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In 1989 gaf een Publiek-Private Samenwerking de opdracht aan OMA-Rem Koolhaas
voor een masterplan voor de 800 000 m2 van
wat Euralille zou worden. Het was een van
die eerste grootschalige ontwikkelingen van
stedelijke gebieden die grotendeels gelegen
zijn aan knooppunten van mobiliteit en
transport. Het zou tot nieuwe verdichtingsmodellen leiden; andere steden zouden
volgen, voornamelijk in Nederland, met
ontwikkelingen in Arnhem, Rotterdam,…
In het boek ‘Stations Steden’, uitgegeven
door Eurostation in 2003, omschrijven Marc
Dubois en Evert Lagrou de impact en neerslag van de projecten van deze dochtermaatschappij van de NMBS, waarin het station
opnieuw centraal staat. Vooral de grotere
steden in Vlaanderen die een inhaalmanoeuvre kregen toebedeeld, kwamen hierbij
aan bod. De relance van binnenstedelijke
gebieden zou ook onder Vlaams Bouwmeester Marcel Smets steeds meer aan belang
winnen om dan vanaf 2010 te resulteren in
een meer verdiepte aanpak met onderzoek
in pilootprojecten onder leiding van het
team van Peter Swinnen. De afgelopen
tien jaar werd er dus enorm ingezet op de
publieke ruimte en op een vernieuwde visie
op randstedelijke situaties, mede door de
toenemende bevolkingsdruk – 2030 is dichtbij. Ook Brussel maakt sinds enkele decennia kennis met ‘Wijkcontracten’, waarlangs
gemeenten financiering ontvangen voor
projectontwikkeling in de publieke ruimte.
De nieuwe wind die door de grotere
steden – de zogenaamde centrumsteden –
woei, heeft nu ook de gemeenten bereikt.
Ironisch genoeg midden in een periode
van financiële crisissen en zware besparingen. Mede daardoor is de recentelijke
ontvoogding geen sinecure. Voor veel
gemeenten is het niet evident om een
bepaald niveau aan te houden, omdat ze niet
voorbereid zijn op allerlei manipulaties van
buitenaf en/of niet voldoende slagkracht
en medewerkers hebben om hun het hoofd
te bieden. Behalve in de gemeentes die

direct gelinkt zijn met het Brusselse, gaat
lokale politiek geregeld hand in hand met
onmacht, onder invloed van de financiering en subsidiëring door de overheid, de
inbreng en eisen van de NMBS en De Lijn,
en de samenwerking met private partners
die zich toespitsen op woon- en kantoorprogramma’s die steeds meer evolueren
tot monofunctionele woonprojecten. Los
hiervan zorgt ook de nieuwsoortige aard
van de ontwikkelingen op voormalige
industriële sites in stedelijke gebieden voor
problemen: welke densiteit kan een project
aan, wat is echt duurzaam, welke skyline
en beeldkwaliteit zijn geschikt voor de
locatie? Mons 2015 is het levende bewijs
van hoe bepaalde minder opzichtige architecturen meer met stedelijke constanten te
maken hebben dan het plotse overgewicht
van een geforceerd Bilbao-effect.
Daar sta je dan als stad: kies je voor een
geleidelijk, ‘natuurlijk’ proces, of toch voor
het architectuurtoerisme en de citybranding en -marketing? In Luik kennen ze
het antwoord ondertussen: daar dringt
een absurd opzichtige ‘landmark’ zelfs het
station van Calatrava in de vergeethoek.
Financiële crisis zei u? En toch: hoe lang
nog kunnen grote gemeenten en kleine
steden verder surfen op het elan dat zo’n
twintig jaar geleden werd ingezet? Hoe
boksen zij op tegen beperkingen, teruggeschroefde budgetten, winstdervingen,
politiek getouwtrek,…?
De projecten en auteurs die in dit nummer
van A+ aan bod komen, werden geselecteerd door de leden van de redactiecommissie. A+254 biedt een veelzijdig beeld
van de inbreidingsoperaties en uitgebreide
samenwerkingsverbanden die in Belgische
gemeenten steeds vaker aan de orde zijn.
Geen grootste manoeuvres, maar daarom
des te meer bruikbare visies voor de
publieke en stedelijke ruimte.
Christian Kieckens, Géraldine Michat en
Thomas Martin
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In 2010 besliste het College om een masterplan te laten maken voor het centrum.
Waarom?
willy segers Het frustreerde ons dat een
langetermijnvisie bij het Dilbeekse bestuur
ontbrak. Dat gold niet alleen voor de
inrichting van de openbare ruimte, maar ook
op vlak van mobiliteit. Projecten zoals de
academie en de brandweerkazerne moeten
passen in een groter plan.
jef vanderoost Die kanteling in bestuursvisie is gekomen na het publiceren van
de opdracht voor de nieuwbouw van de
academie in Open Oproep (2006). Dilbeek
keek toen voor het eerst verder dan de drie
klassieke architecten uit de gemeente. Er zijn
toen ogen opengegaan. Men besefte plots
dat zo’n nieuwbouw verder gaat dan enkel
het functionele. Het moet passen in het
kader; het moet verbanden leggen met de
omgeving. Sindsdien streven we een bredere
visie na als we een project opstarten. We
werken ook niet meer project per project.
Wat waren de doelstellingen van dat
masterplan?
jef vanderoost Er waren wel doelstellingen maar die bleven vaag. We wilden
de verblijfskwaliteit verhogen, een verbetering van de mobiliteit en een herinrichting van het centrum, maar hoe dit

