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De Vlaamse Vereniging voor 
Ruimte en Planning (VRP) werkt 
aan een breed draagvlak voor 
kwaliteit en duurzaamheid 
in de stedenbouw en de 
ruimtelijke ordening. In haar 
werking en communicatie 
mikt de VRP op planologen 
en stedenbouwkundigen, 
alsmede op iedereen die 
met ruimte en stedenbouw 
bezig is. Met studiedagen, 
vorming, panelgesprekken, de 
 publicatie van het praktijkblad 
Ruimte, een website en een 
facebookgroep voedt de 
vereniging het debat over theorie 
en praktijk in het vakgebied.

Lid worden van de VRP 
kost € 115 (studenten € 65). 
Ruimte is in het lidmaatschap 
inbegrepen. Meer info, ook over 
abonnementen, op www.vrp.be.
Met reacties, suggesties en 
voorstellen om te adverteren kan 
u terecht op het VRP-kantoor, 
Damplein 27, 2060 Antwerpen.
03 201 59 00. info@vrp.be.
Ruimte is het blad van de 
Vlaamse Vereniging voor Ruimte 
en Planning (VRP). Het tijdschrift 
besteedt aandacht aan theorie 
en beleid, maar vooral aan goede 
praktijkvoorbeelden in binnen- 
en buitenland. Ruimte heeft ook 
oog voor de ruimtelijke aspecten 
van aanverwante sectoren 
(economie, mobiliteit, vastgoed, 
recht, architectuur, toerisme, 
natuur, landbouw, publiek 
domein, landschapsarchitectuur, 
woonbeleid...). Het tijdschrift 
verschijnt driemaandelijks.
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Thuis in de stad
Het nieuwe Leipzig Charter 
en de Territoriale Agenda 2030
Eind vorig jaar onderschreven de Vlaamse ministers Somers en Demir 
namens België zowel het nieuwe Leipzig Charter over duurzame ste-
delijke ontwikkeling als de Territoriale Agenda 2030. Wat beide docu-
menten gemeen hebben, is dat ze gebiedsgerichte werking, sectorale 
integratie en partnerschap tussen overheidsniveaus naar voren schuiven 
als essentiële beleidsprincipes, die zowel lokale en regionale besturen 
als Europese lidstaten en Europese instellingen – elk op eigen niveau – 
zouden moeten toepassen.
Het Leipzig Charter is een politiek-strategisch document dat de lidsta-
ten van de Europese Unie oproept om een duurzaam stedelijk beleid 
te voeren. Steden moeten de motor worden van maatschappelijke ver-
nieuwing. Hoe het een en ander concreet vorm moet krijgen, mogen 
de lidstaten zelf uitmaken. In die zin zal het Leipzig Charter dus vooral 
het Europese referentiekader vormen voor het stedelijk beleid van de 
komende jaren.
Wat staat er nu eigenlijk in dat charter? De titel - The new Leipzig Charter: 
the transformative power of cities for the common good – vat het ker-
nachtig samen: steden kunnen een cruciale rol spelen in veranderingen 
die het algemeen belang ten goede komen. Prominent op de agenda 
staan daarbij: (1) klimaatadaptatie, (2) ecosysteemdiensten, (3) digita-
lisering, (4) verscherpte sociale tegenstellingen, (5) het belang van een 
sterke ruimtelijke planning, (6) een meer lokale en circulaire economie 
en inderdaad, (7) pandemieën en hun impact op de veerkracht van sa-
menlevingen. Al naargelang de aard van de problematiek of de oppor-
tuniteiten, geldt het buurtniveau, het stads- of gemeentelijk niveau dan 
wel de functionele stedelijke omgeving als de meest geschikte schaal. 
Daarnaast is er specifieke aandacht voor de drie dimensies waarop ste-
den – groot, middelgroot of klein – hun toonaangevende rol op vlak van 
transformatie en innovatie moeten spelen: (1) de inclusieve stad, (2) de 
groene stad en (3) de productieve stad. Voorts hamert het charter op het 
belang van een goede stedelijke governance en geeft het aan waar de 
noden van steden liggen en hoe diverse overheden daaraan tegemoet 
zouden moeten komen om de stedelijke veerkracht te herstellen.
Net zoals het Leipzig Charter dat is voor stedelijk beleid, is de Territoriale 
Agenda 2030 het Europese ijkpunt voor een geïntegreerde en duurzame 
territoriale ontwikkeling die moet leiden tot een groen en rechtvaardig 
Europa, waar een toekomstperspectief is voor álle gebieden, zowel ste-
delijke als landelijke als die daar tussenin.
De tekst benadrukt de speciale relatie met stedenbeleid en de noodzaak 
om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen inzake levenskwa-
liteit, demografische en maatschappelijke ongelijkheid, digitalisering 
en de vierde industriële revolutie, werkgelegenheid en economische 
ontwikkeling, afhankelijkheid tussen plaatsen en de plaats van Europa 
in de wereld.
De Territoriale Agenda 2030 wijst ook op de cruciale rol van een goede 
ruimtelijke ontwikkeling voor het bereiken van maatschappelijke doe-
len als duurzame ontwikkeling (SDG’s), het klimaatneutraal maken van 
de economie, duurzame energieopwekking, transformatie van onze 
landbouw, etc. Dit is ook het uitgangspunt van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen.
Een nieuw gegeven is dat de Territoriale Agenda 2030 zal worden uitge-
voerd via pilootprojecten die de verschillende principes gaan toepassen, 
met de steun van het Europese ESPON-programma voor territoriaal 
onderzoek. Deze werkwijze is geïnspireerd op de Stedelijke Agenda 
voor de EU.

De volledige tekst van het Leipzig Charter vind je onder meer op  https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/12/new-leipzig-charter.html, 
de Territoriale Agenda 2030 op https://www.territorialagenda.eu/home.html.
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GRATIS BROCHURE 

Klimaat en private 
ontwikkeling

Samenwerking met ontwikke-
laars om te komen tot bete-
re projecten waarbij duurzame 
mobiliteit, hernieuwbare ener-
gie en groene omgevingsaan-
leg centraal staan, wordt voor 
lokale besturen het komen-
de decennium dé opdracht. 
Toch voelen vele gemeenten-
besturen zich nog wat onwen-
nig bij de praktijk van ‘onder-
handelingsstedenbouw’. De 
VRP en de BBL ondersteun-
den daarom enkele gemeen-
ten in dit proces: vijf Vlaams-
Brabantse gemeenten die het 
Burgemeestersconvenant on-
dertekenden, werden klaarge-
stoomd om te leren negotië-
ren met private ontwikkelaars. 
Ze kregen inzicht in de financiële 
parameters van projectontwik-
kelingen en leerden meer over 
de instrumenten die beschik-
baar zijn om klimaatdoelstellin-
gen te realiseren (stedenbouw-
kundige lasten, bijvoorbeeld). 
Via workshops en aanbevelingen 
van ontwerp- en adviesbureaus 
kregen ze concrete tips en tricks 
aangereikt om klimaatonderhan-
delingen met private partners 
met succes te kunnen voeren. 
Gebaseerd op deze ervaringen 
maakten de VRP en de BBL een 
handige brochure waar ook an-
dere gemeenten hun voordeel 
mee kunnen doen. In de bro-
chure komen experten aan het 
woord over procesvoering en 
vastgoedrekenen, contracten en 
fasering, stallings normen, col-
lectieve energieoplossingen en 
het integreren van groenblauwe 
infrastructuur die het leven in de 
gemeentelijke kern aantrekkelij-
ker maakt dan ooit. 

GRATIS DOWNLOADEN OF KOPEN VIA 
www.vrp.be

TOOLBOX  
Participatie Studio 

Participatie helpt om gedra-
gen en positieve beleidskeuzes 
te maken. Wat doe je met groe-
pen met tegengestelde belan-
gen? Wil je iedereen meekrijgen 
of maak je beter strategische 
keuzes? Hoe krijg je het doel van 
je project helder? Zoek je draag-
vlak? Of vertrek je met een open 
agenda? Er bestaan geen par-
ticipatiehandboeken met kant-
en-klare antwoorden op deze 
vragen. We moeten leren uit er-
varingen, door telkens net iets 
anders te proberen, maar ook 
door de tijd te nemen om samen 
te reflecteren over geslaagde 
en minder geslaagde probeer-
sels. Tijdens de VRP Participatie 
Studio brainstormden lokale be-
sturen over de beste manieren 
om met specifieke participatie-
projecten om te gaan. Dat pro-
ces heeft boeiende inzichten op-
geleverd, die we graag met u 
delen. We zijn dan ook trots de 
enige echte Participatie Studio 
Toolbox aan u voor te stellen. 
U kunt alleen aan de oefenin-
gen beginnen, maar ze werken 
het best als ze worden uitgepro-
beerd met collega’s van een an-
dere dienst, organisatie of over-
heid. Voorzie voldoende tijd om 
tussen elke oefening de inzich-
ten ook echt uit te proberen. Het 
leerpakket zal de participatie-
processen in uw gemeente al-
vast een stevige fond geven. 

