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Longread ‘Van infrastructuur naar nieuw publiek domein’ 
 

Auteurs: Els Vervloesem, Michiel Dehaene en Stijn Oosterlynck 
 

Deze longread vloeit voort uit de vernieuwde visie op stadsvernieuwing & stedelijkheid die het 
Hannah Arendt Instituut in 2022 opgemaakt heeft. Dit kaderde binnen een opdracht van Vlaams 
minister Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het resultaat van deze opdracht is een 
manifest rond de betekenis van hedendaagse stedelijkheid in Vlaanderen en een eindrapport van 
het visietraject rond stadsvernieuwing & stedelijkheid.  
 
1. VAN INFRASTRUCTUUR NAAR NIEUW PUBLIEK DOMEIN 

1.1. De kleine en grote strijd om de publieke ruimte 

Het publiek domein is altijd een strijdperk. Letterlijk, gebruikers met verschillende noden, wensen 
en verwachtingen delen de publieke ruimte met elkaar. Daarnaast spelen er verschillende 
belangen bij de investering van publieke middelen en bij het bepalen van de leidende kwesties 
bij de inrichting ervan: de auto, ontmoeting, water, klimaat of biodiversiteit. Er zijn periodes 
waarin er relatieve eensgezindheid lijkt te bestaan over wat een straat of plein behoort te zijn 
en wat er wel en niet in thuishoort. Vandaag is er een vaak heftige strijd om wat de gepaste 
inrichting van het publiek domein nu juist is. Pleinen die amper tien jaar geleden werden 
aangelegd gaan alweer op de schop. Dat komt door de grote vraag naar ruimte om te 
ontmoeten, te spelen en te verblijven, maar ook door de nieuwe eisen die de klimaat transitie 
met zich meebrengt. Straten worden, al dan niet tijdelijk, verkeersluw gemaakt en parkeer-
plekken worden ingeruild voor laadplekken, maar de bijhorende laadpalen komen ondertussen 
op het voetpad terecht. Het handboek ontharden ligt bij vele ontwerpers op tafel, maar de 
toepassing ervan blijkt minder vanzelfsprekend te zijn.  
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Auto’s zijn de reden nummer één waarom het beslag op de publieke ruimte is blijven toenemen: 
zowel objectief, in termen van het aantal vierkante meters dat naar wegen en parkeerplaatsen 
gaat, als subjectief, in termen van hoe de stad visueel en ruimtelijk wordt beleefd.1 De heraanleg 
van voet- en fietspaden lijkt geen maat te kunnen houden met de steeds hogere druk op de 
beschikbare ruimte, die gedeeld wordt door voetgangers, rol- en kinderwagens, gewone fietsen, 
cargo- en bakfietsen, maaltijdbezorgers, speed pedelecs, elektrische deelsteps, en zo meer. Dan is 
er ook nog de nieuwe, vaak met technologie voorziene straatuitrusting, zoals bezorgboxen, 
laadpalen, fietsdeelstations, camera- en sensornetwerken, toegangscontrolesystemen voor 
autoluwe zones, enz. Het dagelijkse straatballet – zoals de bekende Jane Jacobs het wonderlijke 
samenspel van bewegende mensen en voertuigen poëtisch omschreef – botst op haar limieten. 
Zonder een langetermijnvisie, betere inrichting en slimmer beheer wordt de publieke ruimte 
herleid tot de optelsom van incidentele en weinig doordachte beslissingen. Dan is er letterlijk te 
weinig ruimte voor iedereen, waardoor het recht van de sterkste, meestal is dat de snelste, 
primeert. Dit heeft onmiskenbaar een negatieve impact op de leefbaarheid van steden. 
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Maar achter die veranderingen in concreet ruimtegebruik – de kleine strijd om de publieke 
ruimte – schuilen grotere systemische veranderingen. Er dienen zich gelijktijdig ecologische, 
sociale en economische transitie opgaven aan. Die hebben zowel boven- als ondergronds een 
enorme ruimtelijke weerslag en veranderen het karakter van de publieke ruimte fundamenteel. 
De omslag naar duurzame mobiliteit brengt een structurele herverdeling van de publieke ruimte 
met zich mee. Dat betekent minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor voetgangers en  
 