moest gebeuren, wisten we niet.
willy segers Voor ons is het masterplan
voor het centrum een eerste stap. Dilbeek
heeft zes deelgemeenten. We hopen
bepaalde elementen uit het masterplan later
te kopiëren in de andere kernen.
Maarch haalde het in de wedstrijd. Jullie
duidden hen aan om jullie beleid te realiseren, maar beïnvloeden architectenbureaus
ook het beleid?
jef vanderoost Ja zeker, dat was bij het
masterplan al het geval tijdens de wedstrijdprocedure. De geselecteerde bureaus keken
op een manier naar Dilbeek die voor ons
volledig nieuw was. Maarch introduceerde
bijvoorbeeld concepten als een ‘groene
as’, een ‘scholenas’, enzovoorts. Het is een
evidente visie die we nu hanteren in het
beleid – het is ooit anders geweest.
Maarch wou met zijn masterplan de N8
omtoveren van een typische Vlaamse
steenweg tot een stedelijke ‘avenue’.
Maar op het ogenblik van hun aanstelling liep nog een studie van het Vlaamse
Gewest rond de N8, waarover de lokale
overheid weinig controle had. Hoe is dat
geëvolueerd?
jef vanderoost De ambitie voor de N8 was
zeer groot bij het opstarten van het project.
We wilden zelf eens zeggen hoe we vonden
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Ten westen van Brussel, grenzend aan
Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem
en Anderlecht, ligt Dilbeek. Met iets meer
dan 41 000 inwoners is het een middelgrote
gemeente in de Vlaamse Ruit. Aan de oostzijde ligt de Ring rond Brussel, in het noorden
de E40 en dwars door het centrum loopt
de gewestweg N8, die Ninove met Brussel
verbindt en ook aansluit op de Ring. Daardoor
kampt de gemeente met veel doorgaand
verkeer en tijdens de spitsuren met files en
sluipverkeer. Nochtans maakt zijn ligging
nabij Brussel van Dilbeek een aantrekkelijke
gemeente om te wonen. Tel daar nog bij zijn
landelijke karakter, het sociale leven en het
ruime culturele en recreatieve aanbod met het
cultuurcentrum Westrand als speerpunt.
De gemeente is doorheen de jaren verstedelijkt, maar de infrastructuur werd niet
aangepast aan de nieuwe noden. Recent
vaart Dilbeek echter een nieuwe koers met
een opeenvolging van ambitieuze projecten.
De nieuwe academie voor muziek, woord en
dans, het masterplan voor het centrum en
de bouw van een brandweerkazerne werden
gegund via Open Oproep. Hoe passen deze
projecten concreet in het ruimtelijk beleid
van het lokale bestuur? We vroegen het aan
burgemeester Willy Segers en schepen van
patrimonium Jef Vanderoost.
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Tussen stad en land balanceert Dilbeek op het scherp van
de snede. Er zal verdicht moeten worden, maar met de
juiste stedelijke ingrepen hoeft de vrije ruimte het niet te
ontgelden. Een gesprek met burgemeester Willy Segers
en schepen van patrimonium Jef Vanderoost over masterplan, Open Oproep en bredere horizonten.
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dat het er moest uitzien. Het Agentschap
Wegen en Verkeer bekeek de weg louter
verkeerstechnisch: het verzekeren van de
doorstroming primeerde. Wij wilden daar
andere kwaliteiten aan toevoegen. De N8
doorsnijdt de gemeente. Maarch slaagde erin
om de twee kanten met elkaar te verbinden
over de N8 heen. Met een aantal architecturale suggesties maakten ze ook het centrum
zichtbaar, maar dat vloekte met het zuiver
technische dat werd opgelegd door het
Vlaamse Gewest. Gaandeweg is dat deel van
het project dan ook losgelaten. We concentreren ons op wat we zelf kunnen doen.
Opvallend is hoe Maarch onbevangen
spreekt over ‘de stad’ als het over het
centrum van Dilbeek gaat. Ondanks
zijn stedelijke allure is Dilbeek geen
stad en gaat het zelfs prat op zijn landelijke karakter...
willy segers Maarch gebruikt die terminologie wel maar de ingrepen die ze voorstellen, pleiten net niet voor het verstedelijken
van het centrum. De ingrepen zijn er op
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Carlos Arroyo
zette met de
academie een
gebouw neer dat
mensen boeit,
dat de omgeving
sfeervol en
aantrekkelijk
maakt

