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André Loeckx 

LABO RUIMTE, drie verkenningen 
in radicaal realisme

LABO RUIMTE, een eerder experimenteel 
samenwerkingsverband tussen het Team 
Vlaams Bouwmeester en het Departement 
Omgeving, heeft zich intussen geconsoli-
deerd tot een van de pijlers van de bouw-
meesterwerking. Het berust op ontwerpend 
onderzoek naar de ruimtelijke dimensie van 
cruciale uitdagingen waarmee verschillende 
sectoren van beleid en bestuur gecon-
fronteerd worden, en dat gevoed wordt 
vanuit verschillende wetenschappelijke 
 disciplines. Het experiment wil bakens 
verzetten in het ontwerpen, in wetenschap-
pelijke valorisering, in visionair denken, 
in doeltreffende beleidsvoering en in het 
opzetten van strategische projecten. 

In het label LABO RUIMTE wijst de term 
‘ruimte’ naar de bewoonde, gebouwde en 
door mensen getransformeerde ruimte, 
terwijl de term ‘labo’ staat voor een vrijplaats 
waar men probeert feiten en vermoedens, 
stellingen en tegenstellingen, kennis en 
onwetendheid, paradigmatische ernst en 
outside-the-boxpoëtiek samen te brengen 
tot mobiliserende matters of concern en 
gegronde what ifscenario’s. De alchemie 
die van dit eigenzinnige trio van weten
schap, poëtiek en handelingsbereidheid een 
driespan maakt, is het ontwerpen. Tegelijk 
wijst de term ‘labo’ op een plek waar work 
in progress en ‘voortschrijdend inzicht’ 
thuis zijn. Het labolabel waarschuwt dus 
voor de verwachtingen van mirakeloplos
singen, onmiddellijk bruikbare remedies 
en algemeen aanvaarde marsorders: een 
labo behoudt het recht op (het leren uit) 
 mislukking.
 Dergelijke ambitieuze omschrijving is 
niet ‘de lat’ waar elke studieopdracht van 

LABO RUIMTE over moet, eerder een objec
tief waarnaar elke opdracht, op een eigen 
manier, verwacht wordt te streven. Dat is 
dan ook de enige vraag die in deze bespre
king van Metabolisme van Antwerpen. 
Stad van stromen, De Lage Landen 2020-
2100. Een  toekomstverkenning en Stedelijk 
Systeem Kust?  voorligt. 

Metabolisme van Antwerpen. Stad van 
Stromen
Metabolisme van Antwerpen. Stad van 
Stromen heeft waarschijnlijk de meest 
theoretische ambities van de drie besproken 
studies. Het rapport vangt aan met een expli
ciet theoretisch en methodologisch gedeelte, 
een niet te versmaden verdienste, waarin 
het concept van het ‘stedelijk metabolisme’ 
wordt verduidelijkt. Het tweede, en meest 
omvangrijke gedeelte van de studie, bestaat 
uit vier ‘projectdossiers’, die elk rapporteren 
over de verkenning van ‘een ruimtelijke 
opgave die voortkomt uit een metabolistische 
blik op de stad’: 1) energie/warmte (in feite 
een aantal inleidende beschouwingen over 
de plaats van warmte binnen de energie
productie en consumptie, toegespitst op 
de mogelijkheden van het recupereren van 
beschikbare restwarmte en het uitrollen van 
warmtenetten); 2) gezond leven/luchtkwali
teit (een wat hybride rapport over stedelijke 
mobiliteit en de problematiek van luchtver
vuiling veroorzaakt door verkeersemissies, 
onder meer toegespitst op de problematiek 
van binnenstedelijke street canyons); 3) 
vitale economie/bouwketen (een algemene 
inleiding op aspecten van het duurzaam 
materiaalgebruik van de gebouwde stad met 
een vernieuwende kijk op de veeleisende 
logistieke organisatie van de materialen

Metabolisme van Antwerpen. 
Stad van Stromen. Het LABO 
RUIMTE onderzoek stelt het 
paradigma van de ‘ metabolistische 
stad’ voor. Het benadert de 
complexe realiteit van de stad als 
een meervoudig systeem waarin 
diverse stromen (energie, mobi
liteit, water, mensen, goederen, 
enzovoort) werkzaam zijn. Door het 
sluiten of het optimaal op elkaar 
afstemmen van die stromen kan 
een ‘circulaire stad’ ontstaan. 
Deze kaart toont een mogelijk 
toekomstbeeld waarin de stromen 
van industriële restwarmte een 
warmtenetwerk vormen dat aanlei
ding geeft tot verdere verdichting. 
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cyclus); 4) klimaatadaptatie/drinkwater (een 
verkenning van zowel regionale als stedelijke 
mogelijkheden van alternatieve bronnen voor 
verschillende types van watergebruik). 
 Elk van de vier projectdossiers vangt 
aan met een of meerdere  overzichtsartikels. 
Dit is volgens mij het meest relevante 
onderdeel van Metabolisme van Antwerpen. 
De niet geringe verdienste ervan bestaat 
in het selecteren, resumeren en bundelen 
van elementen uit het zeer brede scala 
van aspecten (probleemstellingen, data, 
 symptomen, doelstellingen, overwegingen, 
te onderzoeken mogelijkheden,  suggesties, 
acties) die horen bij een of meerdere van 
de negen ‘stromen’ van het stedelijk meta
bolisme (energie, water, voedsel, lucht, 
goederen, afval, mensen, mobiliteit, biota 
of de levende natuur). Telkens wordt gepro
beerd om tot een samenhangend narratief te 
komen en dit toe te spitsen op een prioritair 
actieterrein van stedelijke duurzaamheid 
(warmtenetwerk, street canyons, bouwketen, 
drinkwatervoorziening). 
  Minder overtuigend is ‘de ontwerpende 
blik’ waarmee, volgens het projectverslag, 
het verwerken van een algemene thema
tiek naar een coherent narratief en naar een 
concreet actieprogramma gebeurt. Dit is in 
feite een aartsmoeilijke opdracht waarmee 
de disciplines van planning en ontwerp reeds 
decennialang worstelen. Een opdracht die 
zich nog complexer aandient door de insteek 
vanuit meerdere kennisdomeinen, die er elk 
een heel eigen zicht op de ruimte waarin zij 
opereren op na houden. Het loont de moeite 
even in te gaan op deze rol van het ontwerpen 
en op het ontwerpend gehalte van Metabo-
lisme van Antwerpen.
 Kort door de bocht kan worden gesteld 
dat in de vier projectdossiers ontwerpen 
verward wordt met mapping, dit wil zeggen 
met het aanduiden op kaarten van data, 
kenmerken of interventies waarbij cijfer
matige en verbale duiding omgezet wordt 
in topologische situering. Dit is ongetwij
feld een onmisbare stap in het uitwerken 
van een performante ontwerptaal. Maar het 
echte ontwerpen treedt pas volop in werking 
wanneer de rijkdom aan ‘gemapte’ aspecten 
grondstof wordt van een poëtica waarin 
de ontwerpers zich wagen aan ruimtelijke 
transformaties die een kwalitatieve sprong 
riskeren. In dergelijke poëtica krijgt de 
metonymische logica de hulp van metafo