 
1 Kenis, A. (2021). Mobiliteit na corona, geen vuiltje aan de lucht. In: Beeckmans, L., Oosterlynck, S., Corijn, E. (Eds.), De stad 
beter na corona? Reflecties over een gezondere en meer rechtvaardige stad. Brussel: ASP, 171-182. 
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fietsers, en meer collectieve, liefst groene ruimte ter compensatie voor dens wonen in de stad. In 
het kader van de klimaattransitie en het bestrijden van het hitte-eiland effect is er nood aan 
minder stenige publieke ruimte, meer groen, slim geplaatste bomen voor meer schaduw en 
ventilatiecorridors en het verduurzamen van energie- en waterstromen. Ook de economische 
transitie brengt nieuwe ruimtelijke uitdagingen met zich mee, zoals de logistieke dynamiek van 
productie- en commerciële processen. De intensiteit van logistieke stromen neemt in snel tempo 
toe, niet enkel als gevolg van de e-commerce en pakjesindustrie, maar ook omwille van nieuwe 
ontwikkelingen zoals een grotere inzet op circulaire economie. Tot slot stellen er zich belangrijke 
uitdagingen op het vlak van samenleven. Demografische verschuivingen in combinatie met grote 
verhuisbewegingen en gebrek aan residentiële stabiliteit in nogal wat stadswijken vergen een 
(aan)gepaste visie en aanpak. De publieke ruimte is bij uitstek de ruimte waar het samenleven in 
diversiteit vorm kan krijgen. 
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Bij de vele stedelijke opgaven die in het publiek domein samenkomen is de verspreide 
verstedelijking die Vlaanderen kenmerkt een complicerende factor. De transitie opgaven worden 
extra bemoeilijkt door de historisch gegroeide nadelige effecten van dit verstedelijkingsmodel: 
meer weginfrastructuur, meer verharding, dure nutsvoorzieningen, langere woon-werk- en 
transportafstanden, en ongelijke toegang tot voorzieningen en werk. Het positieve nieuws is dat 
het bewustzijn hierrond groeit. Als tweede meest verharde land van Europa (na Malta), zijn er in 
België de afgelopen jaren verschillende overheidsinitiatieven opgestart rond ontharding. Maar 
naast dergelijke essentiële initiatieven is er nood aan een cultuur in collectieve ruimtelijke 
strategieën. Maar dat is niet vanzelfsprekend in een land als België, waar de veralgemeende 
individuele mobiliteit (eerder dan het openbaar vervoer), individueel eigenaarschap (eerder dan  
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goed georganiseerde mede-eigendom), een wandketel in elk appartement, zonnepanelen op elk 
dak en een garage op eigen terrein altijd voorrang hebben gekregen.2 Deze op het individu 
gerichte strategieën hebben vandaag hun ruimtelijke, sociale, economische en ecologische 
grenzen bereikt. Dat manifesteert zich in het bijzonder in de publieke ruimte, en de manier 
waarop hier de afgelopen decennia mee is omgesprongen. Hier ligt dan ook een zeer belangrijke, 
collectieve opdracht voor de toekomstige ontwikkeling van steden.  
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1.2. Werken aan een klimaatrobuust, leefbaar en sociaal publiek domein 

Vanuit stadsvernieuwing zijn er de afgelopen twintig jaar op verschillende fronten inspanningen 
geleverd om de kwaliteiten en capaciteiten van de publieke ruimte te versterken om zo 
verschillende ruimtegebruiken te accommoderen én de transitie-opgaven te kunnen aanpakken. 
Voor de wijken uit de negentiende eeuwse gordel nam de opwaardering van het publieke 
domein een centrale rol in de gevolgde strategie. Na het protest tegen de harde, slopende 
stadsvernieuwing werd gekozen voor een stedelijk herwaarderingsbeleid. Die strategie hield ook 
steek in wijken die worden gekenmerkt door een heldere morfologie van stedelijke bouwblokken, 
straten en pleinen, en een geconsolideerd stedelijk weefsel.  
 
 
 
 

