12

V laams B ouwmeester

V laams B ouwmeester

Met pilootprojecten op het gebied van wonen en woonzorg en met
het Labo Ruimte wordt ook na het symposium ‘Naar een gedeelde
ontwerpagenda voor Vlaanderen’ (8 januari ll.) via ontwerpend onderzoek
over de reconversie van de Vlaamse ruimte nagedacht. Intussen wordt ook
aan het Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geschreven.

Vlaanderen is één

Peter Renard

reconversie gebied
‘D

[  foto : reporters , M arie D ocher ]

e Europese welvaart is gebaseerd op het principe van
consumptie – consumptie van land, grondstoffen en
goederen. Daardoor is het verstedelijkte gebied het
strijdperk voor groeiende conflicten tussen economische dynamiek,
demografische groei en ecologische uitdagingen. De toekomstige
welvaart kan niet steunen op het per definitie eindigende principe
van consumptie. Daarom moet er dringend worden ingegrepen –
ook en zeker op ruimtelijk gebied.’ Zo staat het in de publicatie ‘The
Ambition of the Territory. Vlaanderen als ontwerp’ die bij dit nummer
van Ruimte is gevoegd.
‘The Ambition of the Territory’ is een coproductie van het Vlaams
Architectuurinstituut (in opdracht van Vlaams minister van Cultuur
en Leefmilieu Joke Schauvliege), het team Vlaams Bouwmeester en
van AWJGGRAUaDVVTAT, het collectief dat instond voor de ontwerpstudies en de organisatie van twee tentoonstellingen (Biënnale
Venetië en deSingel in Antwerpen). Woordvoerder is Joachim Declerck. Volgens ‘The Ambition’ zijn de bestaande ruimtelijke planningsprincipes en het huidige ruimtelijk beleid niet alleen weinig duurzaam, ze weten bovendien geen raad met de grote maatschappelijke
uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd (demografische
groei, klimaatverandering, economische transitie, energievraagstuk,
mobiliteit…).
In ‘The Ambition of the Territory’ wordt gepleit voor reconversie van het hele territorium en de stapsgewijze hervorming van het
bestaande landschap zonder verdere consumptie van ruimte. Via
ontwerpend onderzoek werd nagegaan hoe synergie en ruimtewinst
door de wisselwerking van wonen, ondernemen, voedselproductie
en energie kunnen worden gerealiseerd. Dat is zowat de kern van het
verhaal dat op 8 januari ll. in deSingel in Antwerpen is afgerond (zie
ook het interview met Joachim Declerck in Ruimte 15). Titel van de
studiedag was ‘Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen’.

Gedeelde ontwerpagenda
De gedeelde ontwerpagenda is het resultaat van een reeks workshops
die in het najaar in het kader van ‘The Ambition of the Territory’ in
het A
‘ telier Vlaanderen als ontwerp’ heeft plaatsgevonden. Tientallen
experts (onder meer van de VRP), beleidsmensen, academici, ontwerpers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties namen eraan
deel. In de werkgroepen werden gezamenlijk vraagstukken geformuleerd die via ontwerpend onderzoek bestudeerd kunnen worden om
tot nieuwe inzichten en doorbraken te kunnen komen. De gedeelde
ontwerpagenda vat dit collectieve denkproces samen in tien urgente
opgaven en tachtig concrete ontwerpvragen.
Een belangrijk uitgangspunt van de gedeelde ontwerpagenda is
dat Vlaanderen behoefte heeft aan een ruimtelijk reconversieproject.
Ook het team dat bij Ruimte Vlaanderen (vroeger RWO) met het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bezig is, erkent de noodzaak
van een ruimtelijke transitie. Volgens dat team is 27% verharde oppervlakte de limiet van ons ecosysteem. We zitten momenteel al aan
25%. Als we op lange termijn onder de limiet van 27% verharding
willen blijven, moet de huidige dagelijkse ruimte-inname tegen 2020
op erg korte termijn van 6 tot 3 ha en op iets langere termijn tot nul
ha worden gereduceerd.
Een andere parallel tussen het BRV en de gedeelde ontwerpagenda is dat de ruimtelijke en maatschappelijk ambitie zowel vanuit het
hogere als het lagere schaalniveau moet worden geformuleerd. Op
het hogere schaalniveau zijn de grensoverschrijdende stedennetwerken en de internationale havens bepalend. Op het lagere schaalniveau
zijn de streekidentiteit en het fysiek milieu de belangrijkste uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkeling.
‘De analyse en uitgangspunten van de gedeelde ontwerpagenda
worden ook meegenomen bij het schrijven van het Witboek’, zegt 
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Nieuwe stedelijkheid
Secretaris-generaal Peter Cabus is lovend over ‘The Ambition of the Territory’ en de oproep
voor een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen. Hij vergelijkt het werk van het team
rond Joachim Declerck met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (in opmaak).