rische inspiratie, wordt deductief en induc
tief redeneren verrijkt met abductief what 
ifdenken, worden tegenspraken (zoals 
deze tussen permanentie en verandering, 
economie en klimaat, noodzaak en haal
baarheid) bemiddeld tot de meest adequate 
synthese van het moment. 
 Maar loopt met  ontwerptheoretische 
beschouwingen van dit kaliber het 
ontwerpen niet het risico zich te verliezen 
in de nevelen van utopia en metafysica? 
Drie randvoorwaarden kunnen helpen om 
het ontwerpproces ‘bij de les’ te houden. 
Een eerste randvoorwaarde betreft een soort 
‘neorealistische’ attitude om te werken met 
‘de dingen die er zijn’. Aan dergelijke ‘dingen’ 
geen gebrek: diverse ideologische framings 
van uitdagingen en opportuniteiten, poli
tieke machtsverhoudingen en bestuurlijke 
bevoegdheden, sociale kennis en sociale 
draagvlakken, topografie en geografie, de 
architectuur van de stad met alles erop en 
eraan, de economische capaciteiten en de 
willingness to pay for welfare, beschikbare of 
verwerfbare productiemiddelen, verworven 
kennis en de paradigma’s van het moment. 
En bij al deze ‘dingen die er zijn’ hoort een 
besef van kreukels, scheuren, anomalieën en 
blinde vlekken. 
 Maar, en dit is de tweede randvoor
waarde, uitgaan van ‘de dingen die er zijn’ 
is geen vrijbrief voor een conservatieve 
agenda. In het ontwerpen gebeurt wat met 
deze dingen, ze worden subject of object 
van ontwerparbeid: herschikken of fixeren, 
intensifiëren of inperken, conserveren of 
transformeren. In die zin worden ‘alle dingen 
die er zijn’ opnieuw bevraagd naar hun moge
lijkheden en beperkingen. En dit zowel vanuit 
de eigenheid van ‘elk ding dat er is’ als vanuit 
een visionaire framing die ‘de dingen die er 
zijn’ in een nieuw verband plaatst. Dit zijn 
twee operaties die vertrekken vanuit het 
reële, maar tegelijk de contouren verkennen 
van een ‘nieuwrealisme’. Neorealisme? 
Nieuwrealisme? Misschien zijn er betere 
termenkoppels denkbaar om dergelijke twee
waardige en ambivalente taakstelling van het 
ontwerpen te benoemen: poëtisch realisme? 
Radicaal reformisme? 
 Deze eerste twee randvoorwaarden 
blijven evenwel te algemeen om het 
ontwerpen ‘bij de les’ te houden. Een derde 
randvoorwaarde brengt mogelijk soelaas: 
‘de pragmatische toets’. Het herbevragen en 

herframen van ‘de dingen die er zijn’ heeft 
meer op het oog dan een paradigmatische 
oppoetsbeurt (bij gebrek aan een echt nieuw 
paradigma). De pragmatische toets stelt de 
vraag naar de performantie, het verwachte 
effect van het tweevoudige ontwerpproces, 
dit wil zeggen het boeken van merkbare 
vooruitgang in de gestelde en nog te stellen 
kwesties van ‘de les’. 
 Wat nu met de ontwerpende blik van 
Metabolisme van Antwerpen? Vanuit boven
staand ontwerptheoretisch frame kan een 
kritiek worden geformuleerd op bepaalde 
ontwerpkeuzen die in de vier project dossiers 
(warmte, luchtkwaliteit, bouwketen, drink
water) voorgesteld worden. Zo kan men 
bijvoorbeeld bezwaarlijk stellen dat de 
ontwerphypothesen over mobiliteit, street 
canyons en het verbeteren van de luchtkwa
liteit vertrekken van ‘de dingen die er zijn’. 
Drie ‘tangentiële’ (in feite concentrische) 
vervoersverbindingen moeten de druk op de 
belangrijkste radiale canyons verminderen. 
Dit schema lijkt het morfologische statuut 
van de Ring als ruggengraat tussen de 
negentiende en twintigsteeeuwse gordel 
grondig in vraag te stellen en dit zonder 
enige morfologische argumentatie ter zake. 
Ook in de ontwerphypothesen over energie 
en warmtenetten wordt gewag gemaakt van 
een ‘warmtering’ die veel ruimer is dan de 
huidige Ring en dus geen gebruik maakt van 
de opportuniteiten geboden door de enorme 
infrastructuurwerken voor de heraanleg en 
overkapping die gepland zijn in het kader van 
het historische Oosterweelvergelijk. Ook de 
‘nerven’ die de opnieuw aan te leggen en te 
overkappen Ring moeten verbinden met de 
aangrenzende buurten, en als een belangrijk 
concept uit het ontwerpend onderzoek van 
de 1,25 miljard euro aan zogenaamde ‘leef
baarheidsprojecten’ tevoorschijn kwamen, 
worden grotendeels genegeerd en dit zowel 
in de studie van de warmtenetten als in 
deze van de street canyons. Elk van de vier 
metabolistische projectdossiers verzamelt 
alle in het dossier voorgestelde ontwerp
opties op een ‘potentieelkaart’ en besluit 
met een gedetailleerd overzicht van moge
lijk betrokken actoren en stakeholders. 
Maar daarbij worden bijvoorbeeld noch het 
team van de Intendant, noch het Toekomst
verbond, noch de Werkgemeenschap met 
haar Werkbanken vermeld. Als miskenning 
van ‘de dingen die er zijn’ kan dat tellen. 