INFO: 
www.participatiestudio.be

AANBOD  
Van lintbebouwing naar 

kernversterking

Eindeloze verkavelingswijken, 
lintbebouwing, verspreide be-
bouwing… ze zijn niet weg te 
branden uit het Vlaamse land-
schap. Deze nederzettingspa-
tronen kosten overheden niet 
alleen handenvol geld voor de 
aanleg en het onderhoud van 
wegen en riolering, ze maken het 
ook bijzonder moeilijk om open-
baar vervoer, zorg en onderwijs 
goed te organiseren. Kunnen 
we er iets aan doen? Jazeker! In 
deze tijden van klimaatverande-
ring en lege gemeentekassen is 
het zelfs noodzakelijk. Op aan-
vraag organiseert de VRP een in-
teractieve sessie in uw gemeen-
te waar leden van de Gecoro, 
mandatarissen en andere lo-
kale actoren bij kunnen aan-
sluiten. Een VRP-expert zal aan 
de hand van een presentatie 
met sprekende beelden en cij-
fers uitleggen waarom we van 
deze versnipperde nederzet-
tingspatronen af moeten en hoe 
we een positief antwoord kun-
nen bieden door te kiezen voor 
kwaliteitsvolle kernversterking. 
Voorlopig bieden we deze sessie 
enkel digitaal aan. Als de corona-
maatregelen versoepeld zouden 
worden, kan de sessie hopelijk 
ook fysiek plaatsvinden. 

INFO EN INSCHRIJVEN 
www.vrp.be 

GEZOCHT 
girl power!

Heel wat getalenteerde vrou-
wen hebben een waardevolle bij-
drage geleverd aan de Belgische 
ontworpen omgeving, zowel 
op het vlak van de (interieur)ar-
chitectuur als van het grafisch 
ontwerp, de mode en het pro-
ductdesign. Maar ondanks hun 
onmiskenbare invloed bleef 
hun girl power grotendeels on-
der de radar – ook in het we-
tenschappelijk onderzoek en 
bij erfgoedinstellingen en ver-
zamelaars. Ontwerpsters heb-
ben maar zelden de geschiede-
nisboeken gehaald, en wie ze 
googelt zal ze ook op het we-
reldwijde web amper kunnen 
vinden. Samen met een heleboel 
andere partners wil het Vlaams 
Architectuurinstituut (VAi) daar 
verandering in brengen. Via het 
beproefde format van de ‘edit-
a-thon’, een evenement waarbij 
verschillende redacteuren mee-
werken aan een schrijfmara-
thon rond een specifiek onder-
werp, wil het VAi deze vrouwen 
de aandacht geven die ze ver-
dienen – en ervoor zorgen dat ze 
makkelijker en beter gevonden 
worden op Wikipedia. Misschien 
kunt u het VAi helpen in deze 
zoektocht. Kent u vrouwen die 
impact hadden op de ontwor-
pen omgeving in België? Hebt u 
(weet van) archiefmateriaal van 
deze ontwerpsters? Of wilt u ge-
woon mee geschiedenis schrij-
ven tijdens de edit-a-thons? 
Contacteer dan annelies.neve-
jans@vai.be. 

MEER INFO
www.vai.be
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Kalender
BUUR EN SWECO 

BELGIUM SLAAN DE 
HANDEN IN ELKAAR

Eén plus één is drie. Dat moe-
ten BUUR en Sweco Belgium ge-
dacht hebben toen ze besloten 
de krachten te bundelen. Het 
feit dat heel wat planningsvraag-
stukken almaar complexer en 
urgenter worden, deed hen de 
knoop doorhakken. Willen we als 
ontwerpers en planners een gro-
tere impact hebben op de kli-
maattransitie, dan zal samen-
werking een must zijn. Voortaan 
zullen BUUR en Sweco Belgium 
als partners bouwen aan een 
duurzame leefomgeving voor 
toekomstige generaties, met de 
nadruk op co- creatie. Door de 
handen in elkaar te slaan, ver-
sterken ze hun expertise in stra-
tegische en ruimtelijke planning, 
stadsontwerp, mobiliteit en de 
realisatie van publieke ruimten 
en landschappen. Ze zullen zich 
zowel op infrastructuur, energie 
en gebouwen toespitsen als op 
milieutechnologie. Beide part-
ners werkten al vaker samen in 
interdisciplinaire teams en zijn 
dus zeker geen vreemden voor 
elkaar. Het is best wel uniek dat 
een vrij groot Vlaams bureau 
als BUUR fuseert met een gro-
te internationale speler. BUUR 
zal evenwel zijn identiteit blijven 
behouden binnen het concern. 
De VRP wenst BUUR en Sweco 
Belgium veel succes toe met 
deze nieuwe stap.

BROCHURE 
Buurten met lef, 

buurten vol leven

Corona heeft ons met ande-
re ogen naar onze eigen buurt 
doen kijken. We zijn bijvoorbeeld 
opnieuw gaan beseffen hoe be-
langrijk groen is in onze om-
geving. Hoe het publieke do-
mein wordt ingericht, bepaalt 
dan ook voor een groot stuk hoe 
gezond, sociaal en duurzaam 
een gemeente is. Fietsberaad 
Vlaanderen en het Team Vlaams 
Bouwmeester bekeken hoe deze 
leefbare buurten in de prak-
tijk kunnen worden gebracht en 
bundelden de ideeën in de bro-
chure ‘Buurten met lef, buurten 
vol leven’. Essentieel bij het ont-
werp van dit soort leefbuurten is 
dat verschillende vraagstukken 
simultaan worden aangepakt: 
van mobiliteit en ecologie tot 
maatschappelijke onderwerpen. 
De brochure wijst daarbij ook 
op het belang van vijf toetsste-
nen: bereikbaarheid, nabijheid, 
esthetiek, ecologie en proces. 
Samen vormen die veel meer 
dan de som van de afzonderlij-
ke delen: aan de hand van helde-
re ontwerpstrategieën en con-
crete voorbeelden uit binnen- en 
buitenland toont de publica-
tie hoe leefbuurten er met be-
hulp van deze ingrediënten in de 
praktijk kunnen uitzien. De bro-
chure biedt volop inspiratie voor 
Vlaamse lokale besturen die van 
hun openbaar domein het beste 
willen maken. 

U kunt de brochure downloaden 
op vlaamsbouwmeester.be 

ONLINE STUDIEDAG 
Bodem(wetgeving) in 

theorie en praktijk
3 mei

De bodem is een uniek levend 
ecosysteem dat een heleboel 
essentiële diensten levert: wa-
teropslag, waterfiltering, het le-
veren van grondstoffen voor 
voedselproductie en brandstof, 
het opslaan van CO2 … We bou-
wen en verbouwen (op) de bo-
dem en kunnen dus stellen dat 
de ondergrond de basis is van 
onze economie, en ons leven. 
Het is met andere woorden van 
belang dat we er zorg voor dra-
gen (zie ook elders in Ruimte). 
Op 3 mei in de namiddag or-
ganiseert VMx, de beroeps-
vereniging voor milieudeskun-
digen, een webinar dat in het 
teken staat van de bodem. Het 
is in eerste instantie gericht tot 
milieu deskundigen, maar ook 
voor planners die in hun profes-
sionele praktijk te maken krij-
gen met bodemsanering is het 
een interessante kennismaking. 
Het eerste deel van de online 
studiedag gaat dieper in op het 
bodemdecreet en het Vlaams 
Reglement betreffende de bo-
demsanering (Vlarebo). Deel 
twee focust op bodemonder-
zoeken (oriënterend en beschrij-
vend) en bodemsaneringspro-
jecten. 

