctie

FLEXIBILITEIT:
delen van koer

DIVERSITEIT:
wonen langs straat

DIVERSITEIT:
schaalmix

DIVERSITEIT:
functiemix

INTERFACE:
zichtbaarheid

FLEXIBILITEIT:
delen van voorzieningen

FLEXIBILITEIT:
gedeelde drop-off zone

DIVERSITEIT:
kantine langs doorsteek

INTENSITEIT:
stapelen

INTERFACE:
porositeit

INTENSITEIT:
garageboxen komen vrij
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Kenmerken stadsblok-omge-
ving:

- een groot perceel centraal in 
een overwegend residentieel 
stadsblok

- lage verhouding bedrijfsactiveit

- bedrijven grotendeels vervan-
gen door nieuwe woonontwikke-
ling en/of publieke voorzieningen 
(supermarkt, sportvoorziening)

- bestaande doorsteek via par-
king supermarkt die wordt afge-
sloten tijdens de avonden.

Kenmerken bedrijven:

- voornamelijk diensten en/of 
commerciele functies
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  Engelstraat - as isN445 - N70 - N70a
Sint-Amandsberg
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- De aanwezigheid van een grote 
supermarkt wordt aangegrepen 
als vliegwiel voor ontwikkeling. 

- De parkeercapaciteit van de 
supermarkt wordt gestapeld 
georganiseerd (dak/kelder/maai-
veld) en maakt zo ruimte vrij 
op de parking voor een nieuwe 
gemengde ontwikkeling. 

- De stroom van bezoekers aan 
de supermarkt wordt aangegre-
pen om kleine tot middelgrote 
bedrijfsruimte te voorzien voor 
diensten en activiteiten gerela-
teerd aan de basis- en huishou-
delijke behoeften. We denken 
hierbij aan speciaalzaken in de 
voeding, herstelateliers, ...

 - Het dak van de supermarkt 
kan worden ingezet voor een 
vorm van stadslandbouw die 
inzet op korte keten en lokale 
verwerking van voeding. 

- De parking wordt onthard en 
heraangelegd als permanent 
toegankelijke publieke ruim-
te. Nieuwe verbindingen voor 
actieve mobiliteit komen sa-
men in een buurtplek met groen 
karakter. Bestaande diensten en 
activiteiten worden meer zicht-
baar en bereikbaar.

- Er is ruimte voor een eventuele 
kleinschalige woonontwikke-
ling (bv. co-housing) bovenop 
de loodsen mits bijdrage aan de 
heraanleg van de buurtplek.
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Engelstraat - as isN445 - N70 - N70a
Sint-Amandsberg

van links naar rechts: stadslandbouw op 
dak Abattoir te Brussel, kringloopwinkel 
met inkom aan buurtpark Pierkespark te 
Gent.

bedrijfsactiviteit (nieuw) voorzieningen (nieuw) verkoopsfunctie

FLEXIBILITEIT:
delen van koer

DIVERSITEIT:
bedrijfsruimte gerelateerd aan 
supermarkt

INTENSITEIT:
stadslandbouw op dak

INTENSITEIT:
stadslandbouw op dak

INTERFACE:
porositeit

INTENSITEIT:
stapelen
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Kenmerken stadsblok-omge-
ving:

- Grote verhouding aan bedrijfs-
activiteiten.

- Versnippering van ruimtege-
bruik: parkings, garageboxen, 
onbebouwde brown-fields en 
slordige perceelstructuur.

- Strategisch gelegen stadsblok 
vlakbij het historisch centrum 

- Groot stadsblok met grote per-
ceelstructuur.

- Weinig aantrekkelijk straat-
beeld langs Nijverheidskaai.

Kenmerken bedrijven:

- Centrale cluster van gelijkaar-
dige typeactiviteit; groothandels-
zaken in bouw- en voedselgere-
lateerde sector (B2C en B2B).

- Kleinere aannemers in de 
stadsrand zijn afhankelijk van 
deze groothandelszaken voor de 
belevering van hun materialen

- Enkele opslagloodsen en ate-
lierruimtes in de randen van het 
stadsblok.
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Nijverheidskaai - as isN445 - N70 - N70a
Sint-Amandsberg
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- De centrale cluster wordt 
integraal herontwikkelt met een 
ambitieus programma. 

- Logistieke gedeelde koeren 
ontsluiten twee gestapelde 
pakhuizen met een grote korrel-
structuur die plaats bieden aan 
de bestaande of nieuwe groot-
handelszaken.

- Divers aanbod bedrijfsruimte: 
gestapelde labo’s of kantoor-
achtigen aan Nijverheidskaai en 
duplexateliers langs gedeelde 
koer.

- De ontwikkeling laat ruimte en 
schakelt lapjes restgroen aan 
elkaar tot een klein buurtparkje.

- Het programma wordt aange-
vuld met lokale voorzieningen, 
zoals sport, opvang, opleidin-
gen,... die strategisch geplaatst 
worden op zichtlocaties.

- Complementair gebruik van de 
gestapelde parkeercapaciteit.
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Nijverheidskaai - to beN445 - N70 - N70a
Sint-Amandsberg

van boven naar onder: bedrijvenpand ‘Het 
platform’ te Amersfoort - Space Encoun-
ters. Bedrijfsverzamelgebouw Greenbizz 
te Brussel

DIVERSITEIT:
mix - maakateliers

DIVERSITEIT:
voorzieningen

ENERGIETRANSITIE:
beheer

INTERFACE:
porositeit

LEEFBAARHEID:
ontharden

FLEXIBILITEIT:
gedeelde koer

FLEXIBILITEIT:
delen van parking

DIVERSITEIT:
behoud grote korrel

INTERFACE:
waterbeheer als ‘buffer’
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INTERFACE:
zichtbaarheid



Kenmerken stadsblok-omgeving:

- Rommelig straatbeeld langs 
Bergensesteenweg (onbebouwde 
hoeken gebruikt als buitenop-
slag).