 
2 Vervloesem, E., Coenegrachts, K.F., Ballon, P., Boudry, L., Dehaene, M., De Boeck, S., De Rynck, F., Mabilde, J., Oosterlycnk, 
S., Vanautgaerden, L. (2022), Manifest. Stedelijkheid is een collectieve uitdaging, tekst geschreven in het kader van het 
Visietraject stedelijkheid en stadvernieuwing, in opdracht van Agentschap Binnenlands Bestuur, Team Stedenbeleid en 
Vlaams minister Bart Somers. 
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De investering in het publiek domein was ook een zeer effectieve strategie om terrein terug te 
winnen op de auto. In de vol geparkeerde binnensteden werden parkings onder de grond 
gebracht en de stedelijke open ruimte terug vrijgemaakt. Die aandacht voor het publiek domein 
is ook terug te vinden in de vernieuwing van talrijke stationsomgevingen in grote en kleine 
steden, waardoor de toegankelijkheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van deze 
stationsbuurten en de bijhorende publieke ruimte er sterk op is vooruit gegaan. Daarnaast ging 
er vanuit stadsvernieuwing ook veel aandacht naar de opwaardering van wandel- en 
fietsinfrastructuur, via onder meer de aanleg van fietsbruggen en verkeersluwe fiets- en 
wandelroutes. Vele stedelijke marktpleinen ondergingen een metamorfose: van grijze, stenige 
parkings naar levendige stadspleinen. Hetzelfde geldt voor stedelijke rivieroevers: deze zijn 
getransformeerd van blinde ‘achterkanten’ met garageboxen, afvalbergingen en andere 
functionele ruimtes, naar ‘voorkanten’ met heraangelegde oevers, meer groen, fiets- en 
wandelpaden, en woningen die genieten van uitzicht op het water. Bij de (her)ontwikkeling van 
stedelijke woongebieden is sterk ingezet op het verbeteren van de nabijheid van voorzieningen 
en het doorwaadbaar maken van de omgeving voor zachte weggebruikers. Op die manier 
hebben de steden de afgelopen jaren veel knowhow opgebouwd. Vele steden en gemeenten 
hebben noodzakelijke investeringen in infrastructuur aangegrepen voor de realisatie van 
kwalitatief publiek domein, met zichtbaar positieve resultaten. De voorbije jaren stond die 
opwaardering van de kwaliteiten en capaciteiten van de publieke ruimte ook steeds meer in het 
teken van het realiseren van transitie-opgaven, niet in het minst de ecologische transitie. 
 
 
 
 
 



   

 
6 

 

 
 
 

 
©Bas Bogaerts 
 
De achilleshiel van deze aanpak, is dat een beleid gericht op kwaliteitsverbetering vroeg of laat 
ook leidt tot een opwaardering van het vastgoed in de wijk, en vervolgens tot sociale 
verdringing. De aandacht voor kwaliteit ging de afgelopen jaren niet altijd gepaard met de 
nodige aandacht voor de sociale correctie van de toegang tot het wonen. Dergelijke 
waardevermeerdering werd destijds, in een periode van stadsvlucht, door sommigen als positief 
onthaald. Meer nog, investeringen in de publieke ruimte werden actief ingezet als een middel om 
de vastgoedwaarde op te krikken en stimuleerde zo de concurrentiestrijd tussen steden om 
kapitaalkrachtige bewoners, toeristen en investeerders aan te trekken. De betaalbaarheid van 
het stedelijk wonen komt daardoor steeds meer onder druk te staan. Daarom is het bij de 
herinrichting van publiek domein van belang om veel bewuster met mogelijke prijsstijgingen 
(voor het wonen en ondernemen) om te gaan.  
 
De aanpak van het publiek domein die in de negentiende eeuwse wijken zijn vruchten heeft 
afgeworpen is niet op dezelfde manier herhaalbaar in de twintigste eeuwse rand. Hier gaat het 
niet langer om geconsolideerde stukken stad die na een opfrisbeurt weer een tijdlang kunnen 
meegaan, maar om stadsdelen die een meer grondige transformatie vragen. Meer concreet, gaat 
om verkavelingen met een overmaatse infrastructuur die veel kansen bieden om hier in de 
toekomst meer mensen te laten wonen en waar de bestaande infrastructuur echt in vraag moet 
durven worden gesteld. De nood aan collectieve ruimtelijke strategieën is hier bovendien nog 
groter dan elders. Het gaat om publieke ruimte die vaak eenzijdig op de auto is bedacht, en 
waar vandaag nieuwe ruimtelijke claims zijn bijgekomen. Het gaat om grote stukken openbaar 
‘kijkgroen’ die netjes gemaaid worden, maar die om een ander groenbeheer of actief  
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ruimtegebruik vragen. Die noodzaak om de ruimtelijke structuur te hertekenen, maakt het 
project voor het publiek domein des te belangrijker.  
 
Vooruitblikkend op de komende twintig jaar is het van belang om verder te bouwen op de 
ervaring die vanuit stadsvernieuwing is opgebouwd, maar ook om een versnelling hoger te 
schakelen. Klimaat en duurzaamheid zijn thema’s die in de eenentwintigste eeuw hoger op de 
agenda staan, en daardoor niet meer weg te denken uit debatten rond stedelijkheid en 
stadsvernieuwing.  
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Stadsvernieuwingsprojecten verlopen per definitie langzaam: er zit veel tijd tussen het vormen 
van de eerste ideeën en concepten, het ontwerp, de financiering en de finale realisatie. Dat 
brengt een vertraagde realiteit met zich mee. Zo is het opvallend hoe ‘hard’ zelfs zeer recentelijk 
heraangelegd publiek domein er uitziet. Hier loopt stadsvernieuwing achter op de feiten: daar 
zijn niet enkel de meeste architecten, stedenbouwkundigen en klimaatexperten het over eens, dit 
toont zich ook in de publieke opinie.  
 