Hoe kunnen we slim en compact wonen, ruimte delen
en toch betaalbaar en aangenaam wonen?

Respecteer het blauwgroene netwerk en laat dat maximaal
in de bebouwde omgeving infiltreren en integreren.

[  foto : reporters  ]

[  foto : reporters  ]

VRP-voorzitter Peter Vermeulen. ‘Het is juist dat we zo niet langer
kunnen voortdoen en dat we de bestaande ruimte beter moeten
benutten in plaats van alsmaar meer ruimte aan te snijden.’ Maar
voor nogal wat ruimtelijk planners bleef het ontwerpend onderzoek
van ‘The Ambition of the Territory’ (cartografie, voorbeelden) te
theoretisch. ‘Het is dan ook positief dat het onderzoek nader wordt
uitgewerkt. Er moet op een realistische wijze op concrete situaties
worden ingespeeld. Met zo’n gebiedsgerichte werking kan er meteen
ook rekening worden gehouden met de ruimtelijke verschillen tussen
de diverse regio’s.’

‘27% verharde oppervlakte
is de limiet van ons
ecosysteem. We zitten
momenteel al aan 25%’
De VRP pleit zowel bij de discussies over ‘The Ambition’ als die
over het Witboek voor een structurele aanpak die van drie uitgangspunten vertrekt. Eén: maak werk van een sterk netwerk van steden
en gemeenten, waarvan openbaar vervoer de ruggengraat vormt.
Twee: respecteer het blauwgroene netwerk en laat dat maximaal
in de bebouwde omgeving infiltreren en integreren. Drie: doe aan
graduele verdichting – waarbij het openbaarvervoernetwerk opnieuw sturend is.
‘Het Witboek moet een daadwerkelijk veranderingsproces op
gang brengen. We hopen dan ook dat het Witboek zal aangeven
welke allianties, mechanismen, instrumenten, partnerschappen
en synergiën echt kunnen zorgen voor een ander ruimtegebruik
met het oog op een welvarend en duurzaam Vlaanderen’, besluit
Peter Vermeulen.

Peter Cabus: ‘Zonder enige
wetenschappelijke onderbouwing
wordt impliciet verondersteld dat
de bevolkingstoename met één
miljoen mensen met de bestaande
ruimtelijke kaders in de steden
kan worden opgevangen. Maar is
dat wel wenselijk en haalbaar?’

Labo Ruimte
In deSingel kondigden Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen en Peter Cabus (secretaris-generaal departement Ruimte Vlaanderen) begin van het jaar de geboorte aan van het Labo Ruimte (zie kaderstuk
Nieuwe Stedelijkheid). Dat laboratorium is een vrije ruimte voor
kritische analyse en ontwerpend onderzoek. Het betreft een open
samenwerkingsverband ten einde thema’s met een beleidsvoorbereidende inslag en ruimtelijk strategische impact (regel)vrij te kunnen onderzoeken. Het labo moet de transitie van een reactieve naar
een proactieve ruimtelijke ordening mee helpen mogelijk maken.
Momenteel zitten er onder de koepel labo ruimte zes territoriale
projecten in de pipeline.
De kuststreek is één van die projecten. Voorts wordt samen met
de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onderzoek gedaan naar energielandschappen, het potentieel van geothermie en de ruimtelijke
gevolgen daarvan. Voorzichtig wordt - samen met opnieuw de VLM
- ook afgetast of er een ruimtelijke visie op Brussel en de Vlaamse rand
kan worden ontwikkeld – dat ligt politiek gevoelig. Op vraag van de
West-Vlaamse intercommunale Leiedal wordt gekeken of bundeling
en coördinatie mogelijk is van de talloze ruimtelijke initiatieven in het
uitgestrekte gebied van Deinze tot pakweg Armentières (Eurometropool). Bedoeling is eveneens om samen met Nederland ontwerpend
onderzoek over de Eurodeltametropool te doen.

