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Verspreid over heel Vlaanderen vind je duizenden verlaten, veelal zwaar 
verontreinigde bedrijventerreinen. Hoewel ze doorgaans in een (voor)stedelijke 
omgeving liggen, hebben deze restanten van een industrieel verleden een 
niet te onderschatten ruimtelijke impact, niet alleen op de site zelf, maar 
ook op de nabije en ruimere omgeving. Het project ‘Terug in Omloop’ wil 
ze klaarstomen voor de principes van circulaire gebiedsontwikkeling. 

A N  E I J K E L E N B U R G  [  O VA M  ] ,  L U C  VA N D E R  E L S T  [  W O E S T I J N V O S  ]

‘Terug in
Omloop’
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 ‘Terug in Omloop’ is een initiatief van het Team Vlaams 
Bouwmeester, opgestart in 2014 in samenwerking met 
de OVAM, het departement Omgeving, VLAIO en het 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Om een circulair proces 
op gang te brengen waarbij stedelijke transformatie, economische 
transitie en bodemsanering integraal worden aangepakt, werden 
vijf voorbeeldprojecten geselecteerd: Timelab De Schuur (Gent 
Dampoort), Bedrijventerrein Centrum-Zuid (Houthalen-Hel-
chteren), Lageweg (Hoboken), Havenstraat (Vilvoorde) en De 
Potterij (Mechelen). Via intensieve procesregie en ontwerpend 
onderzoek werd uitgetest hoe je draagvlak kunt creëren voor 
complexe projecten met een heel circulair ‘spectrum’: van circu-
lair bouwen, circulaire productie in de stad, tijdelijke invulling, 
flexibel en meervoudig ruimtegebruik tot het opzoeken van 
materiaalkringlopen en circulaire stadsplanning. 

Diversiteit
In alle vijf cases gaat het om verontreinigde sites, waar de bo-
demproblematiek varieert van behapbaar tot vrijwel onoplosbaar. 
Ook op andere vlakken (schaal, bestemming…) zijn de projecten 
erg divers. Timelab groeit bottom-up van een voormalige op-
slagplaats naar een experimenteerplek voor kunstenaars en voor 
innovatieve circulaire bouwconcepten. Op de vroegere mijnsite 
in Houthalen-Helchteren wordt onderzocht hoe bedrijven min-
der materialen en grondoppervlak kunnen verbruiken door elkaars 
materiaalstromen te hergebruiken en meer in de hoogte te bou-
wen. In de zone Lageweg (zie ook elders in dit nummer) worden 
ongeveer 30 hectare leegstaande fabriekspanden en woningen 
omgevormd tot een gemengd stadsdeel waar ook nieuwe (maak)
bedrijven terecht kunnen. In de Havenstraat in Vilvoorde verrijst 
mettertijd een volksbuurt op de gedateerde industriële enclave 
Broek. En De Potterij in hartje Mechelen (zie ook elders in dit 
nummer) transformeert van een voormalige wasserij naar een 
bruisend circulair laboratorium. 

Ook de trajecten en processen verschillen. Soms zien we sym-
biose, dan weer schaalvergroting of net downsizing of synergie. 
Wat de vijf trajecten gemeen hebben, is de basis die ze leggen 
voor circulair denken binnen de ontwikkeling van het gebied. Ze 
tonen ons niet alleen manieren om de broodnodige verweving 
tussen wonen en werken tot stand te brengen, maar ook welke 
strategieën en benaderingswijzen op maat van de plek – en met 
de juiste actoren – daarbij aangewend kunnen worden. 

Bestemmingen
Een van de grote troeven van ‘Terug in Omloop’ is de vrije 
experimenteer- en debatruimte die het traject biedt. Eigenaars, 
private en publieke partners krijgen de mogelijkheid om samen 
over oplossingen na te denken zonder dat er van te voren is 
vastgelegd wie aan het roer zit, wat de opzet is of welke forme-
le stappen moeten worden gevolgd. Dat biedt volop ruimte om 
te werken met bestaande dynamieken of nieuwe dynamieken te 
creëren. Duidelijke bestemmingen geven misschien wel rechts-
zekerheid, maar maken een evolutie naar gecombineerde func-
ties er niet makkelijker op. Anderzijds kunnen ze ook belang-
rijke hefbomen zijn om ongewenste ontwikkelingen uit een 
gebied te weren. 