Gratis voor leden van VMx, € 
100 voor niet-leden. Info en 
inschrijven: www.vmx.be

ONLINE  
Voorjaarscongres

De 15-minutenstad
mei en juni

Noteer alvast 20, 27, 28 mei en 
3 juni in uw agenda. Dan bui-
gen we ons tijdens een digitaal 
voorjaarscongres vier voormid-
dagen lang over de prangende 
vraag ‘wat kan het concept van 
de 15-minutenstad betekenen 
voor Vlaanderen?’ Internationaal 
kwam de 15-minutenstad in 
beeld toen de Parijse burge-
meester Anne Hidalgo aankon-
digde dat voortaan alles op wan-
delafstand bereikbaar moet 
zijn in de Lichtstad. Dat is al-
vast een bijzonder aantrekkelijk 
vooruitzicht na de coronacrisis 
en de lockdown. Ook in de VRP-
synthesenota PostCoronaTalks 
kreeg dit concept een prominen-
te plek. De vraag is: kunnen we 
een concept op maat van groot-
steden als Parijs, Melbourne en 
Barcelona ook in onze regio toe-
passen? Tijdens het voorjaarcon-
gres gaan we kritisch in op deze 
en andere vragen, maar ook op 
de kansen die dit concept te bie-
den heeft voor Vlaanderen. Ook 
de volgende editie van Ruimte 
zal helemaal in het teken staan 
van de 15-minutenstad.

INFO EN INSCHRIJVEN
www.vrp.be
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Beste lezer,

Net nu u als ruimtelijk planner dacht dat u met uw overzichtelijk takenpakket 
van ontwerper, regisseur, planner, strateeg, communicator, creatieveling, 
onderhandelaar, netwerker, motivator, botanicus, verkeersdeskundige, 
organisator, wettenkenner, holistisch denker, verzoener, mensenkenner, 
milieuspecialist, verbandenlegger, koffiezetter en jongleur de grenzen van 
het menselijk kunnen had bereikt, is er … de circulaire gebiedsontwikkeling. 

Circulaire gebiedsontwikkeling is een relatief nieuw be-
grip, dat zijn mosterd haalt bij de circulaire economie. 
De gangbare – ‘lineaire’ – economie gebruikt fossiele 

grondstoffen en maakt producten die eindigen op de afvalberg. 
De circulaire economie probeert geen schaarse grondstoffen te 
verspillen en gebruikt alleen milieuvriendelijke materialen en 
methoden. Afvalstromen worden gerecycled tot nieuwe grond-
stoffen. ‘Bezit’ wordt vervangen door consumptiemodellen waarbij 
producten gedeeld of geleased worden. Tussen deze complexe sys-
teemomslag en de huidige situatie zitten er tal van schakeringen. 

Circulariteit is met andere woorden een grote paraplu waar 
veel onder schuilgaat. Met dit nummer van Ruimte hopen we 
daar enige duidelijkheid over te scheppen. Het wordt immers 
de hoogste tijd dat ook in de planningspraktijk circulair denken 
ingang vindt.

Grote dank gaat uit naar kernredacteurs Annette Kuhk, 
Elmar Willems en Ellen Luyten die tijdens talloze zoomsessies 
en avondlijke schrijfmarathons de nuance erin probeerden te 
slijpen en het begrip in al zijn complexiteit dissecteerden om 
tot een helderder definitie te komen. Met hun expertise van-
uit respectievelijk humanarc, Vlaanderen Circulair en OVAM 
hebben ze heel wat cases aangedragen die hier aan bod komen. 
Lees zeker de inleiding (Circulariteit. Nieuwe blauwdruk voor 
duurzaamheid?) en hun afsluitende synthesetekst (Welke circu-
laire toekomst willen we?).

Hoewel circulaire gebiedsontwikkeling vrij nieuw is, vonden 
we in Vlaanderen en Brussel een aantal projecten die de switch al 
gemaakt hebben. De pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ pakken 
stedelijke transformatie, economische transitie en bodemsane-

ring integraal aan. Tal van circulaire aspecten passeren daarbij 
de revue, zoals circulair bouwen, circulaire productie in de stad, 
tijdelijke invulling, meervoudig ruimtegebruik, het opzoeken 
van materiaalkringlopen en circulaire stadsplanning (Terug in 
Omloop. Een circulair maatpak voor brownfields | De Potterij. 
Broedplaats voor circulaire economie | Denken & doen. Vier 
lessen uit ‘de Lageweg’).

Terwijl het meestal grootsteden zijn die in beeld komen als 
het over de transitie gaat, toont het voorbeeld van Diest dat ook 
kleine steden en gemeenten een rol kunnen opnemen. Diest 
wendde de Vlaamse conceptsubsidie aan om uit te zoeken hoe 
het een duurzaam, circulair ecosysteem kan uitwerken waar ook 
de ruimere omgeving van kan profiteren (Citadel Diest. Naar een 
circulair ecosysteem voor de groene long van de stad).

‘Time is Life’ reikt waardevolle, op de ‘Ladder van Lansink’ 
gebaseerde (materiaal)strategieën aan, die planners en bouw-
professionals als leidraad kunnen gebruiken in hun praktijk. Als 
deze tekst één ding duidelijk maakt, is het dat er toch echt een 
knop zal moeten worden omgedraaid als we naar een circulaire 
samenleving willen evolueren.

Voor u ligt een rijkgevuld nummer, dat integraal aan circu-
laire stads- en gebiedsontwikkeling is gewijd. De VRP zette het 
thema van circulariteit voor het eerst op de agenda in 2019 met 
het congres ‘Operatie Circulatie’. Nu, twee jaar later, is er deze 
thema-editie van Ruimte. Als we hetzelfde stramien aanhouden, 
zal er in 2023 dus opnieuw een congres komen. Wie weet met 
uw circulair project als headliner.

Els Brouwers

en nog iets meer.  
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Het ziet er naar uit dat de circulaire economie de wind in de zeilen heeft: de 
Europese Green Deal zet volop in op de omschakeling van lineair naar circulair, 
Vlaanderen en Nederland formuleren doelstellingen als ‘50% minder verbruik 
van grondstoffen in 2030’ en ‘volledig circulair in 2050’. Deze beleidsvisies en 
actieplannen zijn relatief nieuw. De circulaire gedachte bestaat echter al langer. 

Een kennismaking met de 
circulaire economie

Het begrip ‘circulaire economie’ hangt al dertig jaar in de lucht: 
de Britse milieueconomen David Pearce en R. Kerry Turner 
lanceerden het in 1990 in hun boek Economics of Natural Re-
sources and the Environment. Zij beschrijven een economie die 
inzet op waardebehoud van grondstofstromen, gezien de schaar-
ste van grondstoffen en de planetaire limieten om met de accu-

mulatie van afval om te gaan. Dit principe, aangevuld met de 
noodzakelijkheid van een sociaal rechtvaardige economie, wordt 
door Kate Raworth uitgewerkt in de ‘donuteconomie’ (zie ook 
elders in dit nummer). 

De circulaire economie kreeg voet aan de grond dankzij de 
rapporten van de Ellen MacArthur Foundation (EMAF), zo’n acht 
jaar geleden. De EMAF wist zich te omringen met invloedrijke 
partners uit het bedrijfsleven en overheden. Het idee van efficiënte 

E L M A R  W I L L E M S  [  V L A A N D E R E N  C I R C U L A I R  ]  E N  A N N E T T E  K U H K  [  H U M A N A R C  ]

Nieuwe 
blauwdruk voor 
duurzaamheid?

Circulariteit
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stofstromen en een economie gebaseerd op hernieuwbaarheid, 
herstel, hergebruik en recyclage van (bio)materialen was, zoals 
gezegd, niet nieuw1, maar het ‘vlindermodel’ van EMAF maakte 
het wel enorm populair (afbeelding 1). 

In het midden van de ‘vlinder’ staat de lineaire ontginning 
van grondstoffen, de vervaardiging van onderdelen en producten 
tot en met het verbranden of storten van afval. Het verlies van 
materialen wordt hoogstens tegengegaan door (laagwaardige 
vormen van) recyclage. Een circulaire economie wil dit beeld 
grondig corrigeren: grondstoffen, materialen en producten moe-
ten met het oog op maximale functionaliteit en waardebehoud 
in kringlopen gebracht worden. Storten of verbranden blijft 
beperkt tot een minimum. Natuurlijk kapitaal wordt hersteld of 
beschermd. In het beste geval lukt het om productieprocessen 
en consumptiebehoeften te dematerialiseren, door ecodesign, 
minimale productie-uitval en veranderend consumptiegedrag. 