2. AAN DE SLAG OP LOKAAL NIVEAU 

2.1. Een integrale aanpak met oog voor verschillende beleids- en schaalniveaus 

Het hoge ambitieniveau voor de inrichting van nieuw publiek domein maakt dat lokale 
overheden, samen met alle andere betrokken partijen, de komende jaren voor grote technische, 
organisatorische en financiële uitdagingen staan. Om deze ambities te realiseren is een 
doorgedreven integrale aanpak nodig gedurende het ganse procestraject: vanaf de 
visieontwikkeling, maar ook tijdens het ontwerpen, het financieren, het bouwen, tot het in 
gebruik nemen en het beheren van projecten. Tegelijk vormt dit voor lokale besturen een  
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uitgelezen kans om transitie opgaven rond klimaat, mobiliteit, economie en samenleven te 
concretiseren en waar te maken door zelf verantwoordelijkheid op te nemen. Steden in het 
algemeen, en publieke ruimtes in het bijzonder zijn bij uitstek de plekken waar deze transitie 
opgaven zichtbaar en tastbaar worden en waar burgers geprikkeld en aangemoedigd kunnen 
worden om er zelf ook werk van te maken. Naast Europese afspraken en de lancering van 
burgemeestersconvenanten3 bevestigen ook talrijke onderzoeken rond fijn stof, luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast, bodemvervuiling en hitte-eilandeffecten de urgentie om concrete maatregelen te 
nemen in (ver)stedelijk(t) gebied. Daarbij is het van belang om publiek domein niet langer te zien 
als een op zichzelf staand plein of park, maar als onderdeel van grotere ruimtelijke structuren en 
netwerken. Zo kan bijvoorbeeld een stadsvernieuwingsproject rond de omvorming van een 
straat tot klimaatstraat deel uitmaken van een project rond groenblauwe dooradering op een 
ruimere gebieds- of regionale schaal. Ook in dergelijke constellaties kunnen lokale overheden een 
belangrijke schakelrol vervullen om acties op verschillende schaal- en beleidsniveaus met elkaar 
te verknopen en om zelf mee de regie op te nemen.  
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3 De Europese commissie appelleerde in 2008 de lokale besturen als voortrekker bij het behalen (en zelfs overtreffen) van 
de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie, door middel van de lancering van het 
Burgemeestersconvenant. Ondertussen sloten 269 van de 300 gemeenten in Vlaanderen (alle steden) vrijwillig de 
Burgemeestersconvenant af met Europa, om in de eerste plaats werk te maken van hun energiebeleid (verminderen van de 
CO2-uitstoot). Dit vertaalt zich in onder meer in de opmaak van lokale klimaat- en energieplannen en/of het prioriteren van 
het klimaatbeleid in hun meerjarenplannen. De focus op energie is gaandeweg verruimd tot de opmaak van een volwaardig 
klimaat- en energieplan, het ‘Sustainable Climate and Energy Action Plan’ (SEAP) met naast klimaatmitigatie maatregelen, 
ook concrete inspanningen in functie van  klimaatadaptatie. Dat heeft zich in Vlaanderen in 2021 ook vertaald in het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact. 
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2.2. Een verruimde stedelijke regierol 

Lokale overheden hebben de afgelopen jaren het voortouw genomen én zijn goed geplaatst om 
in de toekomst nog actiever een coördinerende rol op te nemen, zowel op technisch, inhoudelijk, 
organisatorisch als financieel vlak. Zo zal het bij de herinrichting van het publiek domein 
cruciaal zijn om sterker de samenhang te bewaken tussen ondergrondse (elektriciteit, water- en 
gasleidingen, rioleringen, internet, afvalcontainers, boomwortels, enz.) en bovengrondse 
interventies, en deze beter op elkaar af te stemmen. Niet vanuit een ad hoc probleemoplossende 
logica, maar vanuit een structurele, lange termijn visie. Daarnaast noodzaken de gecombineerde 
stedelijke opgaven waar we vandaag voor staan een integrale in plaats van een sectorale 
aanpak. Om te vermijden dat de vele, soms concurrerende claims op de publieke ruimte en de 
bijhorende doelstellingen de kwaliteiten en capaciteiten van publieke ruimtes ondermijnen, is 
inhoudelijke afstemming tussen de diverse disciplines en stakeholders van groot belang. Verder 
vergt dit ook een slimme bundeling van investerings- en beheermiddelen en actieve 
samenwerking tussen de diverse betrokken (stedelijke en niet-stedelijke) partijen. Verschillende 
steden hebben op dit vlak de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet. Maar innovatie blijft 
nodig, gezien de complexiteit en urgentie waarmee de ontwikkeling en realisatie van lokale 
stadsprojecten gepaard gaat. 
 