De sleutel tot succes van de pilootprojecten ‘Terug in Om-
loop’ ligt vooral in handen van de tandem projectleider-externe 
projectregisseur. De onafhankelijke projectregisseur brengt 
belanghebbenden bijeen in een creatief (ontwerpend) proces. 
Daarbij staat het samenspel tussen stedelijke transformaties, 
economische transitie en bodemsanering centraal. De ondersteu-
nende regierol en de financiering ervan zijn cruciaal om tot een 
gedragen visie en strategie te komen op maat van het betrokken 
gebied. Een kwalitatief voortraject zorgt voor ademruimte om 
ontwikkelingen in de juiste richting te helpen sturen in gebieden 
waar een lokale of bovenlokale overheid een nieuwe dynamiek 
op gang wil brengen. In afwachting daarvan kunnen bepaalde 
delen alvast worden gerealiseerd, bijvoorbeeld via een tijdelijke 
invulling die strookt met het toekomstbeeld. Het zwaartepunt 
van het project wordt verlegd van de formele procedures naar 
uitgebreide visie- en draagvlakvorming. Maar zelfs met een breed 
draagvlak, een aanvaardbaar eindresultaat en een evenwichtige 
belangenverdeling hebben we instrumenten nodig om een en 
ander in beweging te krijgen. 

Een circulair maatpak 
voor brownfields 

De pilootprojecten zijn een 
open denktank, onder regie van 
experten, die stakeholders uit hun 
comfortzone halen om samen na te
denken over wat de plek nodig heeft.
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Stimuli
De leegstandsheffing is een instrument dat zijn nut al heeft bewe-
zen. Het zou misschien vaker kunnen worden ingezet om partners 
te mobiliseren. Zo werd in het traject van De Potterij een pand 
betrokken met de belofte dat de eigenaar tijdelijk zou worden 
vrijgesteld van leegstandsheffing. Zulke stimuli kunnen op korte 
termijn een dynamiek losmaken, op langere termijn kunnen ze 
nieuwe ideeën ingang doen vinden, bijvoorbeeld rond circulariteit. 

In drie van de vijf pilootprojecten worden ruimtes succesvol 
tijdelijk gebruikt. Dat stelt projectontwikkeling die vooral gericht 
is op winstmaximalisatie in vraag en doet stakeholders nadenken 
over mogelijke alternatieven voor residentiële ontwikkelingen. 
Tijdelijke ondernemers kunnen ontwikkelaars en investeerders 
stimuleren om hun businessmodel af te stemmen op een mix 
van (al dan niet circulaire) functies. 

Daar zijn uitdagende programma’s voor nodig, waarmee je 
interessante kwalitatieve ruimtes kunt creëren waar ook een inte-
ressant verdienmodel aan vasthangt. Vaak ligt de sleutel in het (al 
dan niet denkbeeldig of tijdelijk) uitwissen van perceelsgrenzen 
of in het gezamenlijk aanstellen van ontwerpers en experten die 
oplossingen uitwerken voor gedeelde uitdagingen. 

De circulaire reflex
Nog al te vaak worden brownfields om strategische of specula-
tieve redenen bewust níét of juist veel te snel en ondoordacht in 
ontwikkeling gebracht. In de logica van de bouwshift zouden 
andere brownfields dan weer best ‘uit omloop’ worden gehaald 
om plaats te maken voor ontharding, bodemherstel en zachte 
bestemmingen. Een activeringsbeleid is zeker niet op elke locatie 
gewenst. Wél is het aangewezen om te kijken welke rol onderbe-
nutte (bedrijfs)sites kunnen spelen in transformaties – zowel in 
stedelijk weefsel en bedrijvensites als voor open ruimte of in 
kernen die bij voorkeur niet verder zouden mogen groeien. 

Daarbij komt een aantal vragen naar boven. Moeten er meer 
stimulansen komen om brownfields sneller of net trager op de 
markt te brengen? Mogen ze pas ontwikkeld worden als er een 
gedragen plan is? In hoeverre bieden de instrumentenportfolio 
en het planningskader daar handvaten voor? Hoe maken we van 
bodemsanering een breekijzer binnen de coalities en partner-
schappen van zo’n circulair gebiedsontwikkelingsproject? Hoe 
integreren we de brownfieldontwikkeling binnen een grotere 
strategische gebiedsontwikkeling? 

Het traject ‘Terug in Omloop’ wordt dit jaar afgerond. Een 
van de conclusies is alvast dat de ervaring met de voortrajecten 
een stevige basis levert om een circulair project te creëren. De 
transitie naar circulaire ontwikkelingen kan niet alleen top-down 
of bottom-up worden georganiseerd. Het zijn bij uitstek ontwik-
kelingen waar diverse actoren bij betrokken dienen te worden in 
een sfeer van collegiale planning en begeleiding.

In 2021 volgen er webinars en een eindevent rond dit thema, 
waar dieper wordt ingegaan op de vragen en antwoorden die bij 
elk van de projecten naar boven kwamen. 

