
Traject naar een vernieuwde 
visie op stadsvernieuwing en 
stedelijkheid – Inclusieve stad



Welkom & programma
Els Vervloesem



Doelstellingen van het traject

• Uitdieping van de geactualiseerde Vlaamse beleidsvisie steden van 
2019 en de inzichten uit het project ‘Stad na Corona’ met bijzondere 
aandacht voor de laatste evoluties op vlak van ‘stedelijkheid’, om te 
komen tot een wervende visie en ‘hands-on tools’ rond stedelijkheid

• Komen tot een nieuwe wervende en kernachtige visie(tekst) rond 
stads- en stedelijke vernieuwing en de wijze waarop deze verder kan 
ondersteund worden vanuit het Vlaams stedenbeleid



Doelstellingen van het traject

Er is geen gebrek aan vernieuwende inzichten, maar er is noodzaak aan
• het verbinden van deze inzichten in een geïntegreerde visie 

op hedendaagse stedelijkheid 
• het herijken en verfijnen van de beleidsmatige 

ondersteuning ervan, zowel in de brede zin via het Vlaams 
stedelijk beleid als in de engere zin via het stedenbeleid (ABB) 

• het hernieuwen van een praktijkgemeenschap rond de 
herijkte visies en ondersteuningsinstrumentarium 



Hearings

Via zes hearings met experten rond de thematische uitdagingen:
• Mobiliteit
• Wonen
• Inclusieve stad
• Slimme stad

• Klimaat en duurzaamheid
• Economie



Programma: voormiddag
09.00-09.30 Ontvangst

09.30-09.40 Welkom & programma – Els Vervloesem

09.40-10.00 Inleiding – Liesl Vanautgaerden, dagvoorzitter

10.00-10.20 Presentatie 1 – Visie – Thomas Block

10.20-10.40 Kennismaking (korte tour de table)

10.40-11.00 Presentatie 2 – Evaluatie – Jorn Verbeeck

11.00-11.20 Presentatie 3 – Co-creatie – Joachim Declerck

11.20-11.40 Presentatie 4 – Lokaal – Cathy De Bruyne

11.40-12.00 > Pauze <

12.00-12.45 Collectief gesprek 1 – Wat is de opgave?

12.45-13.30 >> Lunch <<<



Programma: voormiddag
13.30-14.15 Collectief gesprek 2 – Welke rol kunnen steden opnemen?

14.15-14.30 Inleiding Vlaams instrumentarium stadsvernieuwing – Liesl Vanautgaerden

14.30-15.15 Collectief gesprek 3 – Welke hefbomen zijn nodig?

15.15-15.30 > Pauze <

15.30-16.15 Collectief gesprek 4 – Welke governance is nodig?

16.15-16.30 Reflecties



Inleiding
Liesl Vanautgaerden, dagvoorzitter



Stedenbeleid, klimaat en duurzaamheid

Vaststelling: er is de afgelopen 20 jaar een énorme weg afgelegd op het 
vlak van Klimaat en Duurzaamheid

Terugblik Witboek (p. 20):
"Het gaat dan om een invulling van stedelijkheid die berust op openheid, 
samenhang, dichtheid, diversiteit, sociale rechtvaardigheid en democratie. Dat 
zijn voor ons de elementen van duurzaamheid" 

Klimaat- en energieopgave 
= prioritair in duurzaamheidsdiscours van 21ste eeuw (soc, ecol, econ)



VITO Blog “Duurzame steden voor de toekomst”: :

Klimaatmitigatie: energietransitie, CO2-opslag en bodem, circulair 
materialengebruik, lokale netwerken voedsel, duurzame mobiliteit …

Klimaatadaptatie: hitte-eilanden, watersysteem en -recuperatie, 
groenblauwe netwerken, ontharding, stadsrand- en buurtbossen …

Breed spectrum



Nieuwe concepten, nieuwe complexiteit?

De stad als metabolisme, stromenbenadering (energie, water, fauna en 
flora, voedsel, …), landschapsecologisch en ecosystemisch denken 
(mens en natuur als één ecosysteem), denken vanuit interacties, 
meerschalige aanpak

Impact op projectmatige en procesmatige vertaling? Inzet van 
technologische / technische expertise (infrastructuur, landschap), 
instrumentarium (ruil, ontharding), financieel, beheersmatig, …

Grote doelstellingen < > operationalisering? 
Op dit moment grote kloof tussen de vaak ambitieuze visies inzake 
klimaat- en energietransitie, en de operationele doelstellingen en acties 
op het terrein… Welke rol voor stadsvernieuwing?



Kansen meerschalige en integrale aanpak?

Energieopgave
• Energielandschappen of -regio’s

• Warmtenetten

• Collectieve strategieën wijkniveau 

• Individuele acties

& Klimaatadaptatie
• Van groenblauwe netwerken tot dooradering

• Bundeling van stromen / investeringen in publieke 
ruimte

• Kwalitatieve herstructurering bestaand weefsel 
(ontpitting, verdichting, biodiversiteit, verkoeling…)

Uitdagingen: (plaatsspecifieke) kennisopbouw, -doorstroming en 
afstemming, versnipperde eigendomstructuren, betrokkenheid en 
engagement van talrijke doelgroepen en beleidsvelden, …
Kansen: opbouw draagvlak voor (abstracte) energietransitie vanuit 
concrete transformaties leefomgeving, Omgevingsfondsen, Klimaatassen, 
investeringen als hefboom voor integrale wijkverbetering, …?



Cocreatie, eigenaarschap en inclusiviteit?

Theoretisch potentieel < > maatschappelijk potentieel

De noodzakelijke ‘basics’ blijven grote uitdaging: 
“Om de klimaatdoelstellingen te halen moet in Vlaanderen 90% van de 
gebouwen energetisch gerenoveerd worden tegen 2050”
Technische ingrepen < > integrale wijktransformatie?

Gecoördineerde implementatie collectieve strategieën, maar niet 
zonder de participatie van eigenaren en bewoners

Faciliteren van lokale initiatieven, bundeling van vele losse initiatieven 
die al aanwezig zijn, praktijkgemeenschap uitbreiden, ontzorging, …?



Cocreatie, eigenaarschap en inclusiviteit?

Negatieve effecten laten zich het meest voelen in de wijken waar 
kwetsbare groepen wonen, zowel voor opgaven mitigatie als adaptatie

En niet altijd even zichtbaar…, Friederike Otto: 
“Ons aanpassen aan de klimaatverandering is even belangrijk als ze 
tegengaan. () De kans op hittegolven neemt door de klimaatverandering veel 
sterker toe. En hittegolven zijn met grote voorsprong het meest dodelijke 
weerfenomeen in Europa. () Hittedoden zijn mensen met onderliggende 
aandoeningen en personen die onderaan de socio-economische ladder staan."



Rol stadsvernieuwing?

De klimaat- en energietransitie als ruimtelijke opgave inbedden in 
stadsvernieuwing?

Op welke schaal de opgave aanpakken?
Een kans of hefboom om wijken een kwaliteitssprong te laten maken?

Gemeenschappelijke leertrajecten en ervaringsopbouw, leeromgeving 
creëren?

Wat houdt ons tegen?