Doorgaans wordt hierbij beklemtoond dat de circulaire eco-
nomie een ander economisch stelsel is dan het huidige. Dat be-
tekent dat bestaande routines moeten worden stopgezet, nieuwe 
werkwijzen geïntroduceerd en geoperationaliseerd, zowel op 
microniveau (producten, bedrijven en burgers), mesoniveau 
(via industriële symbiose tussen bedrijven en ketens) als ma-
croniveau (stad, regio, natie en verder) (Kirchherr et al., 2017; 
Prieto-Sandoval et al., 2018). Hoe die nieuwe werkwijzen en 
businessmodellen er dan precies uitzien, is deels nog open. Er 
zijn veel variaties mogelijk.

Een ruimtelijk vlindermodel
We schetsen bij wijze van denkoefening hoe materialenkringlo-
pen uit het vlindermodel zich ruimtelijk verhouden. Het ruim-
tebeslag van een lineaire economie kenmerkt zich door extrac-
tieve mijnbouw of bulkteelten in overwegend niet-Westerse 
landen, met vaak desastreuze gevolgen voor mens en milieu. 
Terwijl aardolie, gas en sommige ertsen rechtstreeks naar Euro-
pa worden verscheept, zijn er in China en andere Aziatische 
landen enorme anonieme bedrijvenzones en fabrieken voor de 
productie van halffabricaten, volledig afgewerkte producten of 
textiel. Vervolgens faciliteert haveninfrastructuur bulk- en con-
tainertransporten over de hele wereld. Een volgende stap is op-
slag en assemblage op daartoe geëigende bedrijventerreinen. De 
winkelcentra en retailzones zijn het meest zichtbaar voor de 

1 Het CRESTING-project presenteert een tijdslijn van circulaire concepten: 
http://cresting.hull.ac.uk/impact/circularity-timeline/ 

doorsnee consument. Na een relatief korte passage bij de gebrui-
ker verdwijnt het al dan niet selectief ingezamelde afval richting 
een afvalverwerkingsbedrijf. Afval dat geëxporteerd wordt, kan 
leiden tot verwoesting van ecosystemen elders – zelfs bij gecon-
troleerde export. Het afval dat in Vlaanderen blijft, gaat naar 
door bestemmingsplannen gevalideerde industriële sites, waar 
het uit het zicht van het dagelijkse wonen en werken verwerkt 
wordt, met voldoende schaalgrootte om rendabel te zijn. 

Het circulaire concept stelt van meet af aan een breuk voor 
met onze economische relatie tot de ruimte, hier en elders. In een 
circulaire economie is er nog altijd plek voor globale bewegingen 
of gecentraliseerde en grootschalige recyclage- of verbrandings-
faciliteiten. Maar de binnenste cirkels van het vlindermodel – de 
meest wenselijke kringlopen – vereisen niet alleen een ander 
productbeleid (ecodesign, langere levensduur, repair & main-
tenance) of de acceptatie van product-dienstsystemen2, maar 
introduceren ook een fysieke nabijheidslogica en een maatschap-
pelijke en ruimtelijke verwevenheid van materialenkringlopen. 
Onzichtbare aanvoerketens van grondstoffen worden vervangen 

2 Een product-dienstcombinatie of  product as a service is 
een bedrijfsmodel gebaseerd op het verkopen van het gebruik en de 
functionaliteit van een product en waarbij het product zelf  de eigendom blijft 
van de verkooporganisatie. 

Het circulaire concept stelt van 
meet af aan een breuk voor met 
onze economische relatie tot 
de ruimte, hier en elders.

Ñ
De circulaire economie is gebaseerd op hernieuwbaarheid, 
herstel, hergebruik en recyclage. Hiernaast: de molens en silo's 
van Orshoven (Leuven) die tijdelijk worden ingericht als een 
'maakleerplek' in afwachting van een definitieve invulling. 
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door lokaal of regionaal georiënteerde urban mining-praktijken3, 
productie krijgt een centrale plek in stedelijke revitalisatie, en de 
open ruimte wordt als waardevolle grondstof gezien vanwege de 
ecosysteemdiensten die ze levert. 

De ‘territoriale’ en ruimtelijke benadering van de circulaire 
economie en de wisselwerking tussen een (gewenst) economisch 
systeem en een (gewenste) inrichting van de omgeving is van 
relatief recente datum.4 Daarbij is de stad voorlopig vaker in beeld 
als onderwerp van onderzoek en ruimtelijke interventies. Dat 
is niet verwonderlijk: stedelijke gebieden zijn verantwoordelijk 
voor 75 procent van de materiaalconsumptie en voor 60 tot 80 
procent van alle broeikasgassenuitstoot, terwijl het maar drie 
procent van het aardoppervlak betreft. Met een relatief hoge 
concentratie energie, water, materiaal en afvalstromen, gecom-
bineerd met actieve burgers, ondernemers en innovatief beleid, 
kunnen steden als hefboom fungeren in de transitie naar een 
duurzame of circulaire samenleving. De citadel in Diest (zie elders 
in dit nummer), het project Lageweg in Antwerpen (zie elders in 
dit nummer) of de recente ingebruikname van het warmtenet 
in Mortsel5 zijn voorbeelden van gerichte ingrepen in een ste-
delijke context. Het gaat om hergebruik en herinterpretatie van 
gebouwen, bouwblokken en grotere gehelen van het stadsweefsel. 

3 Urban Mining is het proces waarbij  onderdelen en elementen uit gebouwen, 
infrastructuren, industrieën en (elektronische) producten ingezameld en 
gerecycleerd worden. Deze materialen kunnen een belangrijke voorraad aan 
grondstoffen vertegenwoordigen die qua concentratie vaak vergelijkbaar of  
zelfs groter kunnen zijn dan de natuurlijke voorraden. (Vrij naar Cossu en 
Williams, 2015)

4 Met het VRP voorjaarscongres Operatie Circulatie in 2019 werd een eerste 
staalkaart van onderzoek en praktijk getoond. Zie ook Tapia et al. (2021). 

5 Zie https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2021/terzake-d20210225/0 

Een positieve en gecontesteerde toekomst
Circulariteit is inmiddels een leidraad voor velen. De binnen-
stadbewoner met zijn deelauto en zijn kringwinkelmeubels, de 
stedelijke beleidsmaker met zijn roadmap voor circulaire eco-
nomie, enthousiaste ondernemers of de Europese Commissie: 
circulariteit lijkt een bindmiddel voor verandering. De onder-
zoekers Maarten Hajer en Wytske Versteeg (2013) verklaren die 
populariteit door het feit dat je te maken hebt met een verbeeldend 
concept, dat enerzijds het structurele karakter van de problemen 
aan het licht brengt, en anderzijds handelingsperspectieven biedt. 
De circulaire gedachte presenteert zich als een passe-partout 
voor complexe ecologische, economische en sociale vragen. Het 
schetst een uitdaging van wereldformaat waar we met zijn allen 
iets aan kunnen doen. Maar betekent dat ook dat we hier te 
maken hebben met dé gangmaker van de transitie waar onze 
maatschappij om vraagt? Gaat de circulaire economie verder 
waar de ‘groene economie’, ‘duurzaam materialenbeheer’ of 
‘duurzaamheid’ tout court blijven steken in goede bedoelingen 
of marginale bijstellingen van ons systeem? De kracht van dit 
discours is tegelijkertijd een valkuil: het is geen teken van ver-
regaande eensgezindheid over de koers van ons (economisch) 
handelen, maar duidt veeleer op de rekbaarheid van het begrip 
en verdoezelt een aantal inherente spanningen6. Volgens de een 
zet het circulaire idee aan tot een maatschappelijke revolutie die 
‘bezit’ in vraag stelt en gestoeld is op intense samenwerking en 
grenzeloze solidariteit, volgens de ander gaat het om een her-
vorming binnen het kader van vrije handel, de rol van kapitaal, 

6 Volgens het eerder genoemde CRESTING-project zitten we nu in de ‘validity 
challenge period’. Is het concept valide, bruikbaar en in staat om een grotere 
mobilisatie op touw te zetten? Zie ook Blomsma & Brennan (2017). 
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staat, democratie en sociale verhoudingen as is. Dit spannings-
veld weerspiegelt een breder maatschappelijk debat, met enerzijds 
scherpe kritiek op het neoliberalisme en anderzijds de overtuiging 
dat we niet teveel moeten veranderen aan onze huidige levensstijl, 
omdat menselijke inventiviteit en technologie wel een oplossing 
zullen vinden voor de milieu-uitdagingen. Wat de uitkomst van 
dit debat ook moge zijn, de circulaire economie zal zich als nieuw 
handelingskader enkel kunnen bewijzen als ambities, draagvlak 
en acties naar een hoger niveau getild worden en het niet blijft 
bij de symbolische bijdrage aan ‘duurzaamheid’ op dit moment7. 