De mogelijke kritiek op het projectverslag 
reikt evenwel verder dan deze ontwerp
theoretische bedenkingen. Daartoe is het 
nuttig terug te keren naar twee basis
begrippen uit de theoretische voorzet van 
Metabolisme van Antwerpen. Het gaat om 
twee basis metaforen: deze van ‘de stad 
als  metabolisme’ en deze van de ‘ circulaire 
samenleving’ en ‘korte ketens’. Basis
metaforen zijn  krachtige en veelzijdige 
beeldspraken die inwerken op de menselijke 
verbeelding en het menselijk handelen. In de 
semiotiek staat de metafoor voor verande
ring, vernieuwing en creatie. Maar in het 
kielzog van  welgekomen nieuwe ziens, 
denk en handelingswijzen komen er 
mogelijk ook ongewenste mee. Metaforiek 
is evenwel geen tegen heug en meug inge
lepelde propaganda. Metaforen brengen 
nieuwe verbanden en betekenissen aan 
waarmee mensen zich kunnen identificeren. 
Ze bieden een nieuw kader waarnaar mensen 
bereid zijn te handelen. Daardoor hebben 
ze, op bewust of onbewust niveau, een zeer 
grote impact. 
 Maar terwijl metaforen nieuwe pistes 
openen, laten zij tegelijk andere gesloten, 
openlijk of stilzwijgend. Bovendien hebben 
sterke metaforen niet zelden de neiging 
om andere betekenissen te overheersen en 
zo het betekenisveld te domineren. In elk 
vertoog, in elk kunstwerk, in elk ontwerp 
zijn metaforen belangrijke dragers van 
een  ideologische lading. Wetenschappe
lijke uiteenzettingen, beleidsdocumenten, 
vertogen omtrent planning en ontwikkeling 
zijn daar niet immuun voor.
 ‘De metabolistische stad’ is zo’n metafoor. 
De complexe realiteit van de stad benaderen 
als een meervoudig systeem waarin diverse 
stromen van ‘stofwisseling’ (energie, mobi
liteit, water, mensen, goederen, gedachten) 
werkzaam zijn, opent interessante denk, 
ziens en werkwijzen. Bovendien biedt de 
metabolistische blik zonder enige twijfel 
een belangrijke aanvulling op het steden
bouwkundige en ruimtelijke denken en 
handelen van vandaag. Stromen en hun 
infrastructuren werden lange tijd stiefmoe
derlijk of erg specialistisch behandeld in de 
ruimtelijke disciplines en in het ontwerpen. 
De case base ervan is in de stedenbouw en 
de  architectuur mager gedocumenteerd en 
onvoldoende gekend. 
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De stad als metabolisme is evenwel geen 
nieuwe metafoor, maar eentje die ettelijke 
decennia geleden al stond voor een versie 
van doorgedreven functionalisme. In de 
stedenbouw slaagde het functionalistische 
denken erin het cruciale functioneren van de 
gebouwde ruimte vanuit de coulissen van de 
discipline naar het voorplan te brengen ten 
nadele van de traditionalistische, formalis
tische of speculatieve denkwijzen die toen 
aan de orde waren. Datzelfde ‘bevrijdende’ 
functionalisme verloor evenwel, in het over
specialiseren en het radicaal scheiden van 
functies, het differentiërend en integrerend 
karakter van de stedelijke ruimte uit het oog. 
Het functionalisme bediende zich van meer
dere metaforen. Naast de machine was dus 
ook het menselijk metabolisme een bron van 
inspiratie. Tegelijk ging de simplificerende 
vergelijking van de functionele stad met een 
menselijk metabolisme, dat netjes wordt 
opgedeeld in bloedsomloop, zenuwstelsel, 
spijsvertering en dergelijke, voorbij aan de 
fijnmazige, haast  rizomatische verbanden die 
in het echte organische metabolisme instaan 
voor de integratie van al deze lichaamsfunc
ties of stofwisselingen. Men zou kunnen 
stellen dat er een soort reducerende meta
forische heenenweerbeweging is gebeurd 
van het complexe, organische metabolisme 
naar het machinale, om van daar terug te 
keren naar een versimpelde, machinale voor
stelling van het organische. De reducerende 
machinale interpretatie van lichamelijk
heid gaat voorbij aan talrijke dimensies van 
integrale lichamelijkheid zoals veroudering, 
seksualiteit, validiteit, psychosomatische 
interacties, het onbewuste, lichaamstaal, 
lichaamsbeeld, karaktertrekken, enzovoort. 
‘De stad als lichaam’ heeft een groter seman
tisch potentieel dan ‘de stad als functioneel 
metabolisme’. Wel laat de metabolistische 
blik toe een aantal stedelijke problemen, 
gebreken en remedies te benoemen en 
operationeel te omschrijven. Maar tegelijk 
miskent deze blik andere betekenisvolle 
registers van stedelijk leven en stedelijke 
ontwikkeling. 
 Een gelijkaardige bedenking kan men 
maken over de metaforische werking en 
nevenwerking van de termen ‘circulaire 
samenleving’ en ‘korte keten’. Een circulaire 
economie staat in voor het sluiten van elke 
economische keten, waardoor verantwoor
delijkheid voor de gehele cyclus kan worden 

opgenomen: geen onbestemd einde, geen 
verdoken kost, geen schadelijke rest, geen 
onverwachte nevenwerking, geen uitge
steld opruimwerk. Om dit te verkrijgen 
worden ketens best zo beheersbaar en 
dus zo kort als mogelijk gehouden. Prima! 
Maar is een cirkel ook geen besloten figuur 
die insluit en uitsluit, die gated territoria 
afbakent? Men kan de deconstructie van de 
termen ‘circulair’ en ‘korte keten’ nog verder 
drijven door te opperen dat ‘nationalisme’, 
‘het sluiten van grenzen’, de populistische 
obsessie met ‘identiteit', de ‘eigen volk eerst’
slogan en de dooddoener van ‘het draagvlak’ 
misschien wel geperverteerde vormen zijn 
van circulair en korteketendenken. 
 Dergelijke kritiek vergt uiteraard een 
meer doortimmerde argumentatie om stof 
te kunnen bieden voor ernstige reflectie 
en debat. Niettemin wijst deze kleine 
aanzet erop dat de metaforen van circulair 
samenleven en het denken in korte ketens 
mogelijk ook minder fraaie kanten met zich 
meebrengen. 
 Metaforen realiseren hun ideologische 
werking niet enkel door wat ze direct of 
indirect betekenen, maar evenzeer door 
wat ze reduceren of uitsluiten. Zo onder
gaat de sociale ruimte in Metabolisme van 
Antwerpen een stille maar ingrijpende 
reductie. In het inleidende ‘Algemeen Deel’ 
presenteert het projectverslag een (cirkel
vormig, gesloten!) schema met als onder
schrift ‘planetary boundaries: guiding human 
development on a changing planet’. In dit 
schema wordt geen plaats voorzien voor 
de ‘boundaries’ gesteld aan ‘human deve
lopment’ door maatschappelijk excessief 
gedrag zoals fanatiek lokalisme of veralge
meend globalisme. Wel krijgt de categorie 
‘mensen’ een plaats naast energie, water, 
voedsel, enzovoort, als een van de negen 
stomen van het stedelijk metabolisme. 
De stroom ‘mensen’ gaat over geografische 
stromen zoals migratiebewegingen, over 
de ruimte lijke spreiding van inkomens en 
 investeringen en dergelijke meer. Maatschap
pelijke krachten zoals (beslissings)macht, 
kapitaalstromen, toeeigening van winst 
of uitsluiting, verkiest het metabolistisch 
planningsdenken, dat zich blijkbaar wenst 
te hullen in ideologische neutraliteit, niet op 
te nemen in de stromentheorie. Daar is in het 
circulair besloten schema ook geen plaats 
meer voor. 

Een laatste kritische bedenking betreft de 
neiging van paradigma’s, ideologieën en 
metaforen om het theoretische veld in te 
palmen en er de gangbare denk en werk
wijzen weg te vegen. Tekenend voor een vorm 
van theoretisch absolutisme is de reduce
rende teneur waarmee ‘het klassieke ruimte
lijk ontwerpen’ beschreven wordt als ‘het 
inrichten van plekken voor mensen, bedrijven 
en recreatie’. Dergelijke stedenbouw moet in 
het metabolistisch manifest plaats ruimen 
voor ‘het denken en ontwerpen op basis van 
systemen en stromen (…) dat fundamenteel 
ons denken over stedelijke ontwikkeling 
verandert’. ‘Wat we nodig hebben is een 
slimme stedenbouw’, die eindelijk oog heeft 
voor de eindige voorraden grondstoffen, voor 
processen en voor prestaties. Alsof planning 
en ontwerpen zich tot nu toe beperkten tot 
het domweg inrichten van de gebouwde 
ruimte zonder enige aandacht voor grond
stoffen, prestaties en processen. Kortom: 
stedelijke ontwikkeling valt voortaan samen 
met de metabolistische kijk erop. 
 Laat ons aannemen dat dergelijke 
reductie werd aangewakkerd door het reto
rische vuur van het eigen  metabolistische 
betoog en niet te wijten is aan onwetendheid 
over de paradigmatische veelzijdigheid en 
de uitgebreide casuïstiek van planning en 
ontwerp. Het is vooral de paradigmatische 
‘pretentie’, dit wil zeggen de intentie om de 
metabolistische insteek te promoten als 
enige conceptuele basis van toekomstge
richte stadsplanning, die deze LABO RUIMTE 
studie kwetsbaar maakt voor kritieken en 
twijfels. Om aanspraak te maken op een 
status van leidinggevend paradigma (dat 
zulke status meestal kortstondig en illusoir 
is blijkt uit de woelige geschiedenis van 
stromingen en tendensen in nagenoeg 
alle domeinen van denken en handelen) 
ontbreken zowel een sterke wetenschap
pelijke onderbouw met multidisciplinaire 
reikwijdte als een overtuigende case base 
van relevante en inspirerende referenties. 
Bovendien blijft het bedenkelijk om een 
complex ‘ding’ zoals een samenleving onder 
te brengen onder één paradigma of onder één 
stel dominante basismetaforen. 
 Wanneer men evenwel afstand neemt 
van de teneur van de auteurs om hun visie als 
enige ‘slimme’ denk en werkwijze voor het 
voetlicht te plaatsen, dan doen alle moge
lijke kritieken niets af van de waarde van 