- Centraal een verbreding van 
het profiel waar twee commer-
ciele functies tegenover elkaar 
liggen

- De haakse straten op de steen-
weg hebben een sterk residenti-
eel en groen karakter.

- (Middel-)grote bedrijven in het 
binnenstadsblok.

Kenmerken bedrijven:

- Mix van middel- en grote be-
drijven:

- productie en bouwgerela-
teerde bedrijven

- autogerelateerde activiteiten

- brouwerij
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Zuun - as isBergensesteenweg
Sint-Pieters-Leeuw

3

3

2

2

1

1



- De bestaande logistieke koe-
ren worden ingezet als kapstok 
voor ontwikkeling en gedeeld 
tussen enkele aangrenzende be-
drijven. Deze zijn ontsloten via de 
steenweg en haalt zo het logis-
tiek verkeer van de residentiele 
zijstraten. 

- De brouwerijen krijgen een 
uithangbord naar de steenweg 
voor hun klanten en laden een 
bestaande passage op met hun 
buurtgerichte activiteiten.

- Kleinschalige gemengde ont-
wikkeling maken het stadsblok 
af, laten ruimte voor vergroening 
en activeren het straatbeeld (vi-
trines, onthaal, inkom apparte-
menten,..). Logistieke ontsluiting 
wordt georganiseerd langs de 
zij- of achterkant.
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Bergensesteenweg Zuun - to be

Sint-Pieters-Leeuw

Be Here, ‘bedrijvendorp’ rond duurzame 
voeding te Brussel bedrijfsactiviteit (nieuw) voorzieningen (nieuw) verkoopsfunctie

DIVERSITEIT:
vertikale mix

INTERFACE:
buffer met begroeiing

LEEFBAARHEID:
buurtcafé

FLEXIBILITEIT:
delen van koer

DIVERSITEIT:
introduceer tussenschaal

INTERFACE:
introduceer 2 ingangen
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opladen passage
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INTERFACE:
buffer met gebouwschil



Kenmerken stadsblok-omgeving:

- stadsblok van zeer grote om-
vang, opgemaakt uit verschillen-
de ‘delen’: 

- gemengd weefsel langs en-
kele randen

- centrale monofunctionele 
‘pockets’ van middelgrote tot 
grote bedrijven 

- open ruimte gebied

- recent aangelegd bedrijven-
terrein

- zeer hoge verhouding bedrijfs-
activiteit

- nieuwe logistieke ontsluiting 
via viaduct naar R0

Kenmerken bedrijven:

- mix van middelgrote tot zeer 
grote bedrijven

- voornamelijk opslag en groot-
handel gericht op toelevering van 
Brussel
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Bergensesteenweg Negenmanneke - as is

Sint-Pieters-Leeuw
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- logistieke gedeelde ontslui-
tingslus 

- groene parklaan 

- grote perceelstructuur blijft 
behouden 

- netwerk van fiets- en wandel-
paden

- ondersteunende voorzieningen 
voor bedrijven
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Bergensesteenweg Negenmanneke - to be

Sint-Pieters-Leeuw

van boven naar onder: fietspad door be-
drijvenpark te Wiedauwkaai Gent. Kantine 
in bedrijvenpark UCO-site te Gent. Groen-
aanleg en wateropvang in bedrijventer-
rein te West-Vlaanderen. bedrijfsactiviteit (nieuw) voorzieningen (nieuw) verkoopsfunctie

INTENSITEIT:
verdichten door herorganisatie

FLEXIBILITEIT:
collectieve ontsluitingslus

DIVERSITEIT: ondersteu-
nende voorzieningen

INTERFACE:
buurtpark

INTERFACE:
porositeit

LEEFBAARHEID:
klimaatadaptatie
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deel 2
Het verweefkompas

Auteurs

Ian Kuppens, Nadia Casabella, Bert Gellynck, Sigried Kellens – 1010 architecture urbanism

Wouter Bervoets, Anthony Bouckaert - IDEA Consult

Liesbeth Huybrechts, Barbara Roossens – UHasselt
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Verweving is een conti-
nu proces van dialoog en 
waardenonderhandeling. 
Het doel van dit kompas 
is om dit gesprek op een 
inclusieve manier aan te 
gaan en te ondersteunen in 
kader van de opmaak van 
gebiedsvisies én de bespre-
king van concrete project-
voorstellen. Het kompas 
kan zo ondersteunen om 
bepaalde keuzes en afwe-
gingen te maken bij vergun-
ningstrajecten maar ook 
proactief worden ingezet bij 
visievorming.

We spreken over waarden-
onderhandeling omdat af-
hankelijk van het type actor 
(bedrijf, beleid, buurtbewo-
ners of ontwikkelaars) en 
context, er andere noden, 
ambities en beweegredenen 
spelen. De waardering van 
verschillende type actoren 
kan er uiteenlopend zijn. 
Door de verscheidenheid 
aan waarderingen van ver-
schillende betrokken acto-
ren zichtbaar te maken en 
samen verbanden en tegen-
strijdigheden te zoeken, wil 
het kompas bijdragen aan 
het zoeken naar waardecre-
atie bij verweving. 

Hiernaast positioneert het 
kompas zich tussen een 
bestaande situatie en een 
mogelijk wensbeeld. Het 
kan ondersteunen bij het 
situeren en evalueren van 
de noden en uitdagingen in 

een bestaande situatie als-
ook om bepaalde kansen en 
acties te gaan formuleren of 
bij te sturen in functie van 
een wensbeeld. Het kom-
pas heeft de ambitie om 
noden en acties op elkaar 
af te stemmen en dit vanuit 
de noden van de verschil-
lende betrokkenen (de wijk, 
beleid, bedrijf en ontwikke-
laar)

Doel
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‘TO BE’

ACTIES/KANSEN
WENSBEELD

Het verweefkompas zoekt koppeling tussen de noden en mogelijke kansen en dit vanuit verschillende 
perspectieven.
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Het kompas is opgebouwd 
uit 3 segmenten die over-
eenkomen met de 3 onder-
zoeksperspectieven:

het ruimtelijke onderzoeks-
perspectief (1010au)

het socio-ecologische on-
derzoeksperspectief (UHas-
selt)

het socio-economische on-
derzoeksperspectief (Idea 
Consult)