Circulair omgevingsbeleid als 
doelzoekend proces 

Het transitiebeleid naar een circulaire economie kruist een om-
gevingsbeleid in volle verandering. Dit is geen vrijblijvende oefe-
ning: er is een harde, strategische en ecologische noodzaak om 
circulariteit centraal te stellen. Maar in een gebied komen nog 
tal van andere behoeftes en opgaves samen. In die optiek kan 
circulaire economie enkel als een toevoeging bij complexe ge-
biedsontwikkelingen worden gezien en is er alles aan gelegen om 
een ‘circulair’ en iteratief proces op te zetten, met innovatieve 
werkwijzen, nieuwe coalities, samenwerkingsverbanden, finan-
ciële en sociaaleconomische arrangementen. In de discussies over 
landbouw, biodiversiteit, wonen, zorg, mobiliteit, energie en cir-
culaire economie zoek je bij voorkeur naar ‘koppelkansen’ in een 

7 Het Circularity Gap Report becijfert dat de wereld vandaag 8,6% circulair 
is, een cijfer dat aanleiding geeft tot een gebald commentaar: ‘we are failing 
people and planet’ (zie https://www.circularity-gap.world/ ).

open proces met afstemming tussen domeinen.8 
Hiermee is de conceptuele reikwijdte nog niet helemaal dui-

delijk. Want waarin zit het verschil met duurzame doelstellingen? 
Een veronderstelling is dat circulariteit een next-levelmanier is 
om de verduurzaming van de economie na te streven. Mensen 
uit de praktijk benoemen het als aanjager en concretisering 
van duurzaamheidsdoelstellingen, maar zien het tegelijkertijd 
als onvoldoende voorwaarde. Circulariteit in het waterbeleid is 
bijvoorbeeld onontbeerlijk, maar focust vooral op hergebruik 
en heeft weinig te maken met het bereiken van een goede wa-
terkwaliteit. Duurzame ontwikkeling veronderstelt bovendien ook 
aandacht voor de sociale pijler, die op dit moment in circulariteit 
lijkt te ontbreken. 

Circulariteit en circulaire economie zijn ook niet identiek. Het 
eerste is een verzamelterm met inhoudelijke en methodologische 
aanknopingspunten voor het herstellen, regenereren of versterken 
van wat we moeten koesteren. Het tweede is de specifieke poging 
om bepaalde vormen van economische activiteit te stimuleren, 
nieuwe businessmodellen in alle sectoren en geledingen van de 
maatschappij, niet het minst in de bouweconomie, (verweven) 
maakindustrie, havenactiviteiten, creatieve hubs, etc. 

Durven benoemen van grenzen
Tot slot: circulariteit versterkt het idee dat een vernieuwing van 
het omgevingsbeleid vereist dat je grenzen durft benoemen, zelfs 
al zijn die tijdelijk. De idee van ‘milieugebruiksruimte’ als eindi-
ge, beschikbare ruimte waarbinnen de samenleving zich kan 
ontwikkelen, spoort met de strategische ambitie om vooruitgang 
binnen ‘de grenzen van de fysieke leefomgeving’ of binnen ‘pla-
netaire grenzen’ mogelijk te maken. 

Het debat over ruimte en samenleving is een dimensie rijker. 
Als kernkwaliteit in het ruimtelijk denken zal circulariteit zich 
nog wel moeten bewijzen door duidelijk te maken hoe, waar en 
voor wie het exact een verschil gaat maken. We koesteren hoop, 
maar temperen de verwachtingen zolang er geen gebundelde 
inspanning komt van ontwikkelaars, planmakers, kaderstellers, 
marktpartijen en onderzoekers om inhoudelijke, organisatorische 
en procesmatige vraagstukken verder te dragen, met grote am-
bities en een gezonde dadendrang. De agenda voor de toekomst 
is goed gevuld. 

8 Onder andere Platform 31 spreekt over de ‘koppelkansen’ in circulair bouwen 
en gebiedsontwikkeling. Zie https://www.platform31.nl/publicaties/
koppelkansen. 

De circulaire economie zal zich 
als nieuw handelingskader enkel 
kunnen bewijzen als ambities, 
draagvlak en acties naar een 
hoger niveau getild worden

een gemeenschapstuin in Brussel met oog voor biodiversiteit.

Repair Café in Brussel © Reporters
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E L S  B R O U W E R S  [  T E K S T  ]

Hoe begin je aan een complex en veelomvattend proces als circulaire 
gebiedsontwikkeling? Met kleine stappen of meteen all the way? Als we de principes 
van de circulaire economie rigoureus zouden toepassen op gebiedsontwikkeling 
zou het een gigantische opgave betekenen die aan alle facetten van ons leven 
raakt. Niet iets wat je zomaar even in praktijk brengt. Maar hoe pak je het 
dan aan? In Vlaanderen en Brussel wordt al enkele jaren geëxperimenteerd 
met deze nieuwe vorm van gebieds- en stadsontwikkeling. Ruimte haalde er 
enkele ervaringsdeskundigen bij die elk op hun manier bijdragen aan circulaire 
praktijken in Vlaanderen en Brussel. Wat zijn de leerlessen tot nu toe? Waar zitten 
de knelpunten? En wat betekent deze nieuwe manier van werken precies?

j‘Circulair zijn
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PHILIPPE VANDENBROECK  Is circulaire 
gebiedsontwikkeling voor jullie een ruimtelijke 
articulering van de circulaire economie of zijn het 
twee aparte logica’s die complementair zijn?

ELMAR WILLEMS | In eerste instantie is het geen afbakening 
geweest, maar het connecteren van twee meta-strategieën voor 
enerzijds een ruimtelijke en anderzijds een economische trans-
formatie, vanuit de vaststelling dat de uitputting van grondstoffen 
overal ter wereld geopolitieke, sociale en ecologische consequen-
ties heeft. Als je die twee grote opgaves aan elkaar koppelt, krijg je 
een containerbegrip waar heel wat praktijken onder kunnen val-
len. Dat is tegelijkertijd de sterkte en de valkuil. Bij de voorberei-
ding van dit gesprek met mijn collega’s kwamen we tot het besluit 
dat circulaire gebiedsontwikkeling best wel aansluit bij wat ‘reali-
satiegerichte gebiedswerking’ wordt genoemd in het omgevingsbe-
leid. Het is een zoektocht vanuit de behoefte aan een vernieuwende 
werkwijze die functies, disciplines, praktijken, partijen, belangen 
en middelen met elkaar verbindt om een collectieve, duurzame 
impact te realiseren. Het circulair functioneren is daarin een rela-
tief nieuw en noodzakelijk begrip. Het vindt plaats in een geogra-
fisch gebied en dat zorgt enigszins voor een afbakening. Maar de 
proof of the pudding zit natuurlijk in the eating – en in dit geval is 
dat de impact die je in een gebied realiseert.

PHILIPPE VANDENBROECK  Dus op het snijvlak van 
die twee grote maatschappelijke opgaven ontstaat een 
nieuw domein. Je omschrijft het als een zoektocht, een 
proces met een open einde met andere woorden. Aan 
de andere kant zit je met het concrete gegeven van een 
afgebakend gebied met een bepaald profiel, sterktes, 
mogelijkheden en beperkingen. Dat legt natuurlijk 
randvoorwaarden op aan die zoektocht. Daarmee is 
al veel gezegd. Nadia, wil jij hier op verder gaan?

NADIA CASABELLA | De relatie tussen circulaire economie en 
circulaire gebiedsontwikkeling hangt af van hoe strikt je circulaire 
economie definieert: als een systemische herziening, als een com-
plete herziening van ons systeem of als een technocratische oplos-
sing. Je kan het niet herleiden tot normatieve principes of handels-
wijzen wat betreft materiaal- of energiegebruik. Bij een systemische 
verandering in het grondstoffengebruik komt ook een sociale en 
zelfs post-koloniale dimensie kijken, in die zin dat de meeste mate-
rialen die gebruikt en hergebruikt worden hun plaats van produc-
tie verlaten om naar het westen verscheept te worden – en hier 
hebben we er geen flauw idee van waar al die materialen vandaan 

komen. Het modernistisch project heeft er bovendien voor gezorgd 
dat alles wat wij stedelingen nodig hebben in ons dagelijks leven 
– materialen, energiestromen, water – compleet onzichtbaar is 
gemaakt. Voor mij als stadsplanner is het belangrijk om die mate-
riële verbinding terug zichtbaar te maken, zodat we zouden kun-
nen kiezen om op een andere manier met onze consumptie- en 
productiepatronen om te gaan. De transitie naar circulariteit laat 
toe om de wereld waarin we wonen en de wereld waarvan we leven 
opnieuw te verenigen.