deze LABO RUIMTE studie als consistente 
denkoefening. Een studie die wederwoord 
uitlokt en oproept tot debat en amendement 
beantwoordt aan de doelstellingen van 
LABO RUIMTE. Bovendien kan niet worden 
ontkend dat, alle lacunes ten spijt, uit de 
bundeling van de negen stromen wel degelijk 
een indrukwekkend beeld van het stedelijk 
metabolisme ontstaat, een beeld dat het 
programma voor studie en ontwerp van een 
tegelijk adequate en ambitieuze stedelijke 
ontwikkeling die de toekomst aankan, op 
meerdere vlakken overtuigend aanvult. 

Stedelijk Systeem Kust? 
Van een poging tot paradigmatische ‘coup’ 
kan men de LABO RUIMTE studie Stedelijk 
Systeem Kust? niet betichten. De studie vond 
dan ook plaats in een heel andere context. 
Na het torpederen van Metropolitaan Kust-
landschap 2100 (MKL2100) in het voorjaar 
van 2015, leek elke poging om een visionaire 
denkoefening over de Belgische kust op te 
zetten op voorhand verbrand. Met MKL2100 
liep ‘nieuwrealistisch’ onderzoek, dat 
de breedte van het denken probeert af te 
stemmen op de schaal van de problematiek, 
te pletter op ‘oudrealistische’ kortzichtig
heid die maatschappelijk draagvlak verwart 
met het veiligstellen van kortetermijngewin 
(op de vastgoedmarkt of in het stemhokje). 
Dat nog geen twee jaar later een nieuw 
onderzoeksteam het toch waagde en er 
bovendien in slaagde voet aan wal te krijgen, 
is bewonderenswaardig. Dit toont de veer
kracht van LABO RUIMTE.
 De aanpak van Stedelijk Systeem 
Kust? verschilde van deze van MKL2100. 
Om te beginnen geen ronkende eeuw
wisseling meer in de titel als vrijbrief voor 
een bevlogen pleidooi om eindelijk werk te 
maken van de komst van een nieuwe tijd en 
een nieuwe geest. Voor Stedelijk Systeem 
Kust? lagen de kaarten anders dan voor 
MKL2100. Sinds MKL2100 had de klimaat
agenda een scherpere inhoud gekregen en 
was de klimaatcoalitie breder geworden. 
Ook waren klimaatsceptici (een nijdige doch 
politiek en maatschappelijk weinig rele
vante categorie) verveld tot zogenaamde 
‘klimaatrealisten’ (die wel degelijk over een 
onrustwekkend maatschappelijk en politiek 
draagvlak beschikken). En waar een belang
rijke opdracht voor MKL2100 erin bestond 
om wetenschappers en ontwerpers met 
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elkaar in gesprek te brengen, was dit voor 
Stedelijk Systeem Kust? reeds veel meer een 
verworvenheid. Intussen was men in Vlaamse 
en lokale kringen een beetje meer gewoon 
geraakt aan een zekere radicale flavour in 
al waarmee de Vlaamse Bouwmeester zich 
inlaat.
 Het rapport Stedelijk Systeem Kust? 
is opgebouwd uit drie delen. Eerst wordt 
de schaal van de problematiek geschetst, 
gegroepeerd onder de brave hoofding 
‘uitdagingen’ en elk getooid met een vriende
lijk kwaliteitslabel: ‘performant stedelijk 
systeem’, ‘gezond leven’, ‘sociaalculturele 
verbondenheid’, ‘vitale economie’, ‘energie
transitie’, ‘circulair samenleven’. De woord
keuze is tekenend: geen onheilsprofetieën 
vol klimaatrampen, geen ondraaglijk ‘straks 
is het te laat’alarmisme. De boodschap 
gaat nog steeds over uiterst ernstige en 
dringende kwesties van planetaire allure, 
maar zij worden verpakt als zes motiverende 
‘uitdagingen’ die ons allen aanspreken of als 
evenveel verleidelijke ‘opportuniteiten’ die we 
niet mogen missen. 
 Vervolgens neemt het rapport 
reconversie mogelijkheden van vijf type
rende omgevingen onder de loep, telkens 
bekeken vanuit de gezichtshoek van plan
ning en ontwerp: ‘de kustlijn’, ‘binnen
steden en kernen’, ‘de kusthavens’, ‘verkave
lingen’ en ‘zomen van landschappen’. In de 
bijlagen ten slotte, worden de werking en 
de  resultaten van vier lokaal  georganiseerde 
‘charettes’ gepresenteerd. Het gaat om 
ontwerpdriedaagsen, georganiseerd ‘ter 
plekke’, waarin telkens ingespeeld wordt op 
enkele voor de hand liggende uitdagingen en 
opportuniteiten van een typerende kust
omgeving: de kustlijn (strand,  bebouwing, 
polders) in Blankenberge, de haven en 
havenomgeving in Oostende, polderdorpen in 
Gistel en duinen en duinverkavelingen in De 
Panne. De teksten zijn leesbaar (ook voor wie 
niet beslagen is in de klimaat problematiek), 
de grafiek is aantrekkelijk en  inzichtelijk 
(zonder excessieve esthetisering), het 
ontwerpwerk herkenbaar (ook voor wie niet 
vertrouwd is met ontwerpen en architectuur). 
 In de inleiding kiest het rapport zonder 
veel omhaal paradigmatisch partij. De studie 
wenst ‘duurzaamheid te vertalen naar stede
lijke ontwikkeling’ aan de hand van ‘de zes 
thema’s die door de onderzoeksgroep Future 
Urban Regions zijn gedefinieerd als de basis 