Elk segment is opgebouwd 
uit 4 bouwstenen die voort-
vloeien uit de 3 onderzoeks-
perspectieven toegepast in 
de 3 casestudies. Het kom-
pas geeft 3 schalen weer 
waarop deze waarde zich 
kunnen manifesteren; het 
perceel, het stadsblok of de 
wijk. Deze schaalverdeling 
komt voort uit het inzicht 
dat waardecreatie een per-
ceel overstijgt en het zaak 
is om de waardecreatie te 
gaan opzoeken voorbij deze 
grenzen. Deze 12 bouwste-
nen bestaan dan weer uit 3 
principes of sub-bouwste-
nen die inhoudelijk worden 
toegelicht in de fiches. Het 
zijn de handvaten bij de 
zoektocht naar waardecre-
atie. Deze mogelijke werk-
lijnen zijn niet exhaustief en 
kunnen verder 

Opbouw kompas
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participatie, com
m

unicatie  

en netw
erken

inclusieve infrastructuur
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ng
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energievri
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e  o
ntw

ikkelin
g

organisatie
modelle

n

energievri
endelijk

e

levendigheid

duurzaam
heid 

(klim
aat, water, groen, biodiversiteit)

VERBON
DEN

H
EID

D
EE

LE
CO

N
O

M
IE

ENERGIE
TR

ANSI
TI

E

betaalbaarheid en beschikbaarheid

LEEFBAARHEID

BEDRIJFSECOSYSTEEM

TEWERKSTELLING

BEREIKBAARHEID

IM
A

G
O

clustering

directe werkgelegenheid

m
ultim

odale bereikbaarheid

econom
ische verankering

waardeketen

samenwerking

indirecte werkgelegenheid

veilige verkeersinfrastructuur

profilering

match vraag en aanbod

nabijheid van basisvoorzieningen

beeldvorm
ing

SO
CI

O
-E

CO
N

OM
IS

CHE W
AARDEN

RUIMTELIJKE W
AAR

D
EN

SOCIO-ECOLOGISCHE WAARDEN

Het verweefkompas bestaat uit 12 bouwstenen. Deze bouwstenen zijn de handvaten om het gesprek 
over verweving aan te gaan en zijn inhoudelijk uitgewerkt in de fiches. 
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Opbouw fiches

Er zijn fiches opgemaakt 
voor elk van de 12 bouwste-
nen met als doel inhoudelij-
ke inzichten te documente-
ren. Voor elke bouwsteen is 
er binnen elke fiche aan-
dacht voor zowel de “as is” 
als voor de “to be”. 

Alle fiches zijn opgebouwd 
volgens een gelijkaardige 
structuur.

1) “AS IS” (BESTAANDE 
SITUATIE)

In het “as is” deel van de 
van de fiche worden met de 
betrekking tot de bestaande 
situatie volgende elementen 
aangereikt:

het luik ‘definitie’ situeert 
het concept geeft meer dui-
ding hierover

het luik ‘vraagstukken’ 
formuleert concrete vra-
gen waar betrokkenen mee 
geconfronteerd worden en 
vanuit verschillende per-
spectieven worden gesteld.

het luik  ‘uitdagingen’ 
beschrijft waarop ingezet 
dient te worden en de aan-
dachtspunten hierbij

als laatste is er het luik ‘on-
derbouwing’ waarin ener-
zijds wordt doorverwezen 
naar bronnen die de afwe-
ging kunnen onderbouwen 
(data, cartografie) of ander-
zijds naar achterliggende 
literatuur.

principes van één bouw-
steen hebben soms be-
trekking op principes van 
een andere bouwsteen en 
worden onderaan de kolom 
benoemd.

2) “TO BE”(MOGELIJK 
WENSBEELD)

In het “to be” deel van de 
van de fiche worden met de 
betrekking tot het mogelijk 
wensbeeld volgende ele-
menten aangereikt:

het luik ‘inspiratie’ docu-
menteert mogelijke aanbe-
velingen, acties, leidende 
principes

dit wordt verder aangevuld 
met bestaande praktijken 
(referenties)

De principes kunnen be-
trekking hebben op kwa-
litatieve als kwantitatieve 
indicatoren.

INTERFACE (1)

28

- Is het bedrijf moeilijk zichtbaar vanuit de straat?

- Is de toegang tot het bedrijf moeilijk leesbaar?

- Lopen de logistieke en voetgangerstromen door elkaar?

- Welke stromen brengt de bedrijfsactiviteit met zich mee? 
En hoe krijgen deze een plaats?

- Zijn er bepaalde voorzieningen in de omgeving waarvan 
de bereikbaarheid dient worden verhoogd?

bv. scholen, zorginstellingen, voorzieningen,...?

- Is er ambitie om in te zetten op bereikbaarheid, actieve 
mobiliteit, de 15-minutenstad,  ... ?

- Geeft het bedrijf een positieve indruk vanuit de straat?

- Biedt de bedrijfsactiviteit een meerwaarde (activiteit, 
levendigheid) aan de publieke ruimte?

- Welke activiteiten zou de bedrijfsactiviteit kunnen plaat-
sen langs de publieke ruimte, die een meerwaarde zouden 
kunnen bieden?

DEFINITIE: via verweving bedrijfsactiviteit orga-
niseren zodat deze een meerwaarde biedt aan het 
uitzicht, gebruik en structuur van de publiek ruimte

DEFINITIE: de wijze waarop woon- en bedrijfsactiviteit zich 
naar elkaar manifesteren, communiceren en koppelingen 
maken.