 
3. HET AANBOD VAN STADSVERNIEUWING 

3.1. Een plekgerichte transformatieaanpak op kleine én grote schaal 

Twintig jaar Vlaams stedenbeleid heeft een schat aan ervaring opgeleverd en getoond wat de 
kracht van een plekgerichte transformatieaanpak kan zijn. De veranderingen in de stedelijke 
ruimte die gelinkt zijn aan klimaat, mobiliteit en samenleven zijn weinig gebaat bij generieke of 
‘one-size-fits-all’ strategieeën. Elke stad of gemeente is anders. Daarom is er vanuit het Vlaams 
Stedenbeleid een jarenlange traditie opgebouwd waarbij elk stadsvernieuwingsproject start 
vanuit een gelaagde sociaal-ruimtelijke diagnose van de plek, met oog voor de lokale context. 
Het achterliggende idee is dat sociaal-ruimtelijke vernieuwing zich niet zomaar van de ene naar 
de andere ruimtelijke context laat overzetten, maar telkens ‘hertaald’ dient te worden. Dat 
betekent afstemming op de lokale ruimtelijke kansen en noden, de specifieke 
bevolkingssamenstelling van een plek, de capaciteit en oriëntatie van het lokale beleid, de 
aanwezige organisaties, de historiek van samenleven en organiseren, enz. Wat op de ene plek 
gemeengoed is, kan in een andere context transformatief zijn.  
 
Voor stedelijke opgaven rond klimaat, leefbaarheid en mobiliteit die samenkomen in het publiek 
domein kan dergelijke plekgerichte of contextuele aanpak een groot verschil maken. Het biedt 
een andere bril om naar deze vraagstukken te kijken. Niet langer als problemen die afzonderlijk 
van elkaar moeten worden opgelost, maar vertrekkend vanuit de mogelijkheden van een plek 
waar via enkele gerichte, slimme ingrepen op meerdere claims van ruimtegebruikers of transitie 
opgaven tegelijk kan worden ingespeeld. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van een 
stedelijk plein waarbij de straten en parkings plaats maken voor een ‘waterplein’, waardoor in 
één beweging ruimte ontstaat voor waterbuffering, de creatie van een autoluwe omgeving, de 
leefbaarheid voor de omwonenden, en een speel- en recreatieplek voor de buurt. Daarnaast 
biedt deze plekgerichte aanpak de mogelijkheid om algemene, abstracte doelstellingen concreet, 
tastbaar en behapbaar te maken. Stadsvernieuwingsprojecten zijn ‘hands on’ en vormen de brug 
naar implementatie. Hoe kunnen we hier, op deze plek concreet aan de slag gaan? Welke 
partijen moeten we hierbij betrekken om dit mogelijk te maken? 
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Het Vlaams Stedenbeleid ondersteunt steden bij de inhoudelijke, methodische en procesmatige 
innovatie. Om dit in praktijk te brengen zetten stadsvernieuwingsprojecten in op: het 
scherpstellen van de visievorming (hoe kan in een specifieke lokale context maximaal worden 
bijgedragen aan urgente stedelijke kwesties); ontwerpend onderzoek (hoe kan via de verbeelding 
van mogelijke toekomsten een dialoog rond verandering ontstaan); geïntegreerd werken (hoe 
kunnen diverse stedelijke vraagstukken met elkaar worden verbonden); en co-creatie (welke 
contexten zijn nodig om stedelijke en niet-stedelijke partijen met elkaar te laten samenwerken). 
Het verknopen van verschillende beleids- en schaalniveaus is hierbij een toekomstig 
aandachtspunt. In het verleden is met stadsvernieuwingsprojecten hoofdzakelijk ingezet op het 
kleinste schaalniveau: een park, een markt- of stationsplein, een fietsersbrug. Maar een 
plekgerichte aanpak betekent niet noodzakelijk ingrijpen op de kleinste schaal: de afbakening en 
schaal van het projectgebied hangen samen met de gekozen thema’s, de schaal waarop deze 
thema’s spelen, en hoe ze worden verknoopt in het projectgebied. Ook de manier waarop 
stadsprojecten kunnen bijdragen aan een ruimere stedelijke of stadsregionale visie is van belang. 
In de toekomst is het de bedoeling om steden uit te dagen doelbewuster en explicieter aandacht 
te besteden aan de samenhang tussen de verschillende schaal- en beleidsniveau’s.  
 