van een gezonde stad’. Deze definitie houdt 
het bewust bij een probleem en conflictloze, 
haast vanzelfsprekende verwoording van 
de zes ‘kustbrede uitdagingen’: ‘veerkracht’, 
‘vitale economie’, ‘gezond leven’, ‘culturele 
verbondenheid’, ‘circulair samenleven en 
energietransitie’. Wie kan daar nu iets op 
tegen hebben? Het betreft in feite zes gene
rieke insteken, hanteerbaar voor elke denk
bare omgeving, die in het rapport worden 
opgeladen met regionale data en lokale 
kenmerken en gepresenteerd worden als 
‘kustbrede uitdagingen’. Maar dit mengsel van 
het generieke duurzaamheids en klimaat
denken enerzijds en de specifieke eigen
schappen of gebreken van een zeer bijzon
dere regio anderzijds, blijft een moeilijke 
aangelegenheid: nu eens neigt het rapport 
naar lokale anekdotiek, dan weer blijft het 
steken in algemene waarheden en wensen. 
 Af en toe breekt de neiging tot paradig
matisch absolutisme door wanneer de zes 
generieke uitdagingen glashelder gevat 
worden in een (cirkelvormig en besloten) 
schema. De bijbehorende tekst heeft het over 
‘zes overkoepelende, kustbrede uitdagingen 
(…) die gezamenlijk het krachtenveld van 
een gezonde stad blootleggen’. De cirkel is 
gesloten. Aan dit holistische krachtenveld 
valt niet te tornen. Is hier geen sprake van 
(gewilde of ongewilde) ideologische selectie? 
Herverdeling van rijkdom, winst en welvaart, 
de herbronning van politiek en bestuur, 
culturele en sociale innovatie, afrekenen met 
alle vormen van uitsluiting en dergelijke meer 
horen blijkbaar niet thuis in het krachtenveld 
van een gezonde stad en komen dus ook niet 
voor in het duurzaamheids en klimaat
programma, tenzij verborgen onder een of 
andere uitdaging. Men kan ook vragen stellen 
bij het ideaal van ‘de gezonde stad’. Wie de 
klassiekers van de ontwerpdiscipline kent, 
merkt hier echo’s van Le Corbusiers aversie 
van de zieke stad Parijs (vereenzelvigd met 
de prostituee) en zijn pleidooi voor een 
ruimtelijke en moreel gezonde stedelijkheid 
van torens in het groen (vereenzelvigd met de 
deugdzame echtgenote). Ook het negentien
deeeuwse reformisme placht gezondheid 
te verbinden met deugdzaamheid, plichts
bewustzijn en respect voor autoriteit. 
 In het omzwachtelde vertoog van 
uitdagingen en opportuniteiten wordt zedig 
gezwegen over maatschappelijke tegen
stellingen en conflicten. Men kan zich 
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Stedelijk Systeem Kust? De LABO 
RUIMTE studie zet de stap van 
mapping naar ontwerpen op 
 regionale schaal. Deze kaart 
verbeeldt de energietransitie, 
waarbij de verschillende zeehavens 
dienen als vertrekpunt voor een 
kustbrede reconversie. De havens 
en de kust zullen in de toekomst 
een belangrijke rol spelen in de 
productie, omslag en  distributie 
van hernieuwbare energie. 
De studie betoogt dat energie
transitie de rol en het beeld van de 
kust en de achterliggende polders 
drastisch zal wijzigen. © Tractebel, 
FABRICations, H+N+S
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derhalve moeilijk voorstellen waaraan de 
huidige precaire conditie van het kustge
bied te wijten is en wat de te overwinnen 
hinderpalen zijn om volop in te zetten op 
de transitie naar integrale duurzaamheid. 
Dat daartoe een ingrijpende politieke en 
bestuurlijke kentering nodig zou kunnen 
zijn, komt niet ter sprake. De  onderzoekers 
beroepen zich op LABO RUIMTE’s vrije 
denk en spreekruimte, maar houden het 
tegelijkertijd bij het veilige perspectief op 
een goedbedoelend bestuur dat een efficiënt 
beleid opzet om in samenwerking met alle 
betrokken stakeholders de weg te gaan van 
integrale duurzaamheid in ieders belang. 
Geen spanningen tussen ‘nieuw en oud 
realisten’, geen democratische strijd om een 
coalition of the willing, geen strategische 
projecten waarin de keuze voor integrale 
duurzaamheid verworven of verkorven wordt. 
 Vermoedelijk maakt de stilzwijgende 
ideologische reductie deel uit van de prijs 
die het Stedelijk Systeem Kust?project 
moest betalen voor een niet vanzelfspre
kend pasaran na het avontuur van MKL2100. 
So be it. Men kan dit alles ook bekijken als het 
 voorlopig opschorten van een scherpe ideo
logische keuze, ergens tussen een conserva
tieve en een progressieve framing in, waar
door een vrije tussenruimte ontstaat voor 
tegensprekelijke reflectie, voor vrij verkeer 
tussen paradigma’s en disciplines, tussen 
schalen en tijdsspannen van stad en ruimte. 
 In deze ‘vrije tussenruimte’ krijgen de 
mapping en het ontwerpend onderzoek 
van het rapport (omtrent de zes kustbrede 
uitdagingen, de vijf typerende kustomge
vingen en de vier ontwerpdriedaagsen) 
een eigen betekenis. De grafiek van de ‘kust
brede uitdagingen’ toont de moeilijkheid van 
ontwerpend onderzoek om de stap te zetten 
van mapping naar ontwerpen op regionale 
schaal. De inhoud van de mapping blijft erg 
geografisch, de grafiek ervan is een onmis
bare oefening in het bedenken van symbolen 
en kleurencodes, in het helder lokaliseren van 
data en principes, het aanduiden van relaties, 
het suggereren van veranderingen. Dit alles 
is zeer nuttig en beantwoordt vermoedelijk 
aan een planningsopvatting over ruimte
lijk ontwerpen, maar is weinig ontwerpend 
in de zin van het concipiëren van concrete 
componenten van het regionale stedelijke 
landschap. Wel vermeerdert het  beeldend 
vermogen van de grafiek zienderogen 

wanneer ingezoomd wordt en driedimensio
nale weergaven van gebouwen, open ruimtes, 
infrastructuren, topografieën, water en groen 
zichtbaar worden. Maar tegelijk lijken de 
ontwerpvoorstellen daarbij in te boeten aan 
visionaire lading en mimetisch vermogen. 
Ze zien eruit als gewoon verdienstelijke 
architectuur en stadsontwerp waarvan 
men zich kan afvragen hoe zij hun rol als 
 pharmakon van ‘de gezonde stad’ kunnen 
waarmaken. 
 Niettemin legt LABO RUIMTE met het 
tweeluik MKL2100 en Stedelijk Systeem 
Kust? een werkstuk op tafel dat kan tellen. 
Het ene luik toont aan dat de transitie naar 
een kustgebied dat de ecologische, klima
to logische en maatschappelijke kwesties 
van de eenentwintigste eeuw aankan, een 
beroep moet kunnen doen op een heel ander 
‘realisme’ dan dat van het huidige, volstrekt 
ontoereikende draagvlak van belangen: 
een gedurfd, geïnspireerd en motiverend 
‘nieuwrealisme’. Het andere luik erkent het 
‘irrealisme’ van het zogenaamde ‘realistische 
draagvlak’ (met name de ontoereikendheid 
ervan om het hoofd te kunnen bieden aan 
de gestelde problematieken), maar bouwt 
vanuit dit bestaande draagvlak bruggen 
naar het noodzakelijke radicaalrealistische 
denkwerk. Of deze strategie een kans van 
slagen biedt, valt af te wachten. Rijp voor 
beleid is het gepresteerde werk zeker niet. 
Wel is het rijp voor het formuleren van een 
of meerdere pilootprojecten die het gele
verde denkwerk toetsen en amenderen en 
daarbij gebruikmaken van de coproductieve 
 ambiance die herhaaldelijk oplaaide gedu
rende de ontwerpdriedaagsen in Oostende, 
 Blankenberge, Zevekote en De Panne. 