GERELATEERD AAN: diversiteit, leefbaarheid, 
imago

- hiërarchie organiseren in de stromen: logistiek vs. actie-
ve mobiliteit 

- leesbare publieke ruimte

- parking niet dominante activiteit in straatbeeld

- weggestoken bedrijfsactiviteit diep in het bouwblok zicht-
baar maken

- verloederd straatbeeld

- harde grenzen tussen woon- en bedrijfsactiviteiten

3. BRONNEN:

1. SITUERING:

2. UITDAGINGEN:

zichtbaarheid porositeit levendige grenzen

hello

robuustheid

interface

Van boven naar onder: Inkom Tintelijn, zijstraat 
van Dendermondsesteenweg. Zicht op gedeelde 
steeg ‘Brouwerijstraat’, Meensesteenweg. 
Inkom De Rocker bouwmaterialen, Gent.

AS IS (bestaande situatie)

DEFINITIE: de doorwaadbaarheid van bouwblokken verbe-
teren voor zachte weggebruiker.

DEFINITIE: de continuïteit van kwalitatieve publieke ruimte 
waarborgen.

“Onze locatie aan de steenweg is enorm begeerd. Een 
showroom vooraan en een atelierruimte achterin is een 

droomcombinatie.” 

- EP Ramen en Deuren, Meensesteenweg

- duidelijk statuut geven aan de ruimte: publiek domein, 
erfgoed met beperkte toegang, ...

- duidelijk beheer van de ruimte organiseren (zie fiche  
‘flexibiliteit’).

- niet bij elke situatie wenselijk, zie hefbomen en princi-
pes.

- sociale controle en leefbaarheid garanderen

“We installeerden een deur in onze omheining zodat de 
buurtbewoners naar de steenweg konden wandelen via 

een kortere route.” 

- Gesi-bois, Bergensesteenweg

“We hebben onze inkom heraangelegd met een 
kunstwerk, groen en enkele kleine voorzieningen 

(zitbank, afhaalplek voedselpaketten).”

- Tintelijn, Dendermondsesteenweg 

- Trage wegen

- Buurtwegenatlas

- Bekenatlas (waterlopen)

TO BE (mogelijk wensbeeld)

INTERFACE (2)
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- heraanleg van een straat

- herorganisatie of uitbreiding van een bedrijf

- combineren van toegangen tot meerdere bedrijven

- bedrijven met publiek toegankelijke functie

- aanwezigheid van publieke functies in het bouwblok: 
supermarkt, recreatie, park, ...

- bereikbaarheid verhogen in relatie tot mobiliteitsnetwerk 
(bv. bij een nieuwe tramhalte of fietspad)

- heraanleg straat

- herorganisatie of uitbreiding van een bedrijf

> verhoog de zichtbaarheid (aanplakbord, 
kunst, gedeelde brievenbussen,...)

> laad een bestaande (informele) passage op

> creëer leesbare toegangen: gescheiden 
voor- en achteraan (1) of naast elkaar (2)

1. HEFBOMEN

2. TIPS & TRICKS:

shop

shop

helling
20%

helling
10%

shop

shop

helling
20%

helling
10%

zichtbaarheid porositeit levendige grenzen

hello

robuustheid

interface

Van boven naar onder: Blackhorse Lane, Londen - We Made That, 
Verheydenstraat Brussel,

 bakker ‘C’est si bon’, kanaal Sint-Jans-Molenbeek

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

> voorzie een publieke doorgang (in functie 
van een nieuwe gewenste verbinding)

> voorzie een beperkte (complementaire) 
toegankelijkheid van een bedrijvenerf

weekend  
dag

> positieve straatgevels (activiteiten, visuele 
permeabiliteit)

> medieer met tussenschaal (tussen 
grootschalige bedrijfsactiviteit en ...) of met 
ondersteunend of actief programma (fietsen-
stalling, kantoren, showroom)

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

De fiches zijn opgesteld voor de 12 bouwstenen en beschrijven mogelijke handvaten om uitdagingen 
en kansen bij verweving aan te plekken.
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Krijtlijnen voor gebruik

Het verweefkompas dient om een meer expliciete en 
precieze waardering te kunnen uitspreken over de ver-
schillende aspecten van verweven relaties tussen uiteen-
lopende actoren (bedrijven, buurtbewoners, private en 
publieke organisaties) en hun omgeving, en nadien een 
onderhandeling mogelijk te maken tussen diverse actoren 
over deze waarderingen.

Het kompas is een ondersteunend instru-
ment om bij te sturen in de zoektocht naar 
waardecreatie bij verweving. 

Het probeert de complexiteit van de verschillende waar-
desystemen bij verweving te demonteren en op die manier 
vatbaar en bespreekbaar te maken. Deze waarden ko-
men voort uit verschillende thematische invalshoeken of 
onderzoeksdisciplines (ruimtelijk, socio- economisch en 
ecologisch) en weerspiegelen zo de ambitie om verweving 
op een transdisciplinaire manier aan te pakken. Het kom-
pas is er dan ook op gericht om dit gesprek te ondersteu-
nen op twee niveaus:

1) ORIËNTEREND

Om te komen tot meerwaarde is het belangrijk om een 
overzicht te hebben van de situatie(s), en dit vanuit ver-
schillende invalshoeken. Het verweefkompas ondersteunt 
bij de “quick scan” van de bestaande situatie waarbij 
breed wordt gekeken naar alle bouwstenen en zo een 
overzicht van mogelijke (handvaten voor) meerwaardecre-
atie zichtbaar wordt.

Met het gebruik van het verweefkompas in een oriënte-
rende benadering kan aldus vanuit verschillende perspec-
tieven een antwoord gezocht worden op volgende vragen:

Welke uitdagingen of noden spelen er in de huidige 
situatie?

Welke mogelijke acties zijn er om meerwaarde te 
genereren?

2) VERDIEPEND

Het verweefkompas en bijhorende fiches laten ook toe om 
dieper in te gaan op sommige van de waarden waaruit het 
kompas is opgemaakt en zo de belangrijkste uitdagingen 
en meest kansrijke acties aan te pakken. Het verweef-
kompas kan aldus ondersteunen bij de opmaak van een 
gebieds- en omgevingsvisie of de evaluatie van een pro-
jectvoorstel.