Presentatie Thomas Block
Visie



Hearing Duurzaamheid & Klimaat – Hannah Arend Instituut – 9 feb. 2022

Ratio = verhouding 
Duurzaamheidsuitdagingen

vragen expliciete redelijkheid

Prof. Thomas Block 
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling & Stadsacademie – Universiteit Gent



Inhoud

(1) Duurzaamheidsuitdagingen
(2) Duurzaamheidsinterpretaties
(3) Benoem noemers en wees redelijk



Wereldwijde kloof tussen arm en rijk

De rijkste 10% van de wereldbevolking bezit 85% van de 
‘wereldrijkdom’. De top 1% zelfs bijna de helft. 

De armste 50% heeft amper 1% (Crédit Suisse, 2018)



En bij ‘ons’ dan?

Het aantal kinderen geboren 
in een kansarm gezin in 

Vlaanderen stijgt van 6,4% in 
2004 naar  13,7% in 2020.

(Opgroeien, 2021)

Ongelijkheid in inkomens en 
vermogens is sinds de 18de

eeuw toegenomen, vooral 
door de toename van 
opbrengst uit kapitaal.

(Pikkety, 2014)

In Gent is in 2020 meer
dan 1 op 5 geboorten een 
geboorte in een kansarm 

gezin.
(Opgroeien, 2021)

Evolutie kansarmoede-index kinderen
(voor Vlaanderen - Kind en Gezin, 2019)



Planetaire ecologische grenzen

Rechtstreeks 
verbonden aan 

energiegebruik en 
landgebruik. 

Druk vanuit o.a. 
energie-, mobiliteits-, 
en agrofoodsysteem.

Grenzen veilige zone van planetaire systemen 
overschreden inzake biodiversiteit, klimaat en 

stikstofcyclus (Rockström et al., 2009)



Robuuste vaststellingen binnen IPCC



Le Quéré et al. (2020) 
Nature Climate Change

Global CO2 emissions (billion tons per year)



Kwetsbaarheid klimaatverandering

ND-Gain Country Index (2019)



Doughnut economy (Raworth, 2017)



Inhoud

(1) Duurzaamheidsuitdagingen
(2) Duurzaamheidsinterpretaties
(3) Benoem noemers en wees redelijk



Politieke vraag bij uitstek stellen

Wie beslist wat voor wie, 
met welk doel, vanuit 
welke belangen, en wie 
verliest of wint? 

Of nog: welke 
bezorgdheden en noemers 
tellen mee?



Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid
[figuur: Hopwood et al., 2005, p, 41]



[figuur: Block et al., 2019 - op basis van Hopwood et al., 2005]

Duurzaamheidsdebat waaiert uit - update



Status quo: technologische innovatie



Status quo: economische groei

Win-winsituatie: 
“There’s money in 

it for business”



Sustainable Development Goals 

Systeemdoorbrekend of systeembestendigend?



[figuur: Block et al., 2019 - op basis van Hopwood et al., 2005]

Hervorming - Reform



Hervorming via een sterke overheid
Het zijn de overheden die voor innovatie (moeten) 
durven zorgen. Zij moeten de economie reguleren of 
controleren en voor herverdeling zorgen. 



[figuur: Block et al., 2019 - op basis van Hopwood et al., 2005]

Transformatieve benaderingen



Vaak vanuit bottom-up praktijken

– Transformaties groeien van onderuit, vanuit actoren 
met weinig macht.

– Environmental Justice Movement à zeer expliciete 
koppeling tussen sociale onrechtvaardigheid en 
ecologische problemen



Sufficiëntie en dematerialisatie

– Pleidooi/keuze voor matigheid en selectieve 
consumptie. 

– Ook omwille van ‘rebound effect’
– Zie postgrowth of degrowth-filosofie (‘voorspoed’)  



Marktbeperking / decommodificatie



Uit (1) en (2)

- Geen tegenstelling tussen sociale en ecologische 
conflicten

- Een eenduidige, juiste en neutrale waarheid ontbreekt bij 
complexe duurzaamheidsvraagstukken

- Meerdere interpretaties als basis voor een sterk 
democratisch debat



Inhoud

(1) Duurzaamheidsuitdagingen
(2) Duurzaamheidsinterpretaties
(3) Benoem noemers en wees redelijk



Afhankelijk van:

… en vele anderen.



Uit Wij kunnen de klimaatverandering aan van
Bart De Wever in De Morgen (01/02/2019)

“Meer ratio”



Ratio en noemers

• Verlichting (‘eeuw van de rede’) à positief
• Momenteel ‘oververlichting’? (Verbeke, 2021)

• Ratio = verhouding 

• Momenteel: enkel de (eigen) teller telt
• Waar is de verhouding in de razendsnelle en 

efficiënte digitale globale wereld (bits 0 en 1)?



Contextgevoeligheid

• De rede is redelijk en houdt rekening met context en 
verhouding
à contextgevoeligheid: meerdere schalen, 
meerdere perspectieven,…
à wat, waar, wanneer? (3 A’s - Verbeke, 2021)
à nederigheid en traagheid 

• Deze wijsheid komt 
niet ‘slim’ over. En is 
minder snel, minder  
retorisch,…



Benoem de gewenste werelden

• Niet benoemen / ‘neutraal’ = taal van de macht

• ‘Socio-technical imaginaries’ zijn (noodgedwongen) 
nooit neutraal

• Coproductie van feiten én waarden:

“De manieren waarop we de wereld begrijpen en 
representeren zijn onlosmakelijk verbonden met de 

manieren waarop we in diezelfde wereld willen leven” (STS 
- Jasanoff)

• Voorbeeld klimaat (‘global CO2 emissions’)



Tot wat ons verhouden?
• Latour (2018): er is een verregaande verstoring van de 

verhouding tot onze wereld of aarde.

• Welke afhankelijkheden laten we wel en niet toe? En 
welke bezorgdheden (matters of concerns)?

• Basisvraag: 
hoe wil je 
‘aarden’?

• Zoektocht
naar hechten
en onthechten.

• Naïef?



Tot slot: op zoek naar relevante vragen
[ niet ‘of’, maar wel ‘hoe’ ]

• Hoe verschillende sociaal-ecologische ‘noemers’ 
expliciet binnenbrengen (als kompas)? Hoe 
experimenteren in onze steden?

• Hoe op basis van deze noemers beweeglijk 
navigeren tussen schalen en contexten bij het 
zoeken naar antwoorden? 

• Hoe ook het belang van de kleinste schaal en 
(onderlinge) afhankelijkheid erkennen?

• Hoe toch ook tijdelijke doelen fixeren wetende dat 
de horizon zich steeds verlegd?



Hearing Duurzaamheid & Klimaat – Hannah Arend Instituut – 9 feb. 2022

Ratio = verhouding 
Duurzaamheidsuitdagingen

vragen expliciete redelijkheid

Prof. Thomas Block 
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling & Stadsacademie – Universiteit Gent



Kennismaking

• Welke duurzaamheidsinterpretatie sluit het meest aan bij de visie 
waarmee je in je praktijk werkt? 

- STATUS QUO
- HERVORMING – REFORM
- TRANSFORMATIEVE BENADERING

• Welke grenzen heb jij al ervaren bij dit perspectief?