Meer informatie over de vijf pilootprojecten en 
het communicatietraject: www.teruginomloop.
be en www.ovam.be/teruginomloop.
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Timelab & De Schuur

PILOOTPROJECT 1

Voor een stadslabo had de Gentse vzw Timelab een 
brownfield in de buurt van Gent-Dampoort op het 
oog, een voormalige opslagplaats van 1.800 vier-
kante meter. Na een ontwikkelingsfase van twee jaar 
gingen eind september 2019 de sanering van de bo-
dem en de renovatiewerken van start. Daarna komt 
het volledige pand ter beschikking voor de werking.  
In De Schuur wordt gezocht naar een andere manier 
van werken, leven, bouwen, maken en produceren in de 
stad. Er is plek voor onder andere een energielab, een 
makerslab, een burenwerking en een co-workingcafé.  
Timelab en De Schuur experimenteren met vernieu-
wende circulaire bouwsystemen en delen hun kennis 
volgens een opensourcesysteem. Zo wordt gewerkt aan 
‘Knotplex’, een vezelplaat op basis van Japanse dui-
zendknoop – een invasieve plant die schadelijk is voor 
onze infrastructuren en ecosystemen, maar nu dus een 
circulaire bestemming krijgt als gebruiksobject. Voor de 
verbouwing van het pand werd een ‘minder dan cas-
co’-principe vooropgesteld, waarbij het gebouw zich 
maximaal plooit naar de invulling ervan. Zo werden de 
technieken niet beschouwd als een deel van de ver-
bouwing, maar als een deel van de werking en invulling 
van het gebouw. 
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PILOOTPROJECTEN 4 EN 5  – De Potterij (Mechelen) en Lageweg (Antwerpen) – worden op de volgende pagina’s uitgebreid toegelicht.
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Bedrijventerrein Centrum-Zuid

PILOOTPROJECT 2

Op de vroegere mijnsite net buiten het centrum van 
Houthalen-Helchteren ligt vandaag een bedrijventerrein 
van 220 hectare. Het gebied vormt een eiland, dat wordt 
ingesloten door prachtige natuur, een oud kolenspoor, 
de E314 en de weg Hasselt-Eindhoven. Het project on-
derzoekt hoe bedrijven minder grondoppervlak kunnen 
gebruiken door compacter en meer in de hoogte te 
bouwen, al dan niet gedeelde ruimte optimaal te be-
nutten, en zo het waardevolle omliggende landschap 
te vrijwaren. Een ander denkspoor is de zoektocht naar 
een symbiose tussen materiaalstromen. In één adem 
door kan het terrein ook een wandel- en fietsverbinding 
worden tussen de dorpskern en de omgeving. 
Het feit dat het bedrijventerrein op een mijnterril ligt is, 
zorgt ervoor dat steeds met een gesloten grondbalans 
geredeneerd moet worden. Een prikkelende ruimtelijke 
oefening! Daarnaast is ook de fasering van de transitie 
een leerschool in het anders omgaan met tijd en ruim-
te-, en met harde eigendomsprincipes, want er moet 
worden omgegaan met de realiteit van actieve bedrijven 
naast leegstaande of onderbenutte bedrijvensites.

Havenstraat

PILOOTPROJECT 3

Het gebied rond de Havenstraat – een deel van stads-
vernieuwingsproject ‘Broek’ –  stamt uit het industriële 
verleden van Vilvoorde. Te midden van de brownfielddy-
namiek die voor het gehele grondgebied Vilvoorde-Ma-
chelen geldt, ligt deze projectsite op het spanningsveld 
tussen wonen en vrij zware industrie. In de toekomst 
zullen hier meer woningen komen, maar evengoed dy-
namische bedrijven, voldoende groen en – op korte 
termijn – ruimte voor sport en cultuur. Dat alles in de 
geest van perceeloverschrijdend plannen, maar met 
een realistische fasering, rekening houdend met finan-
ciële afwegingen. Het masterplan werd dan ook op-
gesteld in een iteratieve logica met vastgoedkundige 
berekeningen als toetssteen. Als alles klaar is, zal de 
wijk tussen Schaarbeeklei en het kanaal één mooi ge-
heel vormen.
Om de op til zijnde dynamiek al voelbaar te maken, 
heeft de stad Vilvoorde besloten de site Focquet aan 
te kopen. In een grote blauwe loods op deze site zullen 
binnenkort ‘urban sports’ als 5to5-voetbal en freerun-
ning beoefend kunnen worden. Die invulling zal het aan-
trekkelijke karakter van de wijk extra in de verf zetten 
en ook de belendende percelen activeren. In afwachting 
van de uitbreiding van de gedempte Zenne, is op de 
plaats waar een nieuwe weg moet komen een tijdelijk 
park aangelegd om de leefkwaliteit in de wijk alvast te 
verbeteren.
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