Met het gebruik van het verweefkompas in een verdiepen-
de benadering kan aldus vanuit verschillende perspectie-
ven een antwoord gezocht worden op volgende vragen:

Welke zijn de prioritaire noden in het gebied?

Welke zijn de meest kansrijke acties in het gebied?

Welke acties kunnen gekoppeld worden voor maximale 
waardecreatie door verweving?

We stellen twee mogelijk scenario’s voor waarin het kom-
pas gebruikt kan worden. 

Een van hen heeft ‘VISIEVORMING’ als doel. De kan opzet 
als volgt zijn:

1. ieder stakeholders kiest 3 verwevingswaarden die 
voor haar/hem prioritair zijn

2. er wordt besproken welke 3 prioritair zijn om samen 
te behandelen

3. voor elke gekozen waarde wordt de concrete verwe-
vingsuitdaging geformuleerd

4. Voor elke uitdaging wordt een actie geformuleerd 
die deze uitdaging aangaat

In het andere scenario, telt vooral de ‘EVALUATIE’ van een 
lopend project, waarbij de opzet als volgt kan zijn:

1. ieder stakeholders kiest 3 verwevingswaarden waar 
vandaag de grootste uitdagingen in het gebied liggen

2. er wordt besproken welke 3 verwevingwaarden prio-
ritair zijn om samen te behandelen

3. gezamenlijke evaluatie van hoe het projectvoorstel 
met deze uitdagingen omgaat. Welke kansen blijven 
mogelijks onbenut?

4. gezamenlijke verkenning van mogelijke aanpassin-
gen aan het projectvoorstel om maximaal in te spelen 

op de uitdagingen.

Hoewel de noden verschillen tussen deze twee scena-
rio’s, helpt het gebruik van dit kompas bij het ontwikkelen 
en identificeren van argumenten in het overleg over een 
bouwvergunning of bij het opstellen van een ruimtelijke 
visie voor een bepaald gebied.  

Zoals we hebben kunnen vaststellen tijdens de testen in 
de ontwikkelingsfase van het verweefkompas, is er nood 
aan dit soort ondersteunend materiaal; beknopt maar 
complex genoeg om in te spelen op de bijzonderheden van 
elke context in Vlaanderen. In dit opzicht werd de struc-
tuur van de fiches – afwisselend tussen “zoals het is” en 
“zoals het moet zijn” met praktische voorbeelden – als 
relevant ervaren. 

Deelnemers kwamen zelf met het idee die fiches te inte-
greren in een Wicki-achtige “open source”omgeving. Dit 
zou zeer nuttig zou zijn voor het nieuw opgerichte net-
werk van verweefcoaches. Een gemakkelijke manier om 
de fiches bij het verweefkompas in handen te krijgen, te 
delen en verder te ontwikkelen is mogelijk de volgende 
stap in dit onderzoek.
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- Is het bedrijf moeilijk zichtbaar vanuit de straat?

- Is de toegang tot het bedrijf moeilijk leesbaar?

- Lopen de logistieke en voetgangers- of fietsstromen door 
elkaar?

- Welke stromen brengt de bedrijfsactiviteit met zich mee? 
En hoe krijgen deze een plaats?

- Zijn er bepaalde voorzieningen in de omgeving waarvan 
de bereikbaarheid dient worden verhoogd?

bv. scholen, zorginstellingen, voorzieningen,...?

- Is er ambitie om in te zetten op bereikbaarheid, actieve 
mobiliteit, de 15-minutenstad,  ... ?

- Geeft het bedrijf een positieve indruk vanuit de straat?

- Biedt de bedrijfsactiviteit een meerwaarde (activiteit, 
levendigheid) aan de publieke ruimte?

- Welke activiteiten zou de bedrijfsactiviteit kunnen plaat-
sen langs de publieke ruimte, die een meerwaarde zouden 
kunnen bieden?

DEFINITIE: via verweving bedrijfsactiviteit orga-
niseren zodat deze een meerwaarde biedt aan het 
uitzicht, gebruik en structuur van de publiek ruimte

DEFINITIE: de wijze waarop woon- en bedrijfsactiviteit zich 
naar elkaar manifesteren, communiceren en koppelingen 
maken.

- organiseren van een hiërarchie in de stromen: logistiek 
vs. actieve mobiliteit 

- leesbaar maken van de publieke ruimte

- divers straatbeeld maken, waarbij parking niet de domi-
nante activiteit vormt

- zichtbaar maken van de bedrijfsactiviteit diep in het 
stadsblok

- verfraaien van een verloederd straatbeeld

- mediëren van harde grenzen tussen woon- en bedrijfsac-
tiviteiten

3. ONDERBOUWING:

1. VRAAGSTUKKEN:

2. UITDAGINGEN:

zichtbaarheid porositeit levendige grenzen

hello

robuustheid

interface

Van boven naar onder: Inkom Tintelijn, zijstraat 
van Dendermondsesteenweg. Zicht op gedeelde 
steeg ‘Brouwerijstraat’, Meensesteenweg. 
Inkom De Rocker bouwmaterialen, Gent.

AS IS (bestaande situatie)

DEFINITIE: de doorwaadbaarheid van stadsblokken verbe-
teren voor zachte weggebruiker.

DEFINITIE: de continuïteit van kwalitatieve publieke ruimte 
waarborgen.

> ZIE OOK LEEFBAARHEID - ‘LEVENDIGHEID’> ZIE OOK BEREIKBAARHEID ‘MULTIMODALE BEREIK-
BAARHEID’

> ZIE OOK IMAGO EN VERBONDENHEID

“Onze locatie aan de steenweg is enorm begeerd. Een 
showroom vooraan en een atelierruimte achterin is een 

droomcombinatie.” 

- EP Ramen en Deuren, Meensesteenweg

- duidelijk statuut geven aan de ruimte: publiek domein, 
erfgoed met beperkte toegang, ...

- organiseer een duidelijk beheer van de ruimte (zie fiche  
‘flexibiliteit’).