Presentatie Jorn Verbeeck
Evaluatie
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Reframing from Mitigation, Adaptation, or Even Resilience to Something More Comprehensive
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Fostering Community Sustainability is Climate Action (and will have climate benefits)

Community Cohesion 
and Engagement

Educational 
Opportunity and 

Attainment

Equitable Services 
and Access

Health and Basic 
Needs

Housing

Jobs and Wages Poverty Prevention 
and Reduction Resilience

Public Safety

Social and Cultural 
Diversity



“Stadsvernieuwingsprojecten zijn hefboomprojecten voor een geïntegreerde 

stadsontwikkeling, en dit zowel in functie van economische, ecologische als sociale 

meerwaarde.  Ze hebben tot doel de aantrekkelijkheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid 

van steden te verhogen. Ze investeren in stedelijkheid, waarbij het zowel gaat om de fysieke 

arrangementen, zoals publieke ruimte, infrastructuur, nutsvoorzieningen, publieke 

voorzieningen, groen-blauwe dooradering, etc., maar ook om de institutionele kaders, de 

sociale en culturele verbanden waarin stedelingen gesocialiseerd zijn en waarin ze 

participeren.”

Stadsvernieuwing en duurzame stad





De stad als oplossing?

1. Geïntegreerd niet gefragmenteerd

2. Ambitieus iteratief, niet incrementeel

3. Oplossingen eerder dan regels

4. Schaal en scope bepalend

5. Resultaten vereisen duidelijke taal, rollen en verantwoordelijkheden



1.Geïntegreerd, niet gefragmenteerd







1. Geïntegreerd niet gefragmenteerd

§ Complex: niet één veranderingsproces, maar 

meerdere die op mekaar ingrijpen: vermijden 

siloproblemen, en dus ook silo-oplossingen.

§ Inzicht: voorzien van juiste data en tools, met oog 

op meer efficiënte capaciteit en financiering. 

Smart cities en digital twins voor beter begrip 

correlaties. Open data voor co-creatie.

§ Stad en Platteland: een schaal aangepast aan de 

nood en uitdaging, van wijkaanpak tot 

bestuursregios.



2. Ambitieus iteratief, niet incrementeel 











2. Ambitieus iteratief, niet incrementeel

§ Van rigide planning en piloot- of 

vernieuwingssubsidies naar open proces, met de 

nadruk op begeleiding, leren, delen, en een focus op 

hoe implementeren. Spotify 2.0

§ Korte en lange termijn, backcasting en forecasting.

§ Oplossingen eerder dan regels (MaaS-plekken eerder 

dan vaste parkeerplekken, onbebouwde percelen 

worden gedeelde ruimte, niet alleen gewestplannen 

en RUPs maar ook warmtekaarten als sturend 

elementen). 



3. Oplossingen eerder dan regels



3. Oplossingen eerder dan regels

§ Berlijn bevriest de prijzen en roept op tot onteigening, 

Vaxjö legt voorwaarden rond houtbouw op, etc. 

Haalbaarheid en betaalbaarheid.

§ Huidig renovatietempo ligt rond 2%. Plannen met oog 

op impact, eerder dan efficiëntie. Opleiding rond wat 

nodig is, niet enkel wat beregeld is.

§ Mensen vragen visie, ambitie en vooral oplossingen 

eerder dan cijfers, dat nodigt ook uit tot interactie, 

breder draagvlak en business cases. Private partners 

hebben nood aan een duidelijk investeringskader en 

instrumenten.



4. Schaal en scope bepalend 



4. Schaal en scope bepalend

§ Een plan voor de volgende 100 jaar, niet voor de 

volgende legislatuur. Ruimteraad, toekomstraad? 

Oplossingen op KT, MT, en LT en strategisch, met oog 

op haalbaarheid, momentum, en politieke steun.

§ Leren van en tussen steden, eerder dan individuele 

projecten.

§ Bouwen met oog op circulariteit van materialen, met 

inbegrip van geografie.

§ De prijs van land en gebruik ervan. Waarde 

monetariseren. Van BBC naar klimaatboekhouding.



5. Resultaten vereisen duidelijke taal, 

rollen en verantwoordelijkheden



5. Resultaten vereisen duidelijke taal, rollen en 

verantwoordelijkheden

§ Narratief en taal voor alle diensten en actoren duidelijk. 

Vereenvoudigen van procedures die de silo bestendigen.

§ Handvaten: belangrijk om te starten vertrekkende vanuit 

eigen DNA, als ingang tot complexiteit.

§ Vergunningen en/of verantwoordelijkheden? Wat is de 

politieke liability?

§ Een matrix die beheert en gelinkt wordt, zowel naar 

proces als inhoud.

§ Op naar nieuwe partnerschappen: Who owns the city? 

De stadsacademie, Students Reinventing Cities









Presentatie Joachim Declerck
Actoren verbinden



(Mon cri du coeur) 

Joachim Declerck 
Directeur, Architecture Workroom Brussels – 
Cultureel Innovatiehuis voor de transformatie van de  
sociale en fysieke leefomgeving. 
Professor Architectuur & Transitie, UGent en EPFL

(Mon cri du coeur) 
Hearing Klimaat & Duurzaamheid 
Mechelen, 9 februari 2022 

www.architectureworkroom.eu | www.degroteverbouwing.eu

http://www.architectureworkroom.eu
http://www.degroteverbouwing.eu


(Mon cri du coeur) 
Laat ons Stadsvernieuwing  
bevestigen en nog beter équiperen 
als dé werkruimte voor de 
activerende, integrerende en 
realisatie-gerichte praktijk waar 
burgers en besturen in tijden van 
complexe en simultane transities, en 
van groeiend cynisme en polarisering, 
zó hard nood aan hebben !
Joachim Declerck 
Directeur, Architecture Workroom Brussels – 
Cultureel Innovatiehuis voor de transformatie van de  
sociale en fysieke leefomgeving. 
Professor Architectuur & Transitie, UGent en EPFL

(Mon cri du coeur) 
Hearing Klimaat & Duurzaamheid 
Mechelen, 9 februari 2022 

www.architectureworkroom.eu | www.degroteverbouwing.eu

http://www.architectureworkroom.eu
http://www.degroteverbouwing.eu


Van waaruit spreek ik? 



Architecture Workroom Brussels  
is het cultureel innovatiehuis  
voor de transformatie van de 
sociale en fysieke leefomgeving.  
 
Het ondersteunt en ontwikkelt nieuwe projecten, coalities en 
praktijken die via ruimtelijke transformatie een antwoord 
helpen bieden op belangrijke maatschappelijke opgaven en 
veranderingen.  
 
De organisatie positioneert ontwerp en cultuur als belangrijke 
hefbomen om de vertaalslag te maken van abstracte 
maatschappelijke doelen of uitdagingen naar concrete, 
voorstelbare veranderingen in onze directe leefomgeving.  
 
En andersom: via het gezamenlijk ontwerpen en transformeren 
van onze omgeving ondersteunen en versnellen we systemische 
veranderingen op vlak van gedrag, sociale relaties, 
economische ketens en ecosystemen.  