De Lage Landen 2020-2100. Een 
toekomstverkenning
Titels zijn er van alle soorten. Stedelijk 
Systeem Kust? aarzelt tussen een stel
ling en een vraag; aan de lezer om dit uit 
te maken. Metabolisme van Antwerpen. 
Stad van stromen kondigt aan waar je terecht 
zult komen: het beloofde land waar je als 
overtuigde settler meteen aan de slag kan. 
De Lage Landen 2020-2100. Een toekomst-
verkenning suggereert een nieuwe ruimte en 
een nieuwe tijd, maar stelt aansluitend dat 
het om een verkenning van de verre toekomst 
gaat. Eigenlijk hoort daar ook een vraag
teken achter, of beter nog, een vraagteken 

na alle delen van de titel. Gaat dit wel over 
de Lage Landen? Bestaat er zoiets als een 
horizon 20202100? Is dit een geloofwaar
dige toekomstverkenning? Is het wel een 
verkenning? Gaat het wel om een toekomst? 
Titels zonder vraagteken maar met vragen 
verborgen achter ieder woord: zijn dat niet 
de beste?
 De Lage Landen 2020-2100. Een  
toekomstverkenning is het resultaat van 
de ontmoeting van twee heel onder
scheiden sporen, een politiek spoor en een 
 intellectueel spoor, beide op het terrein 
van de ruimtelijke ontwikkeling. Het ene 
spoor volgt het hobbelige verloop van de 
samenwerking tussen België en Nederland. 
Een samenwerking die af en toe opgepookt 
wordt door ronkende politieke verklaringen 
en verder in leven gehouden wordt met 
projecten van infrastructuur en open ruimte 
die stroef verlopen. Het intellectuele spoor 
betreft een denktank van wisselende samen
stelling die zoekt naar een wervend kader 
voor het stilaan vermoeide eco en klimaat
activisme, een kader dat tegelijk intellec
tueel motiverend is, dat kan openbloeien 
tot innoverende prakijken en dat de basis 
kan vormen voor een consistent beleids
programma. In feite probeert het politieke 
spoor te verhelpen aan het verdampen van 
het Europese perspectief van sterk samen
hangende en solidaire regio’s als motor van 
convergerende naties. En in feite probeert 
het intellectuele spoor een nieuwe invulling 
te geven aan de overtuiging dat de gebouwde 
ruimte een geschikt transdisciplinair plat
form biedt voor transities naar een duurzame, 
klimaatherstellende en rechtvaardige levens
ruimte. LABO RUIMTE, het samenwerkings
verband tussen het Departement Omgeving 
en het Team Vlaams Bouwmeester, is gang
maker van het tweede spoor.
 Toch is het tweede spoor niet ontsnapt 
aan een minder gelukkige weerslag van het 
eerste spoor. Zo is er die cruciale voetnoot 
meteen bij de aanhef van dit doortimmerde 
rapport (dat met z’n 315 pagina’s niet zuinig 
is op grafiek en verwoording). De voetnoot 
stelt dat de studie de benamingen Lage 
Landen en Eurodelta ‘min of meer willekeurig 
door elkaar gebruikt’ en dat het gaat om een 
‘(bewust) vage typering van het studie gebied’. 
Dit is meer dan een terloopse voetnoot. 
De geschiedenis van de Lage Landen (en dus 
ook de specifieke historische gelaagdheid 

Stedelijk Systeem Kust? Het (cirkel
vormige en besloten) schema, 
ontleend aan de onderzoeksgroep 
Future Urban Regions, toont de 
‘zes overkoepelende, kustbrede 
uitdagingen die gezamenlijk het 
krachtenveld van een gezonde 
stad blootleggen’. © Tractebel, 
 FABRICations, H+N+S

De Lage Landen 2020-2100. 
Een Toekomstverkenning.  
De LABO RUIMTE studie verbeeldt 
vier transities tegen de tijdshorizon 
van 2100: circulaire economie, 
hernieuwbare energie, gezonde 
landbouw en gedeelde mobiliteit. 
©  Architecture Workroom Brussels 
en Sannah Belzer
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van de ruimte en de patronen van structu
rele samenhang of inconsistentie ervan) 
speelt zich niet af binnen de grenzen van 
het huidige Nederland (een natie) en Vlaan
deren (een deelstaat) maar evolueert over 
een gebied dat zich min of meer uitstrekt 
over Nederland, België, NordPasdeCalais, 
Luxemburg en NoordrijnWestfalen. Boven
dien reiken zowel de zeven ruimtelijke ‘kapi
talen’ (vruchtbare bodem, deltaecosysteem, 
verbonden delta, haven van Europa, diverse 
habitats, innovatieve delta en solidaire stad) 
als de vier transities (hernieuwbare energie, 
gedeelde mobiliteit, gezonde landbouw, 
circulaire economie), die in het rapport de 
belangrijkste structuranten uitmaken van de 
ruimtelijke toekomst, tot ver buiten Neder
land en Vlaanderen. Dit leidt er onder meer 
toe dat in de (overigens excellente)  grafische 
representatie de ruimtelijke kapitalen van 
België middendoor geknipt worden, dat 
Brussel stilzwijgend bij Vlaanderen ingelijfd 
wordt en dat het kapitaliseren van histori
sche en natuurlijke troeven lijkt te worden 
opgehouden aan de Franse en Duitse grens, 
waardoor heel wat logische cirkels en korte 
ketens van de gewenste circulaire economie 
doorgeknipt worden. Of gaat het hier om 
een perverse lokalistische interpretatie van 
circulair denken, in de hand gewerkt door 
een opstoot van misplaatst nationalisme? 
Gelukkig weet het rapport in woord en beeld 
dergelijk onheil deskundig in te perken, 
zoniet te omzeilen. 
 Op theoretisch vlak wordt de valkuil van 
‘paradigmatisch absolutisme’ in wijsheid 
vermeden. Men kan De Lage Landen 2020-
2100 beschouwen als het centrale tafereel 
van een drieluik met aan de ene kant het 
zelfverzekerd Metabolisme van Antwerpen en 
aan de andere het behoedzame vertoog over 
het Stedelijk Systeem Kust?, het moedige 
vervolg op het verguisde MKL2100. In grote 
lijnen doet De Lage Landen een beroep 
op dezelfde paradigmatische framing als 
de twee andere rapporten: duurzaamheid 
en klimaatherstel, essentiële  transities, 
 circulaire economie en korte ketens, 
 problematieken verwoord als uitdagingen 
en opportuniteiten. Wel wordt deze framing 
minder dan in Metabolisme van Antwerpen 
beschouwd als het fundamentele nieuwe 
denken over stedelijke ontwikkeling waar
door ‘de klassieke stedenbouw’ kan worden 
vervangen door ‘slimme  stedenbouw’.