- toepassing niet altijd wenselijk! Zo is het opdelen van een 
groot perceel in kleinere percelen onomkeerbaar en niet 
wenselijk (zie ook ‘schaalmix’ bij fiche DIVERSITEIT) maar 
ook enkel wenselijk in bepaalde situaties (zie volgende 
pagina)

- garanderen van sociale controle en leefbaarheid 

“We installeerden een deur in onze omheining zodat de 
buurtbewoners naar de steenweg konden wandelen via 

een kortere route.” 

- Gesi-bois, Bergensesteenweg

“We hebben onze inkom heraangelegd met een 
kunstwerk, groen en enkele kleine voorzieningen 

(zitbank, afhaalplek voedselpaketten).”

- Tintelijn, Dendermondsesteenweg 

- Trage wegen

- Buurtwegenatlas

- Hydrografische atlas



TO BE (mogelijk wensbeeld)
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- heraanleg van een straat

- herorganisatie of uitbreiding van een bedrijf

- combineren van toegangen tot meerdere bedrijven

- bedrijven met publiek toegankelijke functie

-  aanwezigheid van publieke functies in het stadsblok: 
supermarkt, recreatieve functie, park, ...

- bereikbaarheid verhogen in relatie tot mobiliteitsnetwerk 
(bv. bij een nieuwe tramhalte of fietspad)

- heraanleg straat

- herorganisatie of uitbreiding van een bedrijf

> verhoog de zichtbaarheid (aanplakbord, kunst, gedeelde 
brievenbussen,...)

> laad een bestaande (informele) passage op

> creëer leesbare toegangen: gescheiden voor- en ach-
teraan (1) of naast elkaar (2)

RELEVANT BIJ:

INSPIRATIE:

shop

shop

helling
20%

helling
10%

shop

shop

helling
20%

helling
10%

zichtbaarheid porositeit levendige grenzen

hello

robuustheid

interface

Van boven naar onder: Blackhorse Lane, Londen - We Made That, 
Verheydenstraat Brussel,

 bakker ‘C’est si bon’, kanaal Sint-Jans-Molenbeek

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

> voorzie een publieke doorgang (in functie van een nieu-
we gewenste verbinding)

> voorzie een beperkte (complementaire) toegankelijk-
heid van een bedrijvenerf

weekend  
dag

> positieve straatgevels (activiteiten, visuele permeabili-
teit)

> medieer met aansluitende korrelgrootte (tussen groot-
schalige bedrijfsactiviteit en ...) of met ondersteunend 
programma met levendige gevels (fietsenstalling, kanto-
ren, showroom)

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

atelier

garage guy

fun fa
ctory

B

(1)

(2)
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- Is er een vraag voor uitbreiding maar geen (uitbreidings-)
ruimte ter beschikking?

- Is het stadsblok verzadigd en nood aan ontpitting?

- Voor welke bedrijfsactiviteiten zou een stapeling wense-
lijk kunnen zijn?

DEFINITIE: via verweving de activiteit in brede zin 
verhogen (met meer tewerkstellingsplaatsen, be-
drijfsoppervlakte, door samenwerkingen)*

DEFINITIE: het verhogen van de intensiteit door het stape-
len van functies.

- eerst stapelen, dan pas lege (open) ruimte aansnijden

- aftasten van financiële haalbaarheid

- toepassing in relatie tot functie, aantal m2 en ver-
voersmodus (logistiek)

- match-making en samenbrengen van (kleinere) bedrijfs-
activiteiten

- in kaart brengen van de (logistieke) stromen

- opzetten van perceelsoverschrijdende samenwerking

3. ONDERBOUWING:

1. VRAAGSTUKKEN:

2. UITDAGINGEN:

stapelen schikken bundelen

Van boven naar onder: inkom en onthaal maakbedrijf 
Alexy te Bissegem, zicht vanuit binnenstadsblok te 
Gent, gedeelde binnenkoer ZOO-ateliers te Gent.

AS IS (bestaande situatie)

DEFINITIE: het verhogen van de intensiteit door het her-
schikken van de bestaande bebouwing.

DEFINITIE: het verhogen van de intensiteit door het bunde-
len van stromen of van gelijkaardige activiteiten.

“Boven de showroom zouden we graag uitbreiden met 

enkele kantoren.“

- EP Ramen en Deuren, Meensesteenweg

- verhogen van de gebruiksactiviteit binnen een reeds 
bestaande context

- opzetten van perceelsoverschrijdende samenwerkingen 
om logistiek en mobiliteit efficiënter te organiseren

- herstructureren van perceelseigendommen 

- het kan economisch voordeliger zijn om bestaande ge-
bouwen te hergebruiken en andere invulling te zoeken

“Door de centrale koer kan er makkelijker geladen en 

gelost worden.“

- bouwmaterialen de Rocker, Gent-Dampoort

“We zijn een recente speler in de Geuze familie. Het 
partnerschap met Belgoo maakt dat we heel wat 

kunnen delen, gaande van leveringen tot machinerie en 

ruimte.“

- Lambiek Fabriek, Bergensesteenweg 

*Lees ook hier de paper ‘Ruimte ontwerpen voor economi-
sche activiteiten’.

++ +

+ +

+

+
+

diversiteit

+
+ +

+
+

+ ++
+

+

+

intensiteit

- Is het gebouwde weefsel chaotisch en versnipperd?

- Liggen er kansen voor efficienter ruimtegebruik?

- Is het stadsblok verzadigd en nood aan ontpitting?

- Staat het bedrijf open voor uitwisseling?

> ZIE OOK FLEXIBILITEIT > ZIE OOK FLEXIBILITEIT > ZIE OOK BEDRIJFSECOSYSTEEM



shop

shop

helling
20%

helling
10%

TO BE (mogelijk wensbeeld)
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- herorganisatie of uitbreiding van een bedrijf

- lege daken

- aanwezigheid van een laag ruimtelijk rendement op de 
site of in het stadsblok of directe omgeving, in relatie tot 
de dynamiek van de plek.

bv. garage-boxen, lege daken, parking die leegstaat, aparte 
ingangen,...