S
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HARBOURS
The seeds of a circular economy 
grow where city meets harbour

x
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INDUSTRYHOUSINGFRAGMENTSENERGYMATERIALS

Culturele producties als stapelplaats van kennis en transformatie-strategieën, 
en als katalyserende werkplaats voor nieuwe projecten, coalities en praktijken.
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INTERVIEW JOACHIM DECLERCK

“The next big thing will be a 
lot of small things ”
Op de vooravond van ons gesprek, trad Joachim Declerck op als 
gastheer van het openingsdebat van De Grote Verbouwing 2020-
2030. Met De Grote Verbouwing  zet Architecture Workroom Brussels 
(AWB) een leeromgeving op waar ondernemende burgers, overhe-
den, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties samen 
de mouwen opstropen “om van elke straat, wijk, werkomgeving en 
landschap een vitale toekomstplek te maken.” We vroegen Joachim 
Declerck, die AWB samen met kompaan Roeland Dudal een tiental 
jaar geleden oprichtte, welke rol zij voor de architect weggelegd zien 
in de grote omwentelingen die ons te wachten staan. 

Een dijk bouwen is  
makkelijk
In de missie van AWB lees ik twee 
centrale elementen: ruimtegebonden 
vraagstukken zijn ook altijd maat-
schappelijke vraagstukken. En om onze 
habitat meer duurzaam vorm te geven, 
moeten we nieuwe processen ontwik-
kelen. Kan je die principes illustreren 
aan de hand van één of twee concrete 
projecten?
Een van de trajecten waar wij al lang aan 
werken heeft te maken met een zorgza-
me leefomgeving. In de zorg- en sociale 
sector is de pendel erg doorgeslagen naar 
een institutionele benadering, met een 
dienstenaanbod per doelgroep, denk aan 
jeugd of gehandicapten. Vandaag zijn zor-
gexperten en beleidsmakers bezig met de 
vraag hoe ze daar community driven care 
tegenover kunnen zetten. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat we lokaler kunnen wer-
ken en een keteneffect op gang brengen? 
Als je vanuit die vraag vertrekt, moet je 
heel anders gaan nadenken over wijkont-
wikkeling. In het kader van de internati-
onale architectuurbiënnale van Rotterdam 
hebben we daarrond in Utrecht een tra-
ject uitgezet. In een lokaal testlaborato-
rium hebben we samen met een groep 
denkers en werkers geanalyseerd hoe de 
zorgvraag zich ter plekke stelt. Utrecht pro-
fileert zich als ‘de gezonde stad’ met een 

grote health campus gekoppeld aan het 
ziekenhuis, met een belangrijke econo-
mische waarde. Op een bepaald moment 
hebben we het perspectief gekanteld. We 
stelden vast dat de verschillen in gezon-
de leeftijd tussen verschillende wijken in 
die ene stad wel 13 jaar bedroeg. Dat cijfer 
was voor velen een schok. Natuurlijk spe-
len veel factoren een rol spelen: sociale 
en economische aspecten, de concentra-
tie van bevolkingsgroepen. Maar ook van 
groot belang zijn de voorzieningenniveaus 
en infrastructuur in de stad. Dan merk je 
hoe belangrijk de linken zijn tussen de so-
ciale netwerken, eerstelijnszorg, preventie 
en een gezonde leefomgeving. En dan be-
sef je ook dat onze huidige stadsontwik-
kelings- en vastgoedredeneringen te wei-
nig rekening houden met het feit dat die 
sociale netwerken ruimte nodig hebben. 
Dus hebben we gepleit om niet meer te 
denken vanuit die centrale health campus, 
maar net breed en lokaal te interveniëren 
en te zorgen voor 45m2 overdekte ruimte 
per buurt, met plaats voor de bingoclub en 
de huiswerkbegeleiding en ook voor de 
eerstelijnszorg. Ruimte wordt door velen 
als iets neutraal beschouwd, maar dat is 
het absoluut niet. Je zou kunnen zeggen 
dat ruimte een enabler is van sociale net-
werken en van een gezond leven... of ze 
vormt net een blokkade.

Redactie: Delphine Hesters

WELKE ROL SPEELT DE 
ARCHITECT IN 2050?

CO!CREATIEVE EXPEDITIE

INSPIRATIE
BUNDEL

1. Serge de Gheldere
2. Hans Wamelink
3. Stéphanie Van Gulijk
4. Joachim Declerck
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Waar mogelijk bijdragen aan professioneel en  
maatschappelijk debat.



Optuigen en/of begeleiden van innovatietrajecten 
met diverse maatschappelijke actoren en sectoren.



Opzetten en faciliteren van productieve tussenruimtes 
Open Ruimte Platform & Delta Atelier



Opzetten en faciliteren van productieve tussenruimtes 
Maatschappelijke werkplaats ‘De Grote Verbouwing’



Ontwerpen voor (de vermenigvuldiging van) impact op het terrein



Innovatiehuis met vier deelwerkingen, 
en focus op zes thematische werven
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3.2   Basisproducties binnen vier deelwerkingen 
 
Vier deelwerkingen structureren de activiteiten van AWB in de beleidsperiode 2023±2027, als logische volgende 
stappen op de opgebouwde ervaring (zie 3. Cultuurproducties i.f.v. praktijkontwikkeling). In onderstaand schema 
wordt een cyclus van één jaar doorlopen. Daarin wordt duidelijk dat de vier deelwerkingen inherent met elkaar 
verbonden zijn: de activiteiten bouwen strategisch op elkaar door. 
 

 
 
 
A.   Collectieve ontwerpagenda: kennis bundelen, 
structureren en verbeelden 
  
Vele praktijken zetten in op vernieuwende projecten 
(zie 1.B Visie ± Praktijk van praktijken). Een 
ontwerpagenda brengt hun acties met elkaar in 
verband. Het is een denkkader voor de ruimtelijke 
projecten van de toekomst. Samen tellen de vele 
experimenten op tot een systeemverandering. Een 
ontwerpagenda laat toe om de staat op te maken van 
de praktijk, de innovatienoden op te halen en 
doorbraken te benoemen en te verbeelden: wie moet 
waaraan werken om wat te realiseren? Verbeelding 
wordt gebruikt als middel om abstracte opgaves niet als 
bedreigingen te zien, maar als een kans tot 
kwaliteitssprong.  
 
Drie cultuurproducten maken de agenda zichtbaar 
voor de sector en het publiek: 

1.     De jaarlijkse Toekomstplekkenmarkt is het 
publieke momentum van de cocreatie van de 
ontwerpagenda. De markt bestaat uit een setting en 
een programma. De setting is een 
(werk)tentoonstelling waar inspirerende resultaten 
van innovatieve praktijken door een curatorenteam 
samengebracht zijn in de inhoudelijke kamers van de 
Toekomstagenda. Voor deze groeiende stapelplaats 
van kennis wordt elk jaar een scenografieopdracht 
gegeven aan een beloftevol architectenbureau. Ieder 
jaar wordt de werkplaats aangevuld met een nieuw 
scenografisch dispositief. De Toekomstplekkenmarkt 
vindt minstens één keer per jaar plaats in de basis en 
alvast in het eerste werkingsjaar 2023 in de werkplaats 
van AWB in Brussel (zie ook D. Werkplaats). Het 
concept kan ook reizen naar andere locaties in 
Vlaanderen of het buitenland. Het openstellen van de 
tentoonstelling gedurende een zestal weken in april-
juni, een communicatiecampagne en een gepast 
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De selectie van thematische werven is robuust, maar staat tegelijk niet voor de volle vijf jaar in steen gebeiteld. 
=RDOV�$:%�LQ������KHHIW�EHVOLVW�RP�KDDU�ZHUN]DDPKHGHQ�RS�µ'H�3URGXFWLHYH�6WDG¶�DI�WH�URQGHQ�RPGDW�DQGHUH�
actoren het stokje overnamen, zo kijkt de organisatie ook naar deze werven. De µRSHQ�NUDDPNDPHU¶�ELHGW�GH�
ruimte om nieuwe vraagstukken en dynamieken te identificeren, en wanneer haalbaar en relevant een 
nieuwe thematische werf vast te pakken.  
 