ELMAR WILLEMS | Je kunt het ook andersom voorstellen: als je 
een gebiedsgericht besluitproces heel nauw opvat, kan je blijven 
steken in oppervlakkige of technocratische oplossingen. Als het 
proces openstaat voor een meer integrale analyse komen diep-
gaande systeemveranderingen in beeld. Als je gebiedsontwikkeling 
op een lineaire manier zou aanpakken, met een rationeel beslis-
singsmodel in fases, waarbij je rond de tafel gaat zitten, scenario’s 
ontwikkelt, een scenario kiest, uitvoert en evalueert, mis je een aan-
tal inhoudelijke en stakeholdermatige invalshoeken.

PHILIPPE VANDENBROECK  Nadia, jij stelt het voor als 
een keuze tussen een technocratische invulling of een 
kritisch-politieke. Maar uit je antwoord leid ik af dat jijzelf het 
kritisch-politieke perspectief voorstaat en dat daar echt de 
hefboom zit voor een bredere maatschappelijke transitie?

NADIA CASABELLA | Ik wil het zeker niet op een polariserende 
manier voorstellen, maar in mijn beroep zit natuurlijk een sterke 
technische component. Ik wil vooral mensen die geïnteresseerd 

Groepsgesprek circulaire 
gebiedsontwikkeling

D E E L N E M E R S

n  Nadia Casabella 
[1010 Architecture Urbanism]
Nadia’s werk over stedelijk metabolisme en 
circulaire economie is bekend geworden 
bij een breder publiek dankzij het Atelier 
Brussels Productive Metropolis (IABR 2016) 
en het Atelier Rotterdam (IABR 2018).

n  Elmar Willems 
[Vlaanderen Circulair]
Elmar is co-auteur van het boek ‘Lokaal en 
circulair, werken aan de toekomst’ en werkte 
binnen de OVAM en Vlaanderen Circulair mee 
aan circulaire gebiedsstudies zoals ‘Antwerpen, 
stad van stromen’ of ‘Circular (City) Ports’.

n  Jan Zaman 
[Departement Omgeving]
Jan is bezieler van tal van strategische 
projecten met circulaire insteek 
binnen het Departement Omgeving 
– waaronder T.OP Noordrand.

M O D E R AT O R 

n  Philippe Vandenbroeck 
[shiftN] 
Philippe is oprichter van shiftN, 
een consultancy bureau dat werkt 
rond vraagstukken op het snijvlak 
van stedelijk metabolisme en 
duurzaamheidsgeoriënteerde transities.
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'Binnen diverse schaalniveaus moet je verschillende actoren mobiliseren en voorwaarden opbouwen. Tot deze 
conclusie kwamen we niet alleen met Circulaire (Stads)Havens maar ook in verband met andere studies.'

zijn in circulariteit uitnodigen om verder te kijken dan de tech-
nologische fix van de zaak. Dat is belangrijk als we willen dat de 
circulaire economie geen karikatuur wordt van zichzelf. Het kan 
zoveel meer betekenen.

JAN ZAMAN | Als je de doelstelling van circulaire gebiedsont-
wikkeling combineert met de modernistische kijk op de stad en 
het opdelen in functies zoals in het gewestplan, gaan we het niet 
halen. Als je de factoren die invloed hebben op productieproces-
sen breed bekijkt en naar een circulaire maatschappij gaat, waar 
we het beste halen uit onze werknemers, onze bevolking, onze 
grond en onze gebouwen, dan ligt die opgave overal – en is ze para-
doxaal en contradictorisch. Tegelijkertijd ga je meer ruimte nodig 
hebben. Oldskool sorteren vraagt meer plaats dan alles in een ver-
brandingsoven steken. Ook vanuit bodem- en sociale vraagstukken 
ga je meer ruimte nodig hebben. Dan kom je onvermijdelijk bij de 
vraag: ‘hebben we dat allemaal nodig?’ Ik denk dat dat het interes-
sant maakt op verschillende niveaus – van bedrijven, architectuur, 
stedenbouw tot planning – omdat op al die niveaus dezelfde para-

dox naar bovenkomt. Als je iets doet op de traditionele manier bots 
je altijd op een principe van circulariteit. Als je doordenkt op circu-
laire economie kom je automatisch bij de vraag ‘wat zijn de limie-
ten?’ Het interessante is dat we op geen enkel niveau echt een ant-
woord hebben. We weten dat het niet is wat we de laatste tien jaar 
gedaan hebben. Of wat we honderd jaar geleden deden. Maar als 
we al die dingen tegelijk een gepast antwoord willen geven, gaan we 
iets nieuw moeten maken: een nieuw businessmodel, een nieuwe 
manier van omgaan met ruimte.

NADIA CASABELLA | Je kan vele manieren bedenken om de 
druk op hulpbronnen te verlagen en afvalproductie te verminde-
ren. Circulariteit kan focussen op bijvoorbeeld het ontmoedigen 
van wegwerpplastic en het introduceren van herbruikbare drink-
bussen. Maar je kan evenzeer een plek voor pyrolyse maken in de 
haven, waar je plastic van over de hele wereld verzamelt om er 
brandstof van te maken. Er is niet één manier om er mee om te 
gaan. Dat geldt ook voor circulaire gebiedsontwikkeling. Het gaat 
niet om een checklist die je afvinkt. Maar in elk strategisch plan 
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‘Het is in Vlaanderen en Brussel 
nog even wachten op projecten 
die een andere ambitie hebben, 
met impact op schaal van de wijk. 
Die zitten er wel aan te komen.’

D E  C I R C U L A I R E  R U I M T E  >  G R O E P S G E S P R E K

moet een ambitie geformuleerd worden wat het ruimtegebruik 
betreft. Een ander interessant punt is het idee van in elkaar grij-
pende schalen. Het gaat er niet over om alles op één schaalniveau 
op te lossen, maar om processen in gang te zetten die invloed heb-
ben op diverse economische, industriële en sociale zaken. Binnen 
die schaalniveaus moet je verschillende actoren mobiliseren en 
voorwaarden opbouwen: circulair zijn, doe je niet alleen. Tot deze 
conclusie kwamen we niet alleen met Circulaire (Stads)Havens1 
(zie ook elders in dit nummer), maar ook in verband met andere 
studies zoals M4H+2 in Rotterdam. Je hebt een governance-sys-
teem nodig om diverse actoren samen te brengen. Circulariteit 
mikt op een systemische verandering.

PHILIPPE VANDENBROECK  We hebben al snel de 
vinger gelegd op de complexiteit: we kunnen ambities en 
doelstellingen verbinden met het proces van circulaire 
gebiedsontwikkeling, er komt een pluraliteit van 
wereldbeelden aan bod die met elkaar geconfronteerd 
worden, het doet een beroep op verschillende competenties 
en expertises, je kan kijken op verschillende schalen en 
hoe die met elkaar interageren… Die zoektocht is het 
wezen dat we hier blootleggen. Je moet ook starten 
met de analyse van het territorium en die leidt tot een 
ongelofelijke korf van opgaven die soms contradictorisch 
zijn. Om binnen dat veld te kunnen bewegen, moeten 
we dat zoekproces in regie zetten en hiervoor hebben 
we een governance-systeem nodig dat het zoekproces 
gestalte kan geven en begeleiden. Zijn er wat dat betreft 
voorbeelden op het terrein die richtinggevend zijn?