- bedrijven met gelijkaardige activiteit of ‘profiel’. bv. 
jonge ondernemers, ambachten, logistieke spelers,...

- materiaalstromen waarrond nieuwe activiteiten kun-
nen ontstaan

> stapel volgens de logica van schaal en  
vervoersmodus

> combineer aparte parking tot een buurtparking (om zo 
ruimte vrij te maken op andere plekken)

RELEVANT BIJ:

INSPIRATIE:

Van boven naar onder: 
bedrijvencentrum Kade 11 te Amsterdam,
Pieper-site met bedrijvenstraat en buurtplekken te Luik,
gedeelde atelier Blackhorse Workshop, Londen - We Made That. 

> combineer verschillende opritten tot één

> bundel leveringen

> bundel gerelateerde activiteiten op dezelfde site

> haak aan op bestaande stromen   
(klanten, goederen,...)

++ +

+ +

+

+
+

diversiteit

+
+ +

+
+

+ ++
+

+

+

intensiteitstapelen schikken bundelen

+1: personenlift, trap

schaal bedrijf
S - M - L - XL
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+1: personenlift, trap

+1: helling bestelwagens

+1: helling auto’s

+1: helling vrachtwagens
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- Zie ‘bepalen van functiemix’, opgesteld door IDEA 
Consult, Socio-economisch onderzoeksperspectief, 
Hoofdstuk 3.1.3

- Is het weefsel monofunctioneel? Zijn er ook andere 
functies aanwezig (naast wonen en bedrijfsactiviteit)? bv. 
groothandel, detailhandel, gemeenschapsvoorzieningen,...

- Heeft de bedrijfsactiviteit een publiek toegankelijke func-
tie? bv. showroom, kantine,...

- Is er zicht op de (potentiële) hinderende aspecten van de 
verschillende activiteiten?

- Is er een conflict of discrepantie tussen de schaal van de 
bedrijfsactiviteit in relatie tot haar (directe) omgeving?

- Is het stadsblok verzadigd en nood aan ontpitting?

- Voor welke bedrijfsactiviteiten zou een stapeling wense-
lijk kunnen zijn?

- Is er sprake van een verzadiging van het verkeer?

DEFINITIE: via verweving verschillende activitei-
ten, korrelgroottes en mobiliteitsprofielen samen-
brengen zodat deze meerwaarde genereren

DEFINITIE: introduceren van de juiste functie(s) zodat deze 
meerwaarde bieden aan elkaar en het geheel.

- link maken met functies (noden) in stadsblok/wijk

- in kaart brengen van type bedrijfsactiviteit

 > publiek toegankelijk?

 > profiel werknemers/tewerkstellingsgraad?

 > profiel bezoekers?

- goed zicht hebben op het terrein is fundamenteel. Een 
goede terreininventarisatie van het ruimere gebied is aan 
te bevelen

- bepalen van draagvlak mobiliteitsprofielen bepalen

- vermijden van verzadiging van verkeersinfrastructuur

- organiseren van een veilige logistieke afwikkeling (op 
schaal van stadsblok en wijk of (stads)regio)

- herorganiseren van logistieke ketens

3. ONDERBOUWING:

1. VRAAGSTUKKEN:

2. UITDAGINGEN:

functiemix schaalmix logistieke mix

Van boven naar onder: zicht op winkel met appartementen aan 
straatkant en bedrijfsactiviteit dieper in het stadsblok te Sint-Piet-
ers-Leeuw, loods naast inkom woning te Bissegem, zicht op gedeel-
de inkom woningen, koffiezaak en bedrijfsactiviteit.

AS IS (bestaande situatie)

DEFINITIE: introduceren van de juiste korrelgrootte(s) 
zodat deze meerwaarde bieden aan elkaar en het geheel.

DEFINITIE: het bewaken van een evenwichtige mix van 
mobiliteitsprofielen.

“De Boerenmarkt en het buurthuis brengt nieuwe 
activiteiten in wijk. Kleine socio-economische 

initiatieven zoals herstelateliers of voedselbereiding 
zijn hieruit voortgekomen.“

- Boerenmarkt, Sint-Amandsberg

- bepalen van de juiste korrelgrootte voor een stadsblok 
(ook in functie van visie op wijk of (stads)regio)

- combineren van de juiste korrelgroottes en deze een 
geschikte plaats geven in een stadsblok/wijk

 

“Wij zitten op dé ideale locatie (dichtbij de stad) maar 
voelen de druk toenemen (...) Door onze aanwezigheid 

zijn er nog steeds veel kleine bouwbedrijven in de 
buurt. Zij maken gebruik van onze voorraad en moeten 

zo zelf amper iets stockeren.“

- bouwmaterialen de Rocker, Gent-Dampoort

“We hebben onze bedrijfsvoering aangepast omdat we 
zagen dat de steenweg verzadigd werd. We nemen nu 
enkel werven aan in de buurt, zodat onze werknemers 

met de fiets kunnen gaan (na het leveren van de 

bouwmaterialen).“

- Tintelijn, Dendermondsesteenweg

Zie categorisering van schaalgroottes bedrijfsactivi-
teiten en stadsblokken, Ruimtelijk onderzoeksper-
spectief - Hoofdstuk 1.2

Zie ‘bepalen van het mobiliteitsprofiel door gegevens 
uit GIS-bedrijventerreinen (VLAIO)’, opgesteld door 
IDEA Consult, Socio-economisch onderzoeksper-
spectief, Hoofdstuk 3.1.2
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intensiteit

> ZIE OOK BEDRIJFSECOSYSTEEM EN BEREIKBAARHEID 
- ‘NABIJHEID VAN VOORZIENINGEN’

> ZIE OOK INTERFACE - ‘LEVENDIGE GRENZEN’ > ZIE OOK BEREIKBAARHEID - ‘VEILIGE VERKEERSIN-
FRASTRUCTUUR’
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- hoge concentratie aan bedrijven

- gerelateerde bedrijfsactiviteiten

- complementaire functies

RELEVANT BIJ:

INSPIRATIE:
> introduceer gerelateerde activiteiten, vertrek hierbij 
vanuit de bestaande stromen, netwerken en sectoren

> introduceer ondersteunende voorzieningen
bv. kantine, crèche, opleidingscentrum, ...