Woonzorg
Intussen loopt ook een aantal nauw bij ‘The Ambition’ aansluitende
pilootprojecten. De projecten rond innovatie in woonzorg zijn het
verst gevorderd. Vlaanderen telt nu 1.175.000 mensen ouder dan 65
jaar. Tegen 2020 zullen dat er ruim 200.000 meer zijn, tegen 2050
750.000 meer. Tegen 2025 zijn er dan ook 20.000 extra woongelegenheden in de zorgsector nodig. Dat zijn er 1.500 per jaar. En aangezien

‘Joachim Declerck is erin geslaagd bestaande zaken op
een intelligente wijze in een relevant discours te bundelen.
Daarvoor heb ik bewondering. De vraag is uiteraard
hoe ver sommige in het ontwerpend onderzoek gedane
voorstellen van de realiteit zijn verwijderd, en of ze ook
wenselijk zijn. Het wezenlijke verschil met het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (BRV) is dat wij als overheid in een
beleidscontext werken. Die context beperkt onze
vrijheid. We kunnen uiteraard ook vernieuwend denken,
maar dragen de sporen van de geschiedenis mee,
waardoor we uiteindelijk minder baanbrekend zijn.
Joachim en zijn ploeg kunnen grote denksprongen
maken, wij staan meer met de voeten op de grond.
Het in ‘The Ambition’ gehanteerde begrip reconversie
vind ik te negatief. In het kader van het BRV hebben
we ook buitenlandse experts naar de situatie op het
terrein laten kijken. En die staan daar vaak positiever
tegenover dan wijzelf. Die buitenlandse ruimtelijk
planners zoeken de positieve elementen in onze linten
en suburbane verkavelingen. Uiteraard veroorzaken
die kavels en linten grote mobiliteitsproblemen. Maar
iemand als de Italiaanse ontwerpster Paola Vigano
vond dat de villawijken van Keerbergen op het gebied
van, bijvoorbeeld, nabijheid van groen ook potentieel
hebben: ‘Doe al die omheiningen weg en er ontstaat een
gigantische open ruimte.’ En misschien is het voorstel in
‘The Ambition’ om bedrijvigheid rond de vierkanthoeve te
organiseren, en wonen en werken beter te combineren,
wel een antwoord op de al decennialange durende
KMO-isering van het zuiden van West-Vlaanderen.

E é n m i l j oen e x t ra

En wat gaan we doen
met de één miljoen extra
[  foto : reporters  ]
inwoners? Zonder enige
wetenschappelijke onderbouwing wordt impliciet verondersteld dat die groei met de bestaande ruimtelijke
kaders in de steden kan worden opgevangen. Maar is
dat wel wenselijk en haalbaar? Als je ziet hoe moeilijk het
was om bij de afbakening van de steden extra ruimte
voor wat dan ook te creëren, moeten we misschien over
andere modellen nadenken. Ontwerpend onderzoek kan
ons daarbij helpen. Het kan ons inzichten opleveren die
we zelf niet hebben omdat we er als ruimtelijk planners
zeer moeilijk in slagen buiten onze klassieke referentiekaders te treden. Denk aan het werk van Francis Cuillier in
het kader van de conceptstudie voor het BRV. Cuillier ziet
mogelijkheden van nieuwe stedelijkheid in het tussengebied tussen Antwerpen en Brussel (Mechelen – Boom
– Willebroek) – gedragen door een nieuw openbaarvervoersysteem. Vraag is hoe zo’n nieuwe denkwijze kan
doorwerken in een misschien wat vastgeroest systeem.
We zullen dus de beperkingen van de bestaande instrumenten moeten overstijgen om de op ons afkomende
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
Over het Labo Ruimte is een protocol tussen de
Vlaams Bouwmeester en Ruimte Vlaanderen getekend.
Labo Ruimte wordt een vrije onderzoeksruimte waarin
we in een regelvrije omgeving aan kritische analyse
en ontwerpend onderzoek kunnen doen. Vanzelfsprekend moet dat ooit tot beleidsconclusies leiden. Het
Team Vlaams Bouwmeester en Ruimte Vlaanderen
zullen dat ontwerpend onderzoek begeleiden. Dat
onderzoek kan ook door middenveldorganisaties of
belangengroepen worden gefinancierd. Ik beschouw
dat Labo niet als concurrentie maar als een forum
voor een complementaire ruimtelijke exploratie. Planning is immer geen gesloten maar een open proces,
en dat blijft het ook als het Witboek is afgerond.’
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Steun voor een maatschappelijk project
Als in ‘The Ambition’ gesteld wordt dat heel Vlaanderen reconversiegebied
is, dan stel ik me de vraag: ‘Welke groepen in de maatschappij krijgen we
warm voor zo’n ruimtelijk project?’ Stijn Oosterlynck, docent stads- en
armoedesociologie (Universiteit Antwerpen), benadrukt dat elk ruimtelijk
project ook een maatschappelijk project is.