ELMAR WILLEMS | We zitten op een historisch gegroeid bergje 
van ambitienota’s, ontwerpend onderzoek en aftastende praktij-
ken. De OVAM heeft heel wat initiatieven mee opgestart, of mee-
gedaan aan studies waar we vrij euforisch over waren. De vraag is: 

1 https://circularports.vlaanderen-circulair.be/en

2 https://iabr.nl/nl/projectatelier/testsite_m4h

hoe terecht is die euforie en wat is het vervolg? Want daar mag het 
niet bij blijven. Ik denk dat al die praktijken tot een soort denkver-
schuiving hebben geleid, of althans tot een aanvulling in het den-
ken over ruimtelijke ontwikkeling. Het is moeilijk te zeggen welke 
initiatieven de juiste waren omdat een aantal niet tot een einde is 
gekomen. De impact is ook niet te meten omdat er vooraf geen nul-
meting is geweest. Maar goed, om een recent voorbeeld te noemen: 
de silo’s en molens van Orshoven in Leuven. Daar merk je dat er in 
de sturingsfilosofie en de praktijk een aantal dingen samenkomen 
die je voor het gemak circulaire gebiedsontwikkeling kan noemen. 
Ten eerste wordt binnenstedelijk gebied hergebruikt, gevaloriseerd 
en expliciet beschermd. De filosofie dat je ruimte efficiënt moet 
benutten en vervallen plekken moet omvormen en opwaarderen, 
wordt daar in de praktijk gebracht. Ten tweede houdt de ontwikke-
ling rekening met circulaire principes qua infrastructuur, verbouw- 
en renovatiemethodes, water en energie. En ten derde is er oog voor 
de bestemming met betrekking tot de bedrijven die er komen. Die 
moeten niet allemaal 100 percent circulair zijn, maar wel openstaan 
voor de filosofie van de circulaire economie. Daarmee zul je een 
aantal actoren aantrekken die circulair zullen gaan werken: kleine 
maakbedrijven, start-ups en een aantal dienstenbureaus. Ik denk 
dat dat een levendige plek kan worden.

JAN ZAMAN | Naar mijn aanvoelen blijven veel projecten klein-
schalig of hebben ze een commerciële bottomline. ‘Circularium’3, 
is een ambitieus project van d’Ieteren Immo. Ze weten niet meteen 
wat te doen met dat gebouw en zoeken een tijdelijke maar ambiti-
euze invulling met het oog op de waardering van hun onroerend 
vermogen op lange termijn. Een soort vastgoed-wachthouding, die 
hopelijk ook iets oplevert. Projecten als Recy-K [platform van de 
circulaire en sociale economie, Anderlecht, red.] en Fab Labs zit-
ten ook in die sfeer. Ze zijn nooit echt circulair gedacht en blijven 

3 www.circularium.be
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allemaal beperkt waardoor je niet uit die niche geraakt. Ik denk dat 
het in Vlaanderen en Brussel nog wachten is op projecten die een 
andere ambitie hebben, met impact op schaal van de wijk. Die zit-
ten er wel aan te komen. En met die industriële, symbiose-achtige 
dingen ga je wel naar grote schalen – het wordt ook gelabeld met 
circulaire economie – maar circulaire gebiedsontwikkeling die kijkt 
naar kwaliteiten die aanwezig zijn en die ook gebruikt, is toch vrij 
recent. Marie Thumas in Leuven bijvoorbeeld zou vijf jaar geleden 
afgebroken zijn en vervangen door iets nieuws. Nu wordt er toch 
meer onderzocht wat bestaande gebouwen kunnen betekenen.

ELMAR WILLEMS | Misschien zijn er weinig initiatieven die de 
juiste schaal behalen maar er zijn wel voldoende leerlessen waar-
mee we aan de slag kunnen. En dat is het succes tot nu toe van al 
die initiatieven. Het feit dat er geen haalbaar economisch business-
model is in veel gevallen, hangt ook samen met het feit dat we de 
economische parameters anders moeten definiëren. Welk soort 
winst wil je boeken? De urbanist Bruce Katz zegt dat gebiedsont-
wikkeling en stedelijke herontwikkeling een mix zullen worden van 
publieke en private actoren, van old en new, van lineair en circu-
lair. Niet alles gaat in één keer plaatsvinden maar je gaat het wel 
samen moeten doen met hybride indicatoren en hybride vormen 
van samenwerking.

PHILIPPE VANDENBROECK  Sommigen zeggen dat 
als we werkelijk die ambitie willen realiseren en de juiste 
governance-structuur creëren, de juiste investeringen 
willen aantrekken, uitvoeringscapaciteit realiseren… dat 
we dan nood hebben aan nieuwe instrumenten, zoals 
bijvoorbeeld de Internationale Bauausstellung (IBA) die in 
Duitsland wordt gebruikt voor grootschalige reconversies 
van aanzienlijke territoria. Kan dat de missing link bieden?

JAN ZAMAN | In één woord: nee (gelach). De interessantste IBA 
van de laatste jaren was die van Sachsen-Anhalt. Die moest op het 
moment dat hij liep, omgaan met krimp. Tijdens de IBA liepen er 
veel interessante projecten maar daarna is het volledig doodgebloed. 
Het is dus geen instrument om met dat soort sociale situaties om 
te gaan. Een IBA in een ruimere context zoals Emscher Park is een 
eerste stap waar dan 20 jaar later ‘Essen Culturele Hoofdstad’ wordt 
aangeplakt, met een bewustwording van heel het Ruhrgebied als één 
stad. Maar dat gaat over een traject van 30 jaar. Als je dat 30 jaar kunt 
volhouden, kan je daar iets mee doen. Het ding is: door iets circu-
lair te maken ga je niet meer geld verdienen. Je verdienmodel blijft 
in het beste geval gelijk maar in de meeste gevallen gaat het over 
een heroriëntering, over het verdelen van maatschappelijke winst.

PHILIPPE VANDENBROECK  
Nadia, wat denk jij?

‘Marie Thumas in Leuven zou vijf jaar geleden afgebroken zijn en vervangen door iets nieuws.  
Nu wordt er meer gekeken naar wat bestaande gebouwen kunnen betekenen.’
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‘De urbanist Bruce Katz zegt dat 
gebiedsontwikkeling en stedelijke 
herontwikkeling een mix zullen 
worden van publieke en private 
actoren, van old en new, van lineair 
en circulair. Niet alles gaat in één keer 
plaatsvinden maar je gaat het wel
samen moeten doen met 
hybride indicatoren en hybride 
vormen van samenwerking.’
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N A D I A  C A S A B E L L A  | Ik ben het eens met Jan dat er veel kleine 
initiatieven zijn. ‘Circularium’ vind ik wel een mooi voorbeeld 
omdat het een platform biedt aan bedrijven als Sonian Wood Coop 
en aan mensen als Stephan Kampelmann, de vroegere co-voorzit-
ter van Circular Metabolism Chair, om een start-up te beginnen 
en een statement te maken. Gaan we lokaal geteeld hout exporte-
ren naar China of gebruiken we het hier? Daarom is het zo belang-
rijk dat als je over circulariteit praat je duidelijk definieert welke 
ambitie je eraan koppelt. Natuurlijk kan je niet alle vraag naar hout 
oplossen met hout dat je teelt in Brussel. Dat is onmogelijk. Maar 
tenminste voldoet het aan één van de principes van de circulaire 
economie en breekt het met de lineaire manier van produceren, 
afbreken en transporteren. Maar dat is niet het enige: dit soort 
engagementen heeft ook een compleet andere intrinsieke waarde-
keten. Je hebt niet enkel lokaal hout, je hebt ook mensen die met dit 
hout gaan werken, je hebt jobs nodig om dit hout te verkopen. Het 
is een compleet nieuw ‘ecosysteem’ dat tot stand kan komen rond 
deze materialen. Hetzelfde geldt voor het Foodlabel in Anderlecht. 
Ook dat is circulair. Voedsel dat in Anderlecht wordt geteeld, krijgt 
een label, wordt lokaal verwerkt en verkocht in bepaalde winkels. 
Ik kan blijven doorgaan, want Brussel is wat dat betreft een leven-
dig voorbeeld van non-profitorganisaties die deze projecten aan-
sturen. Om dit naar een hoger schaalniveau te tillen, kan je weinig 
aanvangen met de modernistische gedachte dat elke economische 

activiteit moet opgeschaald worden, omwille van het schaalvoor-
deel. Misschien is dit gewoon een ander economisch model dat 
gebaseerd is op de vermenigvuldiging van dit soort initiatieven 
in plaats van de opschaling? Op grotere schaal denk ik aan initia-
tieven als Kanaalkant4 in de provincie Antwerpen of Innovatieve 
Stadshaven in Antwerpen5. Daar gaat het over bedrijven die wil-
len meestappen in het verhaal, materialen gaan delen, manieren 
van werken op elkaar laten aansluiten. Een momentum voor de cir-
culaire stad was de IABR-tentoonstelling van 2014 in Rotterdam 
die wemelde van de circulaire ideeën over het stedelijk metabo-
lisme. Vooral dan het werk van FABRICations en Metabolic. Die 
laatste kwam met een kleinschalig voorbeeldproject als de Ceuvel 
in Amsterdam, een totaal andere stijl van stadsmaken waarin een 
collectief van artiesten oude boten recupereerde en de bestaande 
brownfield probeerden te saneren met planten. Recentere voor-
beelden hiervan zijn Keilewerf en de dynamiek rond M4H+.