Transities worden wel als onvermijdelijke 
veranderingen beschouwd, die hoe dan ook 
in sneltreinvaart op ons afkomen. Zij dienen 
zich evenwel aan als ‘kantelingen’ die nog alle 
richtingen uit kunnen en die de ‘kapitalen’ 
besloten in de ligging, de bodem, de geschie
denis, de infrastructuur, het nederzettings
patroon, het kennisniveau en de economi
sche verworvenheden van de Lage Landen 
onder druk zetten. De opdracht bestaat 
erin dergelijke kantelingen om te zetten in 
transities naar duurzame ontwikkeling en 
klimaatherstel. Doorgaans worden transi
ties bekeken vanuit hun eigen  discipline: 
energie, landbouw en dergelijke. Eigen aan 
de aanpak van LABO RUIMTE is dat van elke 
transitiediscipline de ruimtelijke implica
ties bestudeerd worden. Voor elk van de vier 
besproken transities (energie, mobiliteit, 
landbouw, economie) worden drie ruimtelijke 
‘strategieën’ besproken die moeten helpen de 
onvermijdelijke kanteling te doen kantelen 
naar een gewenste  transitie. Aansluitend 
worden deze strategieën nog verder gecon
cretiseerd in ‘bouwstenen’. Eerder dan op 
grond van een paradigmatisch dictaat de 
conceptuele ruimte toe te wijzen aan de 
leer van het metabolisme, ontplooit De Lage 
Landen een indrukwekkend gamma van 
 strategieën en bouwstenen die, per stuk 
bekeken, niet allemaal even overtuigend zijn, 
maar waar men als verzameling niet naast 
kan kijken: de tactiek van de lucifers: elk apart 
kan worden gebroken, een bundeltje ervan 
niet meer. 
 Een onderliggende stelling van De Lage 
Landen is dat alle transities ook ruimtelijke 
vraagstukken zijn. Vier transities worden 
geschetst. Van de eerste transitie, naar 
hernieuwbare energie, is de ruimtelijke 
dimensie minstens evenwaardig aan de 
technische. ‘Energiewijken’ tot stand brengen 
die verbruik en verlies reduceren en zelf 
meer energie produceren; ‘energy oriented 
development’, d.w.z. de decentraal stede
lijke ontwikkeling afstemmen op de meest 
geschikte modi van hernieuwbare energie; 
lokale producenten ‘inschakelen in grotere 
energienetwerken’ zijn drie ruimtelijke 
strate gieën die de transitie naar hernieuw
bare energie ondersteunen. Aanvullend 
moeten energiecoöperatieven energie
armoede tegengaan en wordt ‘de individuele 
consument een collectieve prosumer’. 
Een ruimtelijk netwerk van multimodale 

De Lage Landen 2020-2100. 
Een toekomstverkenning. De LABO 
RUIMTE studie definieert zeven 
kapitalen of kwaliteiten van de 
Lage Landen. Deze kaart toont het 
unieke ecosysteem van de Euro
delta, een deltasysteem met water 
in overvloed, een sterk vervlochten 
ecologisch netwerk en een groot 
potentieel van hernieuwbare 
energie uit bodem, wind en zon. 
© Architecture Workroom Brussels 
en Sannah Belzer 
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en multifunctionele ‘service stations’, het 
integreren van de verschillende mobiliteits
systemen tot één gedeeld en complementair 
systeem en een polycentrisch stads en 
mobiliteitsmodel worden voorgesteld 
als strategieën voor de transitie naar een 
gedeelde mobiliteit. Een sterk geloof in de 
combinatie van technologische vernieu
wing (zelfrijdende wagens!) en in veral
gemeend sharen & poolen doorspekt het 
 mobiliteitsvertoog. Openbaar vervoer mag 
meedoen in het verhaal maar in een eerder 
bescheiden rol.
 Net als de andere transities is in het 
rapport De Lage Landen de transitie naar 
een gezonde landbouw niet langer een te 
verkiezen optie maar wel een onontkoom
bare conditie: ‘Onze voedselproductie zal 
de komende decennia radicaal veranderen, 
zowel onder invloed van technologische als 
maatschappelijke ontwikkelingen.’ De laatste 
blijven evenwel op de achtergrond; de 
techno logische vernieuwing neemt over
duidelijk het voortouw. Zo kiest ‘de voedsel
fabriek’ als transitiestrategie partij voor een 
hoogtechnologische productie van voedsel 
zoals het kweken van kunstmatige eiwitten, 
terwijl nieuwe technologieën, automatisering 
en veredeling zorgen voor een veel inten
sievere productie op de rijke akkergronden 
die vrijkomen dankzij het reduceren van 
de veeteelt en het verplaatsen ervan naar 
schrale gronden. ‘Stadsvoorzienende land
bouw’ wordt een motor voor de transformatie 
van de stad terwijl ‘landschapsbouw’ 
minder geschikte gronden teruggeeft aan 
de natuur. 
 Ook de transitie naar een circulaire 
economie wordt voorgesteld als ‘een onstuit
bare opkomst’, geconditioneerd door de 
eindigheid van de grondstoffen en gericht 
op de omkering van de supply chain: van 
veralgemeende import van producten uit 
lageloonlanden naar selectieve invoer van 
grondstoffen, veralgemeende recyclage van 
afval en terugkeer van de maakeconomie. 
‘Open havens’ worden de bruggenhoofden 
van deze omgekeerde supply chain. En terwijl 
‘de productieve stad’ de nieuwe maak
economie weer verankert in de stedelijke 
ruimte, spreidt een netwerk van productie
centra en fablabs of ‘productiedorpen’ 
zich uit over de kleine centra en het buiten
gebied. De circulaire economie wordt drager 
van ‘een ondernemende en solidaire stad’ 

waar ‘denkers en makers elkaar onder
steunen’ en die ‘kansen biedt om de werk
loosheid tegen te gaan en de sociale kloof 
te dichten’. Dat de machtsverhoudingen 
die de economie overheersen, samen met 
de wereldwijde maatschappelijke impact 
ervan, heel wat vraagtekens plaatsen achter 
dit stichtende transitieverhaal, brengt de 
 schrijvers ervan niet in verlegenheid.
 Onontkoombare kantelingen en onmis
kenbare kapitalen, die zowel de noodzaak als 
de mogelijkheden van transities oproepen, 
domineren de eerste twee delen van het 
rapport. Het derde deel werkt dit alles verder 
uit door in woord en beeld de strategieën en 
bouwstenen te expliciteren waarover ‘we’ 
(overheden, stakeholders, denkers, werkers, 
consumenten) beschikken om van kante
lingen transities te maken. En wat met het 
ontwerpend onderzoek? Net als in Meta-
bolisme Antwerpen en Stedelijk Systeem 
Kust? wordt werk gemaakt van een beter 
grafisch areaal voor allerlei soorten mapping, 
de belangrijke nulgraad van het ontwerpen 
zeg maar. De grafiek van De Lage Landen 
is zonder meer meesterlijk: duidend, fris, 
aantrekkelijk. Merkwaardig is het gebruik van 
eenzelfde grafisch palet voor het mappen 
van kapitalen en voor het weergeven van 
transities en strategieën. Het ene beoogt het 
duiden van geografische troeven van een 
concrete regio; het andere het verbeelden 
van gewenste ruimtelijke, stedenbouw
kundige en architecturale veranderingen 
in een denkbeeldige site. Het duiden van 
de geografie van kapitalen staat kort bij het 
ontwerpen omdat het niet louter gaat om 
het vertalen van data van het ene medium 
naar het andere, maar eveneens een simul
tane arbeid vergt van selectie, combinatie, 
overlap, iconische duidelijkheid en esthetiek. 
De verbeelding van transities en strategieën 
is zonder meer een vorm van ontwerpen: 
De Lage Landen presenteert intrigerende 
suggesties van quasireële mogelijk
heden, samengebracht tot een quasireële 
compositie in een quasireële site. Het is 
een ontwerpwijze die doet denken aan de 
analoge stadsanalyse en stads ontwerp die 
Aldo Rossi destijds verduidelijkte met een 
geniale verwijzing naar een Venetiaanse 
capriccio, geschilderd door Canaletto. 
Al staat deze referentie vermoede lijk ver 
van de intentie van de auteurs van De Lage 
Landen, als metaforische trans positie zegt zij 