 
  
  



Curatorschap parallel traject tentoonstelling  
Stadsvernieuwing als mensenwerk 2002–2022

1/3
Herkenbare

stadsgezichten

2/3
Vijf transformatieportretten 
van de stad 2002 – 2022

3/3
Dimensies van 

stadsvernieuwing

– Wekt herkenbaarheid
– In beeld brengen van situaties 

of condities dat 
stadsvernieuwing teweeg heeft 
gebracht

– Getuigenis transformatieproces
– In de diepte
– Evolutie van thema’s 

– Verhalende stemmen
– Transversale invalshoeken
– Over het instrument
– Gooi naar de toekomst



Betrokkenheid conceptsubsidies Stadsvernieuwing 
Kern Rechteroever Aalst, Revitalisering Zeebrugge, Muide-Meulestede Morgen, Campus BRET Genk



STELLING #1 
 
De klimaat- en duurzaamheidsopgave is 
een transversale (niet-thematische) en 
ruimtelijke opgave die sociale, 
technische en beleidsmatige 
doorbraken vraagt. We hebben nood 
aan een kader voor de volgende golf 
van stedelijke transformatie-projecten.



Een hogere realisatiegraad van de beoogde transformatie = dé opgave 
Experimenten tellen niet op tot systeemopslag = nood aan nieuwe methodieken voor versnelling 



WATER & DROOGTE ENERGIE–TRANSITIE

CIRCULAIRE ECONOMIE / BOUWBETAALBAAR WONEN

Geen transitie zonder transformatie 
De verbouwing van onze leefomgeving is sturend voor onze wijze van wonen, werken, 
produceren, verplaatsen, eten en ontspannen  



Werken vanuit plekken als kruispunten van systemen, niet per sector/thema/transitie 
Plekgebaseerd werken aan de gelijktijdige transitie op verschillende systemen 
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Klimaatadaptatie

Sociale ruimte Mobiliteitstransitie

DE STRAAT



Nieuwe golf van praktijken en projecten voor de transformatie van het stadslandschap, 
na de 'Renaissance van de Europese stad’ (met de stationsomgevingen, de brownfields, etc.) 
en de doorgedreven fragmentatie van het stadslandschap en haar ecosysteem. 

Voedselland Energiewijken Klimaatstraten Bufferbeken Wijkmotoren

Zorgzame wijken Maakleerplekken Circulaire Materialenhubs Stroomwisselaars Betaalbare woningen



Activeren van positieve impact-ketens 
via transversaal samenwerken aan plekgebaseerde systeemverandering 

Voedselland Energiewijken Klimaatstraten Bufferbeken Wijkmotoren

Zorgzame wijken Maakleerplekken Circulaire Materialenhubs Stroomwisselaars Betaalbare woningen

Result:  
• CO2 
• Jobs 
• Health 
• Energy bill 
• Living & working 

comfort 
• Value patrimony



Geen transformatie zonder transversale allianties en maatschappelijk 'vraagvlak' 
Alleen = onmogelijk. Nieuwe allianties lokaal en bovenlokaal nodig.  

De businesscase heeft ons 
economisch belang, maar 
bewoners moeten het wel 

eens zijn en mee instappen.

Het energievraagstuk  
is niet onze prioriteit: 

hoe kan het helpen om 
om te gaan met 

armoede, veiligheid, 
…?

(Lokale) OverheidCommunity

Energieleveranciers

Een sectorale 
benadering, gebrek aan 
ervaring in het werken 

met een energieke 
gemeenschap, doet 

rekenen op de energie-
leverancier…

Cultureel/stedelijk 
laboratorium met 

energiedeskundigen, 
antropologen, 

stedenbouwkundigen, 
beleidsmakers, enz.



Een hogere realisatiegraad van de beoogde transformatie = dé opgave 
Experimenten tellen niet op tot systeemopslag = nood aan nieuwe methodieken voor versnelling 

Hoe kunnen de 
ambitieuze doelen en 
plannen “landen” en 
verwelkomd worden 

in onze levens en 
leefomgeving?



STELLING #1 

Stadsvernieuwing is vandaag al een erg 
krachtig kaderend instrument voor 
transversaal werken richting realisatie.  

Mogelijkheden voor beter équiperen: 
- Open innovatie-ruimte of richten op 

complexe transformatie-projecten? 
- Steunen op praktijk-kennis (#2+3) 
- Lessen uit experimenten optillen 

naar programmatische werking (#4)



STELLING #2 
 
We moeten uit de groef van 20 jaar 
renaissance van onze steden. Politiek 
en administratie voor stedelijke 
transformatie en ontwikkeling zijn (te) 
sterk gericht op vastgoed-spelers.  
De transitie en transformatie vergt 
nieuwe vormen van samenwerking (ook 
en vooral) met andere actoren. 



De klimaat- en duurzaamheidstransitie realiseren gebeurt op andere plekken 
Minder focussen op de uitzonderingen > ons richten op de haarvaten van ons ecosysteem 



De klimaat- en duurzaamheidstransitie realiseren gebeurt in andere coalities 
Nauwere samenwerking tussen straathoekwerk en transformatiewerk 



De klimaat- en duurzaamheidstransitie realiseren gebeurt in andere coalities 
Nauwere samenwerking tussen straathoekwerk en transformatiewerk 



LEAP process

2020 ! IABR Atelier Rotterdam - OOZE Architects and Urbanists

De (enge versie van de) projectmodus heeft geen betekenis voor deze transformatie-opgaven 
De kracht van de projectmodus situeren in langerlopende processen/trajecten 



LEAP process

2020 ! IABR Atelier Rotterdam - OOZE Architects and Urbanists

De (enge versie van de) projectmodus heeft geen betekenis voor deze transformatie-opgaven 
De kracht van de projectmodus situeren in langerlopende processen/trajecten 



De (enge versie van de) projectmodus heeft geen betekenis voor deze transformatie-opgaven 
De kracht van de projectmodus situeren in langerlopende processen/trajecten 

Naast een eigen investering van 
12 miljoen euro komt daar nu 2,147 
miljoen euro Vlaamse steun bovenop



De (enge versie van de) projectmodus heeft geen betekenis voor deze transformatie-opgaven 
De kracht van de projectmodus situeren in langerlopende processen/trajecten 



STELLING #2 

Stadsvernieuwing was/is een krachtige 
motor voor capaciteitsopbouw bij 
lokale besturen, ontwerpers, gemeente-
bedrijven, ontwikkelaars, etc.  
 
Realisatie van de transformatie vergt:  
- een diverser praktijkgemeenschap 
- nieuwe golf capaciteitsopbouw 
- ruimte voor transformatieprocessen 

voorbij de enge projectmodus



STELLING #3 
 
Lokale actoren en steden worden met 
dezelfde transities geconfronteerd. Er 
worden experimenten opgezet, meestal 
in verspreide slagorde. Een situatie 
waarin iedereen parallel en op eigen 
kracht doorbraken verkent en praktijk-
kennis opbouwt staat haaks op de 
gewenste versnelling in de transitie/
transformatie.