> combineer functies met een complementaire bezettings-
graad, zie flexibiliteit. bv. recreatie (weekend/avonden) en 
bedrijven (week/dag)

> maak logische routes voor logistiek (sluit aan op de 
steenweg en vermijd residentiële straten)

> vermijd het opdelen van grote percelen

> juiste korrel op juiste plek - dit op het niveau van het 
stadsblok en op niveau van een wijk/regio

> introduceer een mix van grote en kleine bedrijven (ifv 
doorgroeien, uitwisseling)

functiemix schaalmix logistieke mix
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intensiteit

Van boven naar onder: kantine Balenmagazijn op de UCO-site Gent, 
bedrijvencentrum voor klein en groot Greenbizz Brussel, Groencol-
lect haalt zuivere voedselafvalstromen op uit de stad, Rotterdam en 
Utrecht.

> introduceer een mix van vervoersmodi (vrachtwagen tot 
cargo-bikes) 

> introduceer activiteiten in relatie tot de aanwezige logis-
tieke ketens
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- Wil het bedrijf uitbreiden maar is er op het perceel geen 
plaats?

- Zijn er andere activiteiten aanwezig in de (directe) nabij-
heid?

- Kent de bedrijfsactiviteit een periode bezetting (bv. enkel 
in de ochtend/avond of week/weekend)?

- Wordt de ruimte (bedrijfsterrein, loods,...) maar af en toe 
gebruikt? 

- Verwacht het bedrijf een sterke verandering in activiteit 
(krimp, groei)?

- Is er sprake van veel verloop van bedrijfsactiviteit (op de 
plek/in een bepaalde sector)?

DEFINITIE: via verweving veerkracht inbouwen 
door het delen van ruimte of voorzieningen, meer-
voudig ruimtegebruik en overmaat

DEFINITIE: de ruimte delen met andere gebruikers

- rijmen van de sterke dynamiek van verandering in 
bedrijfsactiviteit (groei, krimp) met het trage proces van 
ruimtelijke transformatie

- opvangen van veranderende noden door te kijken naar 
gedeeld gebruik van bestaande ruimte

- rijmen van de sterke dynamiek van verandering in 
bedrijfsactiviteit (groei, krimp) met het trage proces van 
ruimtelijke transformatie

- opvangen van veranderende noden door te kijken naar 
dimensionering van de ruimte

3. ONDERBOUWING:

1. VRAAGSTUKKEN:

2. UITDAGINGEN:

delen van ruimte of voorzieningen dynamisch ruimtegebruik extra space

Van boven naar onder: groep van maakbedrijven die logistieke koer 
delen, te Gent. Boerenmarkt, elke zaterdag in een doodlopend 
woonerf te Dampoort. Brede verharding als parking, tijdelijke ops-
lag en evenementen (wijndegustaties) te Brouwerijstraat Bissegem. 

AS IS (bestaande situatie)

DEFINITIE: de ruimte op bepaalde momenten ter beschik-
king stellen van andere gebruikers

DEFINITIE: het voorzien en behouden van een ‘marge’ op 
de ruimte-inname zodat verandering kan worden opvan-
gen

“We hebben een samenwerking met een vzw uit de 
buurt. Zij gebruiken onze showroom om de maand voor 

hun bijeenkomst. Ons meubilair staat op wieltjes dus 
deze schuiven we makkelijk aan de kant.“

- Kava Wijnhandel, Meensesteenweg

- rijmen van de sterke dynamiek van verandering in 
bedrijfsactiviteit (groei, krimp) met het trage proces van 
ruimtelijke transformatie

- opvangen van noden door te kijken naar gebruik van de 
ruimte in de tijd

“We gebruik onze parking ook als eventruimte 
(wijndegustaties), waarbij de buurt ook is uitgenodigd. 

De buurt mag hier parkeren en organiseert hier ook 
soms bijeenkomsten met familie of vrienden.“

- Kava Wijnhandel, Meensesteenweg

“Momenteel zijn de parkeerplaatsen in gebruik als 
tijdelijke opslag (uitzonderlijk grote bestelling). We 

mogen parkeren bij het bedrijf hiernaast.“

- Ecobati, Bergensesteenweg

hello

robuustheid

interface

> ZIE OOK DEELECONOMIE > ZIE OOK DEELECONOMIE> ZIE OOK VERBONDENHEID
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- parking die op bepaalde momenten vol is maar ook vaak 
leegstaat (in het weekend, avonden, vakanties)

- bestaande logistieke koer

- parking die op bepaalde momenten vol is maar ook vaak 
leegstaat (in het weekend, avonden, vakanties)

- hoge diversiteit van functies in de omgeving

- uitbreiding van een bedrijfsactiviteit

RELEVANT BIJ:

INSPIRATIE:

Van boven naar onder: Be Here, ‘bedrijvendorp’ rond duurzame 
voeding te Brussel, modulaire betonstructuur met gemengd pro-
gramma Manufacture te Brussel, aanpasbaar casco voor studen-
tenhuisvesting en/of parking te Parijs - Bruther architects

delen van ruimte en voorzieningen meervoudig ruimtegebruik extra space

hello

robuustheid

interface

> voorzie robuuste ruimte > voorzie extra ruimte (voor uitbreiding, tijdelijke opslag)

> breng bedrijven met elkaar in contact > voorzie aanpasbare structuren die verschillende activite-
iten kunnen opvangen

> delen van logistieke koer

> delen van voorzieningen (vergaderruimte, kantoren, on-
thaal, ...)

> delen van parking (tussen bedrijven of andere functies)

> combineer ruimtevragen van bedrijven in een gedeelde 
ontwikkelingen 
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