Met deze realisaties zal men over dertig
jaar, als de verstedelijking misschien
een feit is, rekening houden. [willy segers]
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Met de brandweerkazerne van Studio
SNCDA en Véronique
Patteeuw hoopt het
Dilbeekse bestuur
anderen te inspireren
om de lat hoger te
leggen

gericht om te voorkomen dat alles geleidelijk
volgebouwd geraakt, om open ruimte zoveel
mogelijk te behouden. Dilbeek is geen stad
en wil geen stad worden. Maar dat wil niet
zeggen dat ingrepen die hun nut bewezen
hebben in steden, niet in Dilbeek zouden
kunnen werken. Ik denk dan aan parkeerbeleid, het accentueren van groen, het verbinden en actief gebruiken van groene zones.
In de hele Vlaamse rand zie je een kentering
in het denken over stedelijkheid. Toelaten
om hoger te bouwen bijvoorbeeld, kan het
behoud van open ruimte net verzekeren.
Stedelijke oplossingen kunnen dus ook in
Dilbeek werken maar je moet er de juiste
dingen uitkiezen.
De opdracht voor het masterplan werd
gegund via de procedure van de Open
Oproep. Hiermee was Dilbeek niet aan
zijn proefstuk toe. Vier jaar eerder
schreef de gemeente de opdracht uit
voor de bouw van de academie voor
muziek, woord en dans.
jef vanderoost De inspectie voor het
deeltijds kunstonderwijs had de gebruikte
lokalen in het Cultuurcentrum Westrand
volledig afgekeurd. Dilbeek was dus verplicht om te voorzien in een nieuwbouw
voor de academie. De toenmalige schepen en
de huidige gemeentesecretaris stelden voor
om met een Open Oproep te werken.
Uit de gunningsbeslissing spreekt
een grote voorzichtigheid. Waarom
kozen jullie dan toch voor het project
van Carlos Arroyo?
jef vanderoost Er is inderdaad uiteindelijk
gekozen voor een zeer ambitieus project.
De jury is echt gevallen voor wat Arroyo te
bieden had. Hoe hij omging met de context