Thematische werven zijn talrijk en verschillend 
Elke werf heeft zijn eigen logica’s, actoren-constellaties en montages 



Versnellen in inter-lokale werkkamers 
Laten toe om te versnellen via poolen van inzichten en kennisvragen 



Platform-werking die ophaalt, structureert, kennis ontsluit, … 
Laten toe om te versnellen via poolen van inzichten en kennisvragen 



Bibliotheek aan strategieën en inzichten opbouwen en activeren via diverse werkvormen 
Intervisie masterclasses, thematische communities of practice 



Energiewijken Klimaatstraten WijkmotorenMaakleerplekken Circulaire Materialenhubs Betaalbare woningen

Geïntegreerd oppakken en verknopen = tak van sport 
Meer mensen nodig met verbindende, integrerende capaciteit 



STELLING #3 

Stadsvernieuwing heeft een unieke 
plek-gebaseerde integrerende rol en 
kracht. 

Een ondersteunende interlokale 
platform-werking gericht op interlokale 
kennis-opbouw en -uitwisseling is een 
krachtige hefboom voor de versnelling 
van de duurzaamheidstransitie.



(Mon cri du coeur) 

STELLING #4 
 
De gerichte betrokkenheid van 
bovenlokale domeinen en actoren is 
nodig, net als de aanpassing van 
beleidskaders en de gebundelde 
activatie van instrumenten, om de 
transformatieprojecten op vele plekken 
tegelijkertijd te realiseren. 



Water+Land+Schap
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Door niet aan één project te werken maar 14 projecten samen in een programma te gieten …

Water+Land+Schap projecten Getestreek, Burenwater, Barbierbeek, Gaverbeekvisie, 
Maarkebeek, Laakvallei, tekeningen door BoschSlabbers. 

Meer info over de projecten te vinden in Onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid:  
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Projecten/Water-Land-Schap/ 
Onderzoek%20naar%20de%20haalbaarheid%20WLS%20-%20tekstbundel.pdf

Legenda

Projectgebied

Bos

Woningbouw

Rivieren/beken

Recreatieve routes vanuit 

de stad

Erosie

Infrastructuur

Kleine pilots opschalen naar grotere projecten

Ga samwerking met Wallonie aan

Overstort riolering

Fruitteelt mosaik

Beekloop bocage

landbouw plateau
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W.K.K.

grootschalige, intensieve 
vollegronds groenteteelt

ecologische
waterzuivering

Aqua4C

Agristo
aardappelverwerking bufferbekken

met zonne-energie
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Legenda

Projectgebied

Bos

Grasland

Mais

Waterkwaliteit

Akkerbouw

Woningbouw

Rivieren/beken

Infrastructuur

Recreatieve route

Regenwaterafvoer

Overstromingsgebieden

Vitale Landbouw/waterkwaliteit verbetering

Bolle akkers met karakteristieke beplanting

Natuurwaarde - vlinders

Natuurwaarde - vis

Natuurwaarde - kamsalamander
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Legenda

Projectgebied

Bos

Rivieren/beke

Recreatie

Aandachtsgebied monding 

subbeken in hoofdbeek

Recreatieve route

Oude hoeve

Lineair park langs de Gaverbeek

Waterberging in agrarisch gebied

Twee mondingen

Landschapspark
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Legenda

Projectgebied

Bos

Rivieren/beke

Kasteel

Motte

Molen

 Historische bossen

Hoogtelijnen assymetrische 

vallei
Maarkebeek

Bronbossen

Holle wegen

Lanen
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Legenda

Projectgebied

Bos

Woningbouw

Rivieren/beken

Groene rivier

Wandelroute

Riooloverstort

Rug naar de beek

Zwembad

Sport velden

Waterinlaat

Fietsroute langs Deijle

Verbinding tussen beken

Duurzame landbouw

Recreatieve verbindingen

Overprojecten langs hele Laak

Relicten/cultuurhistorie
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Water+Land+Schap
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… ontstaan er ook expliciete lessen tussen projecten, die onderling en  
door het kennis- en programmateam verder kunnen worden opgepikt.

Water+Land+Schap projecten Vallei van de Zennebeemden, Midden West-Vlaanderen, 
Aqualitatieve Mechelse Groenteregio, Beek.Boer.Bodem, Maasvallei en Kempenbroek, en Ravels, 
tekeningen door BoschSlabbers, Cluster Landschapsarchitecten en Lama Landscape Architects.

Meer info over de projecten te vinden in Onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid: 
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Projecten/Water-Land-Schap/ 
Onderzoek%20naar%20de%20haalbaarheid%20WLS%20-%20tekstbundel.pdf
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Verschillende lokale coalities botsen op (steeds) zelfde drempels of muren 
Individueel kan een transitie-project niet de kaders hertekenen, maar samen… 



Verschillende lokale coalities botsen op (steeds) zelfde drempels of muren 
Individueel kan een transitie-project niet de kaders hertekenen, maar samen… 

Speerpunt-aandachtsgebied Actie- en waakgebied grondwater

Bronbeschermingsgebieden Focusgebieden Hoogwaterverbruik

Ecologische instandhoudingsdoelstellingen

Lasagna of policy ambitions and roles…



Monteren van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod naar lokale actoren/projecten 
In plaats van bovenlokaal departement na bovenlokaal kabinet langs te gaan… 
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Offensief & 

Platform
Blue Deal

Monteren van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod naar lokale actoren/projecten 
In plaats van bovenlokaal departement na bovenlokaal kabinet langs te gaan… 



Monteren van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod naar lokale actoren/projecten 
In plaats van bovenlokaal departement na bovenlokaal kabinet langs te gaan… 

Dat willen we doen via drie parallelle sporen

Wijk in Wijk in  Wijk in  Wijk in  

Gent Brussel Leuven Mechelen …

Energent Citymine(d)

Klimaan …

Wattson

3E

KBC

AWB

Steden / 
Wĳken

“Keten-coöperatie”  
van complementaire 

competenties

1

Capaciteitsopbouw 
wijkregisseurs / 
Terreinwerkers

2

Organisatie- en 
participatiemodel 

op wijkschaal

3



STELLING #4 

Stadsvernieuwing is reeds ‘a lot of 
small things’ die optellen tot een grote 
verandering. 