3.2. Stadsvernieuwing als hefboom: slim koppelen van investeringsmiddelen in functie van 
maatschappelijke meerwaarde 

Stadsvernieuwingsprojecten werken als een financiële hefboom. De investering van een relatief 
beperkt startkapitaal heeft als doel om op termijn bijkomende middelen te mobiliseren of om op 
al toegezegde investeringen te wegen in de richting van meer maatschappelijke meerwaarde. 
Met andere woorden, de middelen van stadsvernieuwing genereren een bijdrage aan een groter  
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geheel; het project is het geheel. Volgens diezelfde logica kan de klimaatverandering als hefboom 
dienen om via de herinrichting van het publiek domein gelijktijdig op verschillende fronten 
winsten te boeken. Hier liggen mogelijkheden om investeringen op een intelligente manier te 
koppelen aan meerdere doelen. Dat gebeurt niet vanzelf. De praktijk wijst uit dat het bouwen 
aan een collectief verhaal en het bouwen aan nieuwe allianties rond een gemeenschappelijk, 
zichtbaar en concreet project motiverend en stimulerend werkt en een hogere kans op slagen.  
 
Concreet zijn er met stadsvernieuwingsprojecten verschillende werkpistes mogelijk om in de 
toekomst investeringen in het publieke domein slimmer te koppelen. Zo biedt de 
monofunctionele mobiliteitsruimte die vandaag veel stedelijke ruimte monopoliseert 
mogelijkheden om ingezet en herdacht te worden voor andere ruimtegebruiken. Dat kan door 
investeringsmiddelen voor de heraanleg en het onderhoud van straten en wegen te combineren 
met middelen voor groenaanleg, waterbeheer, veiligheid, samenlevingsopbouw, buurtwerking, 
enz. Verder kan het bundelen van investeringsmiddelen ook worden ingezet om tot een meer 
sociaal-rechtvaardige verdeling te komen van de baten die naar verwachting uit deze 
investeringen zullen voortvloeien. Door bijvoorbeeld investeringen in de energietransitie van een 
bepaalde wijk in te zetten ten behoeve van de bewoners van die wijk, kan dit naast een 
duurzamer energieverbruik, ook bijdragen aan de realisatie van sociaal-maatschappelijke 
meerwaarde.4 Tot slot kunnen stadsvernieuwingsprojecten een context creëren voor de 
ontwikkeling van collectieve strategieën. Denk bijvoorbeeld aan het collectief capteren van 
restwarmte van bedrijven5 of het ontwikkelen van collectieve waterstrategieën van grootschalige 
publieke voorzieningen in samenhang met investeringen in de omliggende buurten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Een voorbeeld hiervan is het ‘Local Energy Action Plan’ (LEAP) voor de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Via de 
oprichting van de Delshaven coöperatie die bestaat uit actieve bewoners die samen aan wijkontwikkeling werken met 
wijkpartners, de overheid en markpartijen is een geïntegreerd aanpak ontwikkeld met als doel om de energietransitie en de 
bijhorende investeringen aan te grijpen als een middel om de levensstandaard van de hele buurt te vergroten. 
5 Zie onder meer het project in Muide Meulestede, Gent. 
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4. NIEUWE OPGAVEN VOOR STADSVERNIEUWING 

4.1. Aandacht voor de transformatie van de dagelijkse ruimte 

Na de opwaardering van zichtbare en centrale stedelijke plekken zoals stationsomgevingen, 
rivierkades, en marktpleinen is een volgende beweging nodig. Niet de uitzonderlijke (of 
grootschalige), maar de dagelijkse ruimte is aan de beurt. De klimaattransitie zal zich voltrekken 
in onze dagelijkse leefomgeving en kan enkel worden gerealiseerd vanuit het samengaan van een 
veelheid aan projecten. In de steden is het daarom van belang om mitigatie- of 
adaptatiestrategieën niet te benaderen vanuit het unieke (technische) project of de ene 
uitzonderlijke plek, maar op zoek te gaan naar collectieve en geïntegreerde strategieën die op 
vele plekken kunnen werken. Stedelijke omgevingen bieden hiervoor allerlei kansen omdat hier 
nuttig en intelligent kan worden ingespeeld op de dichtheid van woningen, de nabijheid van 
voorzieningen, en de noodzakelijke herinrichting van en investering in de stedelijke 
infrastructuur. Riolerings- of mobiliteitswerken zijn bijvoorbeeld aan te grijpen als momentum 
om klimaatrobuuste straten en pleinen te creëren. Bij elke herinrichting van de publieke ruimte 
ontstaat een hefboom om vanuit concrete transformaties van de leefomgeving ook draagvlak en 
ruimte te creëren voor de minder tastbare, meer technische klimaatoplossingen. 