van de nieuwbouw, was ongelofelijk. Hij had
Dilbeek beter begrepen dan wijzelf.
willy segers Arroyo schat de lokale gevoeligheden op een correcte manier in en hij
verwoordt ze beter dan de mensen van hier
zelf kunnen. Het is die wisselwerking die
maakt dat het in elkaar klikt. Het is trouwens opvallend hoe de ideeën van Arroyo
en die van Maarch convergeren.
De wedstrijd was voor Dilbeek een
nieuwe manier van werken. Wat heeft dit
teweeggebracht?
jef vanderoost Eens het gebouw er stond,
gingen de discussies vooral over de kostprijs.
Men zei: “Kijk nu eens waar ze hun geld
in gestoken hebben!” Het gebouw valt op
natuurlijk. Het is eigenlijk een ‘monument’.
Toch kost het per vierkante meter zeker niet
meer dan een klassieke doos. En dat bewijst
weer de kwaliteit van de architect. Hij
heeft duurzaam én financieel verantwoord
gebouwd. Maar het blijft moeilijk om dit
project verkocht te krijgen aan de mensen.
Ik moet nog regelmatig uitleggen waarom
die academie daar staat.
willy segers Mensen die niet bezig zijn met
muziek maar met sport zeiden: “Als dat kan
voor muziek, doe dan ook eens iets voor
de sportterreinen.” Zo’n discussies kan je
niet winnen. Ik hoop alleen dat die mensen
intussen beseffen dat dit gebouw een
grotere rol speelt dan enkel voor muziek.
Het is een gebouw dat mensen boeit, dat de
omgeving sfeervol en aantrekkelijk maakt.
jef vanderoost Kijk, als je zelf nietszeggende dozen bouwt, dan moet je als bestuur
ook niet verwachten dat anderen hun horizonten zullen verbreden. Op een bepaald
ogenblik moet je tot realistische proporties

komen, maar je moet groot dromen in het
begin. Voor een goede oplossing op lange
termijn moet je durven uitdagen.
willy segers We hadden het daarnet over
verstedelijking. Die is niet tegen te houden,
Brussel zal blijven groeien. Ik ben er wel van
overtuigd dat deze realisaties over dertig
jaar, als de verstedelijking misschien een
feit is, nog een rol zullen spelen. Dit zullen
de elementen zijn waarmee in de toekomst
rekening gehouden wordt.
jef vanderoost Ik ben wel heel benieuwd
naar hoe de mensen in Dilbeek zullen reageren op de nieuwe brandweerkazerne.
Wat was juist de aanleiding voor
dat project?
willy segers De kazerne moet weg uit het
centrum. Nu moet de brandweer telkens
uitrukken via de kleine straatjes in de dorpskern. Dat is niet meer houdbaar.
Waarom kozen jullie voor dit project
opnieuw voor Open Oproep?
jef vanderoost Na het masterplan hebben
we zelf een wedstrijd georganiseerd voor
een Welzijnscampus in deelgemeente
Groot-Bijgaarden. We hebben een capabel
bureau aangeduid en alles is goed verlopen. We zijn intussen misschien wel zelf
ervaringsdeskundige, maar het aspect van
de externe specialist die je nog eens kritisch
doet kijken naar je eigen opdracht, ontbrak
toch. Bijkomend voordeel is dat de Vlaams
Bouwmeester ook veel ruimer mensen aantrekt. Daardoor krijg je veel wilde ideeën,
die je anders nooit op je bord zou krijgen. En
dat doet je eigen standpunten evolueren.
De nieuwe brandweerkazerne, waarvan het
bouwaanvraagdossier nu in opmaak is, ligt
aan de N8: is dat dan toch jullie bijdrage
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aan een herinterpretatie van de steenweg?
jef vanderoost Wel, het wordt zeker
het mooiste gebouw aan de N8 in Dilbeek
(lacht). Dat durf ik nu al zeggen. Het zal zijn
smoel tonen aan de N8, je zal het zien staan.
En misschien kan dat anderen inspireren om
de lat hoger te leggen.
De muziekacademie en de kazerne liggen
allebei in het studiegebied van het masterplan. Welke rol spelen ze hierin?
jef vanderoost Bij de opmaak van het
masterplan is rekening gehouden met het
feit dat de academie en de brandweerkazerne daar gingen komen, maar verder is
er geen groot verband. Patrimoniumbeleid
gaat niet enkel over nieuwbouw, het is in de
eerste plaats de bestaande gebouwen inzetten en zichtbaar maken. Deze vormen dan
ook de basis van het voorstel van Maarch.
Zo is er een wandelboulevard voorzien langs
de monumenten in het centrum. In feite zegt
het masterplan: optimaliseer wat je hebt.
Wij waren er ons bijvoorbeeld ook niet van
bewust dat het centrum eigenlijk enorm
brede straten en veel openbare ruimte heeft.
Die troef moeten we op een andere manier
gaan gebruiken.
willy segers De academie inspireert de
hele recreatiesite die we rond Westrand
aanleggen. Nu het er staat, konden we voor