Om de transformatieprojecten in het 
licht van de sociale en ecologische 
opgaven op vele plekken te realiseren 
biedt de programmatische werking 
inspiratie. 



bredere 
praktijkgemeenschap

1. 
gedeeld  

praktijkplatform 

2. 
interlokaal 

labo
= reservoir v. kennis  
   nieuwe opgaves 
= capaciteitsopbouw 
= praktijkschool 

 

projectmodus  >> programmatische aanpak

gedeelde 
opgaves

lokale stadsvernieuwing

3. 
programma- 

werking 



(Mon cri du coeur) 
Laat ons Stadsvernieuwing  
bevestigen en nog beter équiperen 
als dé werkruimte voor de 
activerende, integrerende en 
realisatie-gerichte praktijk waar 
burgers en besturen in tijden van 
complexe en simultane transities, en 
van groeiend cynisme en polarisering, 
zó hard nood aan hebben !
Joachim Declerck 
Directeur, Architecture Workroom Brussels – 
Cultureel Innovatiehuis voor de transformatie van de  
sociale en fysieke leefomgeving. 
Professor Architectuur & Transitie, UGent en EPFL

(Mon cri du coeur) 
Hearing Klimaat & Duurzaamheid 
Mechelen, 9 februari 2022 

www.architectureworkroom.eu | www.degroteverbouwing.eu

http://www.architectureworkroom.eu
http://www.degroteverbouwing.eu


Presentatie Cathy De Bruyne
Lokaal



Gent Klimaatstad – Wijkniveau voor collectieve kansen 
In de transitie naar een klimaatneutrale stad
Cathy De Bruyne | Stad Gent | Dienst Milieu en Klimaat
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Stakeholders

❯Stad kan het niet alleen

❯Opzetten van netwerken

❯ Intensieve samenwerkingen
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Uitbouw dienstverlening op individueel niveau
- one-stop-shop woningrenovatie
- E-coaching ondernemingen

Collectieve kansen op wijkniveau
- Basisvoorzieningen (kinderopvang, langere school, 

slager, bakker, buurtsupermarkt)
- Fiets- en wandelinfrastructuur
- Korte ketens (bv. voedselproductie)
- Gasloze wijken
- (Auto)deelplekken – Elektrische mobiliteit -

Laadpunten
- Recreatieve infrastructuur (groen, water, speel- en 

sportinfra)
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Gasloze wijken
❯ 2050 klimaatneutraal  
❯ Piloot Muide-Meulestede - Mariakerke
❯ Technologisch: én isolatie én warmtepompen én PV én restwarmte én 

uitwisseling én energieopslag
❯ Sociaal rechtvaardig



Fossielvrije wijken: aanpak 

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 909 februari 2022



Fossielvrije wijken: wijkstrategie

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 919 februari 2022



Fossielvrije wijken: 
Muide Meulestede & Mariakerke als pilootwijken 
Pilootprojecten die inspireren en toepasbaar zijn op andere wijken in de Gent om zo tot 
tools te komen voor een klimaatneutrale stad.

Maatwerk in pilootprojecten vertalen naar oplossingen voor terugkerende type-
opgaven.

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 929 februari 2022



Projecten vragen een procesmatige aanpak

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 939 februari 2022



Complexiteit van de energietransitie opbreken 
in realiseerbare deelprojecten. 

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 949 februari 2022

Selectiecriteria ifv prioritering

> Buurtbehoefte
> Interne draagkracht
> Generiek
> Innovatief
> Opschaalbaarheid
> Autonoom (op lange termijn)
> Aanpak energiearmoede

Projecten leveren input voor 
methodiek ‘fossielvrije wijken’. 



Fossielvrije wijken: wijkstrategie warmte
kansen & uitdagingen van de wijk meenemen om integrale projecten uit 
te werken die elkaar versterken

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 959 februari 2022



Fossielvrije wijken: kansen voor collectieve 
warmte

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 969 februari 2022



Fossielvrije wijken: kansen voor collectief 
energiesysteem 

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 979 februari 2022

Potentieel studiegebied

Stedenbouwkundige studie Muide
Meulestede Noord

Wat?
> Ondersteunen  

sociale huisvestingsmaatschapij bij realisatie 
fossielvrij woonbestand

> Productie hernieuwbare energie
> Ontwikkelen slimme systemen op niveau 

van de bebouwde omgeving.
> Tarifering lokale energieproductie aan 

bewoners

Draagt bij aan:
> Verduurzamen sociaal woonbestand van 

de wijk
> Aanpak energiearmoede
> Verlaagde energiefactuur 



Fossielvrije wijken: wijkstrategie slim ruimtegebruik

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 989 februari 2022



Stedelijk vernieuwingsfonds
Muide Meulestede Morgen

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 999 februari 2022



Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 1009 februari 2022

ELEKTRIFICATIE M
Studie met de UGent
All electric wijk 
onderzoeken

BEreel
Groepsaankoop
Spouwmuurisolatie

Deur aan deur bij 
Mariakerke

BUURZAME STROOM 2.0
Duurzame warmte-
technieken en opslag
SWO met Energent

Overzicht op te starten projecten Mariakerke



Fossielvrije wijken: wijkstrategie lokale 
hernieuwbare energie
‘All electric’ scenario voor Mariakerke

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 1019 februari 2022



Fossielvrije wijken: een gedragen transitie
Wijkgericht transitieproces – opbouw methodologie
Communicatie en participatie met burgers en stakeholders 
Najaar 2019: Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar motivatoren en drempels voor de adoptie van warmtepompen 
(door Imec en CEPEC & MICT, UGent)

Kerninzichten:
> Agency volledig bij het individu leggen is vermoedelijk niet mogelijk (bijv. laggards) en niet wenselijk (bijv, kwetsbare 

groepen), erken het belang van subjectieve norm en een buurtgerichte werking
> Aannemers en architecten zijn een belangrijke bron van informatie en moeten gewapend voor deze uitdaging
> Momentumgebaseerde communicatie (bijv. aankoop huis, vervanging ketel, …) is noodzakelijk
> Het gaat niet om de technologie maar om de prijzen, comfort, bijdrage aan CO2 reductie, …
> Good practices zijn er, maar zijn onvoldoende bekend en kunnen verder worden benut
> De stad kan stabiliteit brengen met duidelijke visie en ambitie omtrent 2050 fossielvrij
> Positioneer De Energiecentrale als onafhankelijke energie expert

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 1029 februari 2022



Wijkgericht transitieproces – opbouw methodologie
Communicatie en participatie met burgers en stakeholders 

Najaar 2020: Uitwisseling met onderzoekers, beleidsmakers en adviseurs in het kader 
van Europese Energy-SHIFTS project (Horizon 2020).

Kerninzichten:

> Attitudes, overtuigingen en alledaagse praktijken in relatie tot energieprojecten 
worden sterk beïnvloed door het collectieve geheugen en eerdere ervaringen (met 
bijvoorbeeld participatieprocessen). Rekening houden met dit verleden en 
aansluiting zoeken bij de specifieke wijkidentiteit zijn belangrijk om draagvlak voor 
de energietransitie te vergroten.

> Opbouwen van vertrouwen en verbinding door tastbare en zichtbare ingrepen in de 
wijk kan bijdragen tot een positieve houding tegenover de energietransitie. Het 
komt erop aan om de duurzaamheidsopgave te verbinden aan sociale en fysieke 
wijkverbetering. Door als stad de ambities op het vlak van leefbaarheid en 
duurzaamheid te koppelen werken we aan een toekomstbestendige wijk.

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 1039 februari 2022



Wijkgericht transitieproces – opbouw methodologie
Communicatie en participatie met burgers en stakeholders 

Najaar 2021: Kwalitatief onderzoek naar duurzaamheidspercepties van wijkbewoners 
van Muide-Meulestede (door CEPEC, UGent).

Kerninzichten:

> Bewustzijn over duurzaamheid is aanwezig en bewoners stellen laagdrempelige 
vormen van duurzaam gedrag. De misperceptie leeft dat anderen in de wijk er 
niet/minder mee bezig zijn waardoor de sociale norm niet motiverend werkt.