De publieke ruimte staat ten dienste van de samenleving. Daarom is het van belang dat de 
publieke ruimte bijdraagt tot de ondersteuning van de diversiteit van bewoners en functies in 
de stad. Stadsvernieuwing biedt kansen om alledaagse verbondenheid te creëren, via publieke 
ruimte die plaats biedt aan vormen van zachte, informele en latente solidariteit. Dit principe van 
inclusie vraagt een gepaste inrichting, nieuwe gedragsregels en gepaste vormen van beheer. De 
aandacht ging de voorbije twee decennia het vaakst naar het zoeken naar een gepaste 
inrichting. De zoektocht naar gepaste vormen van beheer komt recent vaker naar voor. Rond het  
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vinden van nieuwe regels, afspraken of manieren om samen ruimte te gebruiken blijft het nog 
heel erg zoeken.  

De ‘modal shift’ die noodzakelijk is voor een meer duurzame mobiliteit vraagt niet enkel om 
ingrepen die gericht zijn op grootschalige weginfrastructuur zoals ringwegen of radiale 
stedelijke assen, maar ook om verandering in gewone woonstraten en -buurten. Deze ruimte 
wordt vandaag nog te vaak vanuit een eenzijdige verkeerslogica ingericht. In het onderzoek 
‘Stratenclusters’6 wordt bijvoorbeeld een pleidooi gevoerd om aan de ‘modal shift’ ook een 
herverdeling van de ruimte op straat te koppelen. Zo zou het STOP-principe dat al jarenlang als 
leidraad dient voor mobiliteitsbeleid, zich ook kunnen doorzetten in de inrichting van het 
publiek domein. Naast het herdenken en -ontwerpen van onze dagelijkse routes en wegen, is er 
ook bij de inrichting van knooppunten meer zorg nodig voor de dagelijkse omgeving. De 
aandacht verruimt zich dan van de grote knooppunten zoals stations, naar de organisatie van 
het ruimere netwerk, zoals de overstappen op schaal van de buurt, het aangenaam wachten op 
de bus, het combineren van functies rondom knooppunten, het ontwikkelen van 
microcentraliteiten, het comfortabel en veilig stallen van fietsen, enz.  
 

 
©Bas Bogaerts 
 
Dit zijn stuk voor stuk cruciale opgaven voor toekomstige stadsvernieuwingsprojecten. Om 
inwoners te overtuigen van de keuze voor een duurzaam vervoermiddel, is het belangrijk dat de 
meest duurzame mobiliteitsoptie ook de meest nabije is. Dat kan door de straten en het 
publieke domein in te richten op maat van voetganger en fietser, door doorgaand autoverkeer  

 
6 Mabilde, J. (2021). Stratenclusters. Eindrapport van de LABO RUIMTE studie Stratenclusters, een samenwerking tussen 
Team Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving en Stad Antwerpen. 
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zo veel mogelijk uit woonbuurten te weren, door te werken aan een veilige menging van 
verschillende vervoermiddelen en aangepaste snelheden, door een andere organisatie van het  
parkeren op maat van de buurt en door het uitbouwen van een versterkt aanbod van collectief 
of gedeeld vervoer. Tot slot is het van belang om dit te koppelen aan een sociaal beleid, zodat de 
verbetering van de stedelijke basisinfrastructuur ook in het voordeel is van de meest kwetsbare 
groepen zoals ouderen, personen met een beperkt inkomen, of zorgbehoevenden, om zo 
tegenwicht te bieden aan de huidige vervoersarmoede.  
 
4.2. Gezocht: nieuwe partners en nieuwe experimenten! 

Het publiek domein is het terrein waar de afgelopen jaren veel burgerinitiatieven het licht zagen. 
Denk aan initiatieven zoals de Klimaatacties, Filter Café Filtré en Curieuzeneuzen. Het spreekt 
daarom voor zich dat toekomstige stadsvernieuwingsprojecten actief inspelen op deze dynamiek 
bij burgers- en middenveldinitiatieven. Vele lokale besturen zetten hier vandaag al op in door 
middel van bijvoorbeeld burgerbegrotingen of de ondersteuning van initiatieven rond tijdelijk 
gebruik. Stadsvernieuwingsprojecten vormen een unieke gelegenheid om deze dynamiek in de 
toekomst nog verder aan te zwengelen. Dergelijke benadering brengt verregaande vormen van 
co-creatie en participatie met burgers, wijkpartners en het middenveld met zich mee en creëert 
allerlei nieuwe uitdagingen voor stadsvernieuwing. Bijvoorbeeld, hoe kan stadsvernieuwing mee 
ruimte maken voor buurtwerk? Welke nieuwsoortige samenwerkingen en partnerschappen 
kunnen worden gerealiseerd? Hoe kan de impact die tijdens een project ontstaat worden 
verduurzaamd, en ook op langere termijn worden volgehouden. Hoe kunnen steden worden  
 