de recente bouw van de bal-o-droom en het
skatepark op de site niet meer gewoon, bij
wijze van spreken, een ‘hok uit betonblokken’ neerzetten. De kleuren van de academie
nemen we over in de bewegwijzering in en
rond Westrand. En we kijken nu ook hoe we
de landschappelijke parking en de groenaanleg uit Arroyo’s voorstel kunnen realiseren.
Hoe slagen jullie erin voor al deze projecten de financiële middelen optimaal in
te zetten?
jef vanderoost De uitvoering gebeurt
gefaseerd, in het centrum zelfs straat per
straat. Voor geen van deze projecten konden
we rekenen op subsidies, tenzij misschien
voor een aantal details. Voor de brandweerkazerne betaalt de brandweer een deel,
wat wel betekent dat we rekening moeten
houden met hun wensen.
Tot slot: moet en kan je als lokale overheid
sturend optreden in ruimtelijk beleid?
willy segers Je moet een basisvisie hebben,
een kader creëren en een aantal criteria
vastleggen. Met de hulp van de juiste
mensen en bevraging van de bevolking kan
je die elementen dan realiseren.
jef vanderoost We zijn gevat door een
aantal plannen op hoger niveau, zoals het
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
(VSGB). Dat werkt beperkend op veel

gebieden. Ook op de grote verkeersassen
krijgen we geen greep. Maar we kunnen
wel in onze eigen bouwprojecten het goede
voorbeeld geven. Dat deden we voor de
academie en de brandweerkazerne. Dergelijke projecten beïnvloeden ook de kwaliteit
van je straatbeeld, en uiteindelijk de sfeer
in je gemeente.
willy segers Het GRUP voor het VSGB
omvat onder meer de definitieve verankering van heel wat groengebieden. Niemand
beseft hoeveel groengebied vastgelegd
is. Daarom was één van de criteria in het
masterplan het zichtbaar maken van de
groene zones in het centrum. We geven de
Broekbeekvallei, het park rond de vijver
en het natuurgebied de Wolfsputten een
ander karakter en zorgen ervoor dat mensen
ze gebruiken. We zouden moeten bekijken
hoe we dit principe kunnen overnemen
in de groene zones van de deelgemeenten. Groot-Bijgaarden heeft bijvoorbeeld
een heel verstedelijkte kern, een complexe situatie, maar ook daar zijn nog
groene mogelijkheden.
jef vanderoost Dat klopt. Misschien
moeten we daar ook eens een masterplan
voor maken (lacht).

Zicht op de
Ninoofsesteenweg
(N8). Dilbeek is
doorheen de jaren
verstedelijkt, maar
de infrastructuur
werd lange tijd
niet aangepast aan
de nieuwe noden
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Ook op de grote verkeersassen krijgen we geen greep.
Maar we kunnen wel in onze eigen bouwprojecten
het goede voorbeeld geven. [jef vanderoost]