Stijn Oosterlynck: ‘Ik vrees dat de suburbane Vlaming de
vraagstelling van ‘ T he A mbition ’ als een verstedelijkingsproject
ervaart, waaraan hij allerlei negatieve connotaties koppelt: de
instroom van migranten, verkeersdruk, criminaliteit…’
[  foto : reporters  ]

Compact wonen
De g edeelde ontwerpa g enda is het resultaat van een reeks workshops
die in het najaar in het kader van ‘ T he A mbition of the T erritor y ’
in het ‘Atelier Vlaanderen als ontwerp’ heeft plaatsgevonden.
[  foto ' s : reporters  ]

de ruimte beperkt is, moet er creatief en innoverend met die extra
woonzorginfrastructuur worden omgegaan.
Daartoe werd in juli 2012 een projectoproep voor vijf pilootprojecten met nieuwe ruimtelijke concepten gelanceerd. Een jury boog
zich over dertig inzendingen van publieke en private opdrachtgevers.
Het ging daarbij om zowel nieuwbouw als renovatie. Begin maart
2013 werden vijf vernieuwende projecten op het gebied van zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling gepresenteerd door Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en
Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen.
Concreet gaat het om een woonzorgconcept in Sint-Truiden
met oog voor de lokale woon- en zorgbehoeften, een woonzorgsite
in de kern van Groot-Bijgaarden, een totaalzorgproject in Kortrijk
met bijzondere aandacht voor jongdementie, een nieuwe vorm van
kleinschalige woonzorg in Geel - ook voor oudere personen met een
handicap en psychiatrische patiënten - en een masterplan voor palliatieve zorg in Wuustwezel.
De winnende projecten zullen worden begeleid door een projectregisseur en verschillende experts. Voor die begeleiding maakte
minister Vandeurzen 200.000 euro vrij. Samen werken de regisseur
en de experts een opdrachtomschrijving uit die tegemoetkomt aan
de toenemende behoefte aan woon- en zorgondersteuning voor ouderen én rekening houdt met de beperkte beschikbare ruimte. Per
project gaan vervolgens drie ontwerpteams aan de slag. De resultaten
worden voorjaar 2014 bekendgemaakt. Als alles volgens plan verloopt,
zouden de werken eind 2014 kunnen aanvangen.

In 2050 telt Vlaanderen naar schatting één miljoen mensen meer
dan vandaag. In de veronderstelling dat er een eind komt aan de
klassieke ruimteconsumptie, willen er straks zeven miljoen mensen
betaalbaar en comfortabel wonen op dezelfde beperkte oppervlakte.
Dat vergt een andere manier van denken over hoe en waar er wordt
gewoond. Precies daarom gaven Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen en Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche - in
samenwerking met het Agentschap Wonen Vlaanderen, de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen en het team Stedenbeleid - in
oktober 2012 de aftrap voor de realisatie van vijf pilootprojecten
die een trendbreuk op het gebied van bouwen en wonen moeten
inluiden. Bedoeling is meer betaalbare woningen en extra sociale
woningen in attractieve en wijken te realiseren en tegelijkertijd zuiniger met de ruimte om te springen. Hoe kunnen we met andere
woorden slim en compact wonen, ruimte delen en toch betaalbaar
en aangenaam wonen?
Ter voorbereiding van de eigenlijke oproep tot initiatiefnemers
is ontwerpend onderzoek nodig naar de verschillende aspecten van
collectiviteit in woningbouw. De studie ‘Naar een visionaire woningbouw. Kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse
woonproductie’ vormt de basis voor dat onderzoek. Uiteindelijk zullen vijf multidisciplinaire ontwerpteams worden geselecteerd die elk
een aantal strategieën voor collectieve woningbouw in Vlaanderen
uitwerken. In april 2013 volgt een oproep aan gemeenten, sociale
huisvestingsmaatschappijen en andere bouwheren om ambitieuze
voorstellen voor vijf te realiseren pilootprojecten in te dienen. Aan
de vijf ontwerpteams zal dan worden gevraagd om samen met de
bouwheren hun visie toe te passen op één van de pilootprojecten en
daarvoor tegen februari 2014 een ruimtelijk masterplan uit te werken.
www.pilootprojectenzorg.be | www.vlaamsbouwmeester.be