> Voordelen van de energietransitie worden door bewoners sterk gekoppeld aan 
leefbaarheid (luchtkwaliteit, waterkwaliteit, hygiëne, vergroening, bereikbaarheid, 
…).  Bewoners zien mogelijke co-benefits, staan erg positief tegenover 
duurzaamheidsinitiatieven en hebben geloof in een verbetering naar de toekomst.

> De sociale cohesie in de wijk is erg sterk. Om draagvlak te creëren kan gebruik 
gemaakt worden van sociaal netwerk (‘zien bij anderen’, ‘meedoen met anderen’) 
en kunnen gerichte acties buurtidentiteit koppelen aan ecologische, groene 
identiteit.

> Bewoners ervaren schuldgevoel, moral obligation omtrent duurzaam gedrag. 
Energietransitie verbreden van individuele verantwoordelijkheid burgers naar 
collectieve inspanning van stad, stakeholders en burgers. 

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 1049 februari 2022
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'Fusie van belangen’ toegepast

Zentuin ‘energieker’ maken
-project uit wijkbudget

-- Sterk engagement bewoners

-- Mitigatie & adaptatie koppelen

-- Impactgericht verknopen van 
belangen

9 februari 2022



Conclusie
Uitdaging fossielvrije wijken vragen een dienst overschrijdende 
samenwerking om tot pilootprojecten te komen met een positieve 
impact op de leefomgeving van de Gentenaar.

> Dialoog & samenwerkingen zijn een belangrijke onderligger voor de slaagkansen van 
de projecten fossielvrije wijken.

Verder inzetten op nauwe samenwerking met de diverse diensten en stakeholders:

> Groendienst, Mobiliteitsbedrijf, Dienst Wegen, Sportdienst, Jeugddienst, Stedelijke 
vernieuwing, Beleidsparticipatie, Dienst Wonen, Stedenbouw, FM, Buurtwerk, …

> Stadsbouwmeester
> Sociale huisvestingsmaatschappijen
> Kennisinstellingen: structurele samenwerking UGent
> Georganiseerde en niet-georganiseerde bewoners
> Intermediairen
> …

Fossielvrije wijken. Pilootwijk Muide Meulestede en Mariakerke 1069 februari 2022
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Pauze



Wat is de opgave?



Wat is de opgave? 

1. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste uitdagingen m.b.t. 
de duurzame en klimaatrobuuste stad? 
Wat is prioritair? Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke 
urgenties?
Is het vooral een technologisch probleem? Wat zijn andere 
belangrijke uitdagingen?

- thematisch: duurzame energie, groenblauwe netwerken, bodem, biodiversiteit (groene 
gevels, groene daken, …), watergebruik,… 
- werkwijze: coöperatie, collectief beheer,… 



Lunch



Welke rol kunnen steden 
opnemen?



Welke rol kunnen steden opnemen? 

1. Waar zien jullie concrete opgaven m.b.t. de duurzame en 
klimaatrobuuste stad? 
Welke rol zouden steden hierbij moeten kunnen opnemen? 
Zijn zij de opdrachthouder van de klimaatrobuuste stad? 



Welke rol kunnen steden opnemen? 

2. Wie zijn de belangrijke partners om die rol waar te maken?



Welke rol kunnen steden opnemen? 

3. Hoe kan het leren tussen steden worden verbeterd? 
Op welke vlakken kan een leeromgeving een meerwaarde zijn 
en welke experimenteerruimte is nodig? 



Inleiding Vlaams instrumentarium 
voor de stadsvernieuwing
Liesl Vanautgaerden, dagvoorzitter



Stadsvernieuwingsprojecten
• Stadsvernieuwingsprojecten = hefboomprojecten voor een 

geïntegreerde stadsontwikkeling, in functie van economische, 
ecologische en sociale meerwaarde 

• Doel is aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van 
steden verhogen 

• Investeren in stedelijkheid: fysieke verbetering en sociale 
hefboom 

• Een instrument dat bijdraagt tot de capaciteit van de lokale 
besturen: sterke inzet op lerend vermogen van stadsvernieuwing

• Voor 13 centrumsteden, VGC en 21 provinciale steden 



Stadsvernieuwingsprojecten
• Gebiedsgericht, maar hoe afbakenen? Project versus programma?
• Een bijdrage aan een groter geheel, maar welke bijdrage financieren 

vanuit perspectief van geïntegreerde stadsontwikkeling?
• Publiek-Private samenwerking?, geschrapt, maar hoe hefboom op 

financiële en andere inzet zetten?
• Innovatiegericht, maar wat is innovatief?
• Duurzaam, maar waar liggen ambities en doelen?



Stadsvernieuwingsprojecten
• Jaarlijkse oproep(en) (totaal 9 miljoen euro): 
- Projectsubsidie: totaal beschikbaar budget ongeveer € 7,5 

miljoen (max. 5 miljoen per project, 2 tot 4 projecten) 
- Conceptsubsidie: totaal beschikbaar budget € 360.000 (max. 

90K per project, 4 tot 6 projecten) 
- Thematische oproep: totaal beschikbaar budget € 1,2 miljoen 

(max. 500K per project, 2 tot 4 projecten) 
• Omkadering door Team Stedenbeleid (ABB), Regieteam 

(opvolging conceptstudies), Jury (jurering concept en 
projectsubsidie)



Welke hefbomen zijn nodig?



Welke hefbomen zijn nodig? 

1. Wanneer kan het Vlaams Stedenbeleid aanvullend zijn op 
lokaal beleid?
Zijn er concrete voorbeelden vanuit jouw eigen ervaring, waarbij een hefboom 
(ondersteund vanuit Vlaanderen) helpend was?



Welke hefbomen zijn nodig? 

2. Wat houd je vandaag nog tegen? Wanneer neemt 
haalbaarheid, in plaats van prioriteit of urgentie de 
overhand? 



Welke hefbomen zijn nodig? 

3. Vooruitblikkend op de toekomst, welke ondersteuning zou 
Vlaanderen nog kunnen bieden om de doelstellingen te 
realiseren? 



Welke hefbomen zijn nodig? 

4. Hoe verhoudt ondersteuning vanuit Vlaanderen zich ten 
aanzien van ondersteuning vanuit Europa? 
Welke vormen van uitwisseling zijn mogelijk tussen 
Vlaanderen en Europa?



Pauze



Welke governance is nodig?



Welke governance is nodig? 

1. Er is een spanningsveld tussen enerzijds de vele lokale 
(burger- middenveld- en andere) initiatieven, en anderzijds de 
technologische aspecten die zich vaak op een groter 
schaalniveau situeren. 
Welke vormen van co-creatie kunnen de brug maken?
Hoe zouden inzichten die lokaal zijn ontwikkeld het stedelijk 
en Vlaams beleid nog meer kunnen inspireren?



Welke governance is nodig? 

2. In welke mate kan stadsvernieuwing in de toekomst meer 
ruimte bieden voor een iteratieve aanpak? 
Welke volgorde van werken is nodig? 
Wanneer moeten we welke expertise betrekken? 



Welke governance is nodig? 

3. Kan stadsvernieuwing bijdragen aan gedeeld eigenaarschap 
voor de klimaat- en energietransitie: 
vooraf, tijdens en achteraf ‘het project’ van stadsvernieuwing? 



Slotreflecties