wel iets over het vernieuwende karakter van 
de ontwerpwijze die in het rapport gepresen
teerd wordt. 
 Kan het anders dan dat de lezer na 
contemplatie van dit imposant en intelligent 
gebracht veelluik overtuigd en handelings
bereid achterblijft? Ja en neen. De reeds 
besproken nationalistische struikelsteen 
terzijde gelaten, roepen de werkwijze en de 
teneur van het rapport De Lage Landen een 
aantal vragen op. 
 Bij het beeld van de onbreekbare bundel 
breekbare lucifers kan men opmerken dat 
het tegelijk aanwrijven van de hele bundel 
niet de meest aangewezen strategie is om 
een vuurtje aan te steken. Wat aanvangen 
met de veelheid aan strategieën wanneer 
elke strategie op zich een omvattend project 
is en wanneer voor elke transitie de drie 
strate gieën samen een totaal nieuwe ruim
telijke conditie verbeelden? Schaadt derge
lijk holistisch en utopisch perspectief niet 
de haalbaarheid van elke strategie in een 
concrete context die minder overtuigd is van 
het onontkoombare karakter van de transitie 
in kwestie? Recycleert de verbeelding van 
een volledig andere ruimte niet de illusie 
van de totale maakbaarheid van de wereld, 
een illusie eigen aan het programmatorisch 
modernisme en geradicaliseerd door menig 
autoritair regime? 
 Het vertoog van De Lage Landen doet 
herhaaldelijk een beroep op een mythische 
‘wij’ en ‘ons’: zowel als verantwoordelijken 
voor de huidige situatie (‘wij’ als verspil
lers van grondstoffen, ‘wij’ als zorgeloze, 
producenten van afval, ‘ons’ mobiliteitsge
drag, enzovoort) als in de hoedanigheid van 
actoren (politici, bestuurders, ondernemers, 
bewoners, reizigers, burgers, denkers en 
makers) die allemaal moeten samenwerken 
aan het welslagen van de transitiestrate
gieën. De gezamenlijke ‘wij’ als medeschul
digen maakt een kritische analyse onmogelijk 
van de krachten die een strategie zullen 
tegenwerken versus de krachten die bereid 
zijn toe te treden tot de coalition of the willing 
die in staat is een strategie door te drukken. 
De ‘we’ en ‘ons’framing miskent de nood
zaak van een democratische politieke strijd 
en van politieke verandering met integrale 
duurzaamheid en klimaatherstel als inzet. 
Trouwens, in het vertoog van De Lage Landen 
lijkt politieke strijd overbodig geworden: het 
enige wat ontbreekt is een methode en een 

actieplan. Immers, op het vlak van klimaat, 
energie en grondstoffen heerst er ‘een (bijna) 
wereldwijde eensgezindheid’ en is ‘de wil van 
het beleid groot’. Kan wie een zeker historisch 
besef koestert hierin een echo herkennen van 
het onzalige solidarisme?
 Waarheen nu met De Lage Landen 
2020-2100? Wat met dit omvattende veel
luik waarvan alle onderdelen ook elk een 
totaalproject blijken te zijn? Is dit veelluik 
en zijn twaalf strategieën vertaalbaar in een 
handelingsperspectief? Een operationeel 
klimaatprogramma doen ingang vinden dat 
aanspraak kan maken op het label ‘realis
tisch’ blijkt op alle beleidsniveaus een zeer 
moeilijke zaak. Het ’realisme van de proble
matiek’ wordt doorgaans vervangen door een 
'realisme van het draagvlak’, dat de grootste 
gemene deler blijkt te zijn van te beschermen 
kortetermijnbelangen. Bovendien is het 
gevaar niet denkbeeldig dat de vooralsnog 
onberekenbare coronapandemie de huidige 
klimaatagenda naar het achterplan verwijst.
 Kan het programma van De Lage Landen 
in het huidige politieke universum een poli
tieke coalitie vinden die het wil patroneren? 
Het ambivalente karakter van het rapport 
maakt het antwoord op deze vraag erg 
onzeker. Uit de formulering van diverse tran
sities en strategieën kan men afleiden dat 
het rapport zich positioneert in het midden 
van het courante politieke spectrum, name
lijk het vermijden van een kritische analyse 
van maatschappelijke tegenstellingen, 
het toedekken van het maatschappe lijk 
krachten spel onder een sussend ‘wij allen’, 
de veronderstelde solidariteit tussen denkers 
en makers, het geloof in  hoogtechnologische 
vooruitgang als motor van duurzame 
 ontwikkeling, de overtuiging dat de circulaire 
economie een positieve impact zal hebben 
op de tewerkstelling en op het reduceren 
van sociale ongelijkheid, de desinteresse 
voor de impact van circulaire economie 
op de levensstandaard in the global south, 
enzovoort. Tegelijk ontvouwt het veelluik 
onmiskenbaar een holistisch en utopisch 
ideaalbeeld in twaalf strategieën die elk 
op zich eveneens een totaal programma 
impliceren. Het is twijfelachtig of er wel een 
politiek midden bestaat dat bereid is om zich 
dergelijk handelingsperspectief als politiek 
programma toe te eigenen.
 Wat dan wel? Een studierapport als 
coffee table book? De prachtige grafiek 
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van het ontwerpend onderzoek als poster? 
De Lage Landen zoekt zelf naar een uitweg. 
Een veelbelovend concept is de ‘programma
werking’, een groeimodel van visievorming 
en capacity building dat simultaan op 
beleids en projectniveau aan de slag gaat, 
met een concrete werking die bescheiden 
maar effectief begint, in principe herhaal
baar is en al doende leert. Een programma 
dat drie genres van actoren (publieke, private 
en civiele) samenbrengt in concrete acties 
die zowel kunnen resulteren in innoverende 
beleidsbeslissingen als in exemplarische 
projecten. In het rapport ondersteunen 
twee inspiratiebronnen dit concept van 
‘programmawerking’: het programma van 
stads vernieuwingsprojecten, geïnitieerd 
en ondersteund door de Vlaamse  Regering 
(meer dan vijftig stadsvernieuwings
projecten op het getouw gezet sedert 2003) 
en het gloednieuwe project van energie
wijken (dit zijn lokale  coöperatieprojecten 
tussen wijk bewoners, bedrijven en de 
stedelijke overheid die momenteel in 
de steigers staan). Op het einde van het 
rapport Stedelijk Systeem Kust? bleek dat 
het herformatteren van het beste uit de vier 
 ontwerpdriedaagsen tot haalbare stads 
of landschaps projecten een strategische 
opschorting van een momenteel politiek 
onhaalbare beleids revolutie zou inluiden als 
overgang van het visionaire MKL2100 naar 
een werkbaar vervolg. Op een analoge wijze 
zou het bescheiden opstarten van een of 
 meerdere ‘programmawerkingen’ een loop
plank uitschuiven van De Lage Landen 
2100 naar, zeg maar,  Stapstenen 2025 voor 
Eurodelta 2050. 
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