‘Ik ben het helemaal eens met de uitgangspunten van
‘The Ambition of the Territory’. We moeten stoppen met
de consumptie van ruimte en moeten synergie nastreven. Maar elk ruimtelijk project is ook een maatschappelijk project dat niet alleen aan sectororganisaties en
belangengroepen kan worden overgelaten. De cruciale
vraag is uiteraard: wat is dat maatschappelijk project?
Volgens ‘The Ambition’ is er sprake van urgentie en
moet het beleid dringend worden omgegooid. Ik vrees
evenwel dat lang niet iedereen die urgentie zo ervaart.
Mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale
woning, geen betaalbare woning vinden of geen groen in
hun omgeving hebben, zullen die schaarste wel aanvoelen. Maar veel mensen in suburbaan Vlaanderen ervaren
die hoogdringendheid niet.
De suburbanisatie is immers niet alleen een
ruimtelijk maar ook een maatschappelijk project. Dat
project ontstond toen uit de in verpauperde stedelijke
industriewijken wonende
arbeidersklasse
langzaamaan een
middenklasse groeide. Die
middenklasse wilde zich
van de arbeidersklasse
onderscheiden en mat zich een leefstijl aan die een
reflectie was van haar nieuw verworven status. Die
leefstijl is sterk geprivatiseerd: private mobiliteit met
de eigen wagen en private vrijetijdsbesteding in de
eigen huiskamer of tuin staan er voorop. De droom van
die middenklasse kon evenwel niet in de stad worden
gerealiseerd. Daarom eigende de middenklasse zich
grote stukken ruimte toe voor een vrijstaand huis met
tuin en een oprit voor de auto. Maar dat kon dus alleen
door massale ruimteconsumptie. De gentrificatie van
sommige stadsdelen is overigens net zo goed een
uiting van groepsvorming, dit keer van mensen die
zich tegen de vorige generatie en hun geprivatiseerde
leefstijl afzetten. Die nieuwe middenklasse zoekt in haar
vrije tijd net de publieke ruimte op – parken, pleinen,
cafés, theaters –en geeft de voorkeur aan openbaar
vervoer of zachtere mobiliteitsvormen zoals de fiets.

Als in ‘The Ambition’ gesteld wordt dat heel Vlaanderen
reconversiegebied is, dan stel ik me de vraag: ‘Welke
groepen in de maatschappij krijgen we warm voor zo’n
ruimtelijk project?’ Na het stedenbeleid moet nu inderdaad een gelijkaardige oefening voor het suburbaan
gebied worden gemaakt. Maar wie wil dat dragen? Waar
wordt de problematiek als dusdanig ervaren, waar is er
electorale steun voor zo’n aanpak? Ik ben daar niet zo
optimistisch over. Ik vrees dat de suburbane Vlaming de
vraagstelling van ‘The Ambition’ als een verstedelijkingsproject ervaart, waaraan hij allerlei negatieve connotaties koppelt: de instroom van migranten, verkeersdruk,
criminaliteit… Dat is het verhaal van Brasschaat en
Lochristi die zich tegen de komst van de tram keren, uit
angst dat ze zo de stad binnenhalen.
Omdat er nog geen draagvlak is om ‘The Ambition’
in heel Vlaanderen te realiseren, moet er misschien met
experimenteergebieden worden gewerkt. Men kan in
eerste instantie werken op de
vierhoek Antwerpen – Gent
– Brussel – Mechelen. Daar
is de verstedelijkingsdruk
het grootst. In Mortsel
bijvoorbeeld waar
ze zich suburbaan wanen, maar wel met de
mobiliteitsdruk van de stad worden geconfronteerd.
Of in Vilvoorde, waar ze meer geld vragen om de
grootstedelijke problematiek het hoofd te bieden. Ik
noem zo maar wat voorbeelden, want in de realiteit
moeten we die plekken goed identificeren.
Zonder bereidwillige bevolkingsgroepen en
lokale besturen zal het immers nooit lukken. Maar
er zijn zeker gemeentebesturen te vinden die wat
willen doen aan de appartementisering van hun
kernen en de druk op de open ruimte, en die op een
positieve wijze met de komst van migranten willen
omgaan. Dat zijn gemeentebesturen die inzien dat
verstedelijking niet tegen te houden is, en dat ze die
verstedelijking dus beter kunnen sturen en begeleiden.
Dat is een maatschappelijk project waarvoor middelen
moeten worden gezocht zodat een multidisciplinaire
aanpak mogelijk is – met stadssociologen en
geografen, stadshistorici, ruimtelijk planners …

‘Stuur en begeleid
de verstedelijking’
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