uitgedaagd om de nodige samenwerking aan te gaan met de georganiseerde 
burgersamenleving? Of nog een stapje verder, durven lokale besturen zich laten uitdagen en op 
sleeptouw nemen door voorstellen vanuit de burgersamenleving?  
 
In de negentiende eeuwse wijken werd de afgelopen tien jaar stevig geëxperimenteerd met 
tijdelijke inrichting, en werd in projecten als de Gentse leefstraten, dit budget ook mee in de 
handen van burgers gelegd. Die experimenten waren een goede leerschool voor die wijken waar 
de opvattingen over de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte aan het verschuiven 
waren. Vandaag zijn ook de twintigste eeuwse randgebieden van steden de opvattingen over ‘de 
straat’ aan het verschuiven. Naarmate de generatie die hier de eigen suburbane woondroom kon 
verwezenlijken plaats maakt voor een nieuwe generatie bewoners wisselen ook de 
verwachtingen die op de bijhorende woonstraten worden geprojecteerd. De bewoners van de 
stadsrand hebben het functionele fietsen ontdekt, en zijn vragende partij voor meer groen. Deze 
wijken zijn in veel gevallen nog niet klaar voor een radicale herinrichting maar misschien wel, of 
toch enkele straten, voor publieke ruimte experimenten: voor drie maanden zonder auto voor de 
deur, voor een knip hier en daar, voor een rijstrook minder, voor ‘tiny houses’ op de te grote 
parkeerplaats, voor experimenten met buurtparkeren, enz. 

Dit sluit aan bij de vaststelling dat het landschap van relevante partners voor stadsvernieuwing 
de afgelopen jaren sterk is veranderd omwille van verschuivende opgaven. Waar de nadruk bij 
de eerste stadsvernieuwingsprojecten lag op (toen nog formeel goedgekeurde) publiek-private 
samenwerkingen, is dit gaandeweg verbreed richting nieuwe coalities en samenwerkingsvormen 
tussen de overheid, het bedrijfsleven, kenniscentra, de financiële wereld en de bredere 
georganiseerde burgersamenleving. Op het vlak van klimaat en duurzaamheid tonen 
verschillende praktijkvoorbeelden het groeiend belang van nieuwe spelers, zoals 
energiecoöperatieven, energieleveranciers, landschapsdeskundigen, en waterbeheerders. Op het 
vlak van mobiliteit zijn de aanbieders van deelmobiliteit belangrijke partners, en ontstaan er ook 
kansen voor partnerschappen rond geïntegreerde woonbuurtontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld  
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aan het principe van de ‘garage swap’, waarbij dure ondergrondse parkeervoorzieningen worden 
geschrapt om met de kostenbesparing te investeren in deelauto’s, deelfietsen en het stimuleren 
van duurzame mobiliteit. Het wonen en het mobiliteitsaanbod worden als één pakket 
beschouwd, in plaats van uit te gaan van ieder zijn auto en parkeerplaats. Dit toont het belang 
van nieuwsoortige partnerschappen voor de toekomst. Voor stadsvernieuwing komt het er dus 
op aan om deze ontwikkeling te stimuleren, het liefst op een structurele en pro-actieve manier, 
zowel naar types actoren als naar specifieke diensten die betrokken worden, in functie van het 
verder verdiepen van een doorgedreven geïntegreerde aanpak. 
 

Nieuw publiek domein is exemplarisch als opgave voor de toekomstige generatie 
stadsvernieuwingsprojecten. Voortbouwend op de lange traditie van kwaliteitsverbetering van 
het publiek domein en de capaciteitsopbouw bij de steden is het moment aangebroken voor een 
grote sprong voorwaarts. Om dit in praktijk te brengen is een dubbele beweging nodig: van de 
uitzonderlijke publieke ruimte naar de dagelijkse ruimte, van top-down stadsprojecten naar 
verruimde partnerschappen. Het nieuw publiek domein begint bij de voordeur: het brengt vele 
langetermijn uitdagingen naar het hier en nu. 
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