PHILIPPE VANDENBROECK  Centraal in het verhaal 
van circulaire gebiedsontwikkeling zijn de stromen. 
FABRICations en Metabolic proberen die analytisch in 
kaart te brengen en ‘opportuniteitshaarden’ te detecteren. 
Mijn gevoel daarbij is dat het analytisch-conceptueel 
oppervlakkig blijft. We blijven steken in een additieve 

4 www.kanaalkant.be

5 www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/innovatieve-stadshaven/over
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‘Een IBA zoals Emscher 
Park gaat over een 
traject van 30 jaar. 

Als je dat 30 jaar kunt 
volhouden, kan je 

daar iets mee doen.’

eerder dan een multiplicatieve logica – waar je daarnet naar 
verwees – of zelfs als we het in systemische termen vatten 
een zelfproducerende logica. Hoe kijken jullie daarnaar?

ELMAR WILLEMS | Ik denk dat je die analyses in hun context 
moet plaatsen en ze als dusdanig naar waarde schatten. Het is niet 
meer dan dat. Het is een hulpmiddel om het echte debat moge-
lijk te maken.

NADIA CASABELLA | Als ontwerpers kunnen we de complexiteit 
van een circulaire gebiedsontwikkeling natuurlijk niet controleren. 
Het is een collectief gebeuren. Je kan mogelijkheden identificeren, 
zoals de managers van Kanaalkant, die als een soort ‘talent scouts’ 
naar materiaalsynergieën zoeken. Die gegevens zijn belangrijker 
dan een ontwerp. Als ontwerper ga je altijd een gesimplificeerde 
versie van de realiteit voorstellen. Daar zijn we goed in en ik ben 
daar niet beschaamd over (lacht). De realiteit is nu eenmaal com-
plex en daar moet je je als ontwerper altijd bewust van zijn. Maar je 
kan in tekeningen en ontwerpen niet alle mogelijke links en knoop-
punten leggen. Je bent bezig met één stuk van de realiteit. En jouw 
missie is om duidelijkheid te scheppen in de mogelijkheden die er 
liggen. Je kan niet de volle verantwoordelijkheid nemen voor wat 
er gaat gebeuren. Dat is een taak voor ons allemaal. Het is wat ik 
daarnet zei: circulair zijn, doe je niet alleen.

PHILIPPE VANDENBROECK  Dus die stroomanalyses 
zijn een soort hulpmiddel die het echte debat 
kunnen animeren en de juiste vragen triggeren?

ELMAR WILLEMS | Ja, en IABR 2014 heeft daar zeker een belang-
rijke rol in gespeeld. Ondertussen zit het ook een beetje in het DNA 
van Rotterdam om de circulaire economie ruimtelijk te facilite-
ren, en andersom, om gebiedsontwikkeling niet los te zien van de 
noden van de transformatie van de economie. In Nederland staat 
die uitdaging meer uitgesproken op de agenda van ontwikkelaars, 
overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

JAN ZAMAN | Wat voor mij vaak ontbreekt, zijn echte cijferge-

gevens. Als je wilt dat zoveel mogelijk hergebruikt wordt, moet je 
feiten op tafel kunnen gooien. Het is een beetje zoals de asbestin-
ventarissen: door ze te maken, ga je ervan af geraken. Momenteel 
zijn we niet eens in staat om stromen in gebieden met enige nauw-
keurigheid te vermelden. Dat doet me denken aan een studie die 
we hebben afgerond over de verweving van wonen en werken6. De 
idee was: hoe zorgen we ervoor dat wonen en werken dichter bij 
elkaar komen? En hoe kunnen we die modernistische opvatting dat 
ze gescheiden moeten zijn, tegenwerken, vanuit het idee dat cir-
culaire gebiedsontwikkeling andere mogelijkheden biedt dan een 
monofunctioneel bedrijventerrein? Grondinname voor nieuwe, 
monofunctionele terreinen is niet meer te verantwoorden, dus alles 
wat in een gemengde omgeving kan, moet je daar ook doen. Dat 
eindigt dan met een verwevingscoach die goede prakijken al dis-
cussiërend met eigenaars, bewoners en bedrijfsleiders in gang pro-
beert te zetten. Dat is nodig, maar vroeg of laat gaan we daar voor-
bij moeten geraken. Het is een illusie om te denken dat we in alle 
300 gemeenten van Vlaanderen verwevingscoaches aan het werk 
gaan krijgen. Dus dingen in beeld krijgen is nodig. Maar evenzeer 
de zoektocht naar andere verdienmodellen. Daar wordt veel mee 
geëxperimenteerd door kleine vzw’s. Voor mij gaat het niet over 
het puur modernistisch-functionalistisch opschalen in een geglo-
baliseerde wereld en dat pushen tot het einde. Een bedrijf als Färm7 
dat biosupermarkten bevoorraadt, wil nooit meer dan 10 à 20 % van 
de markt in het Brusselse in handen hebben. Färm wil niets kopen 
van beursgenoteerde bedrijven. Niet omdat ze beursgenoteerd 
zijn, maar omdat ze niet transparant zijn over het herinvesteren 
van hun winst, die evengoed in wapens of aardolie kan zitten. Dát 
soort houding, dát soort pluraliteit moet nog naar boven komen.

PHILIPPE VANDENBROECK Mag ik aan elk van jullie vragen 
om tot slot een aanbeveling te doen? Kort, synthetisch: wat 
zou circulaire gebiedsontwikkeling een stap vooruit helpen?

6 https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/
acd/278822

7 www.farm.coop

Ñ 

‘Je kan in tekeningen en 
ontwerpen niet alle links 
en knooppunten leggen. 
Je bent bezig met één 
stuk van de realiteit. Jouw 
missie als ontwerper is om 
duidelijkheid te scheppen 
in de mogelijkheden 
die er liggen.’

De testsite M4H+ in het 
Rotterdamse Merwe-
Vierhavensgebied 
(M4H), waar de 
komende jaren woon- 
en werklocaties zullen 
gerealiseerd worden. ©
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ELMAR WILLEMS | Verwevingscoaches, het planologisch voor-
schrift, het bijsturen van de marktideologie en financieringslo-
gica, wat dan ook weer een effect heeft op dat vastgoedfuncti-
oneren… Ik moet ook denken aan de opties die je hebt binnen 
brownfieldconvenanten. Maar waar sluit ik synthetisch af? Dat 
is lastig, want we hebben het nog niet over de rollen gehad. Laat 
ik daar dan mee eindigen: het is belangrijk dat je naar samenwer-
king streeft waarbij je afspraken maakt over de rollen die iedereen 
inneemt, maar tegelijkertijd voldoende flexibiliteit inbouwt voor 
het schuiven van die rollen en het openstaan voor nieuwe part-
ners om aan de complexiteit van circulaire gebiedsontwikkeling 
tegemoet te komen. De OVAM en Vlaanderen Circulair spelen 
daar zeker ook een rol in.

NADIA CASABELLA | Ik vond de ervaring van de Territoriale 
Ontwikkelingsprogramma’s (T.OP) interessant omdat zij als eer-
ste toelieten om na te denken over een bredere omgevingsdimensie 
waaronder ook de circulaire economie. Ook de discussies en leer-
processen die plaatsvonden tijdens het uittekenen van de plannen, 

waren erg leerrijk. Daarom zou ik willen voorstellen om niet in te 
zetten op een IBA, maar wel op pilootprojecten. Je kan misschien 
geen circulaire coach aanstellen in elke Vlaamse gemeente, maar 
we kunnen wel speciale gebieden identificeren waarin de Vlaamse 
overheid wil investeren en op zoek wil gaan naar richtlijnen over 
hoe circulaire ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden, met welke 
ingrediënten en welke actoren.

JAN ZAMAN | In mijn ervaring is een andere kijk op het gebied 
het meest nodig. Die moet gericht zijn op de kansen die er liggen, 
waarop verder kan gebouwd worden. Het maken van een ontwerp 
– ‘de grote geste’ – is niet het belangrijkste. Zowel wat betreft stro-
men, gebouwen als processen is er in de meeste gevallen extreem 
weinig kennis voorhanden, en ook niet de juiste houding. De eer-
ste stap is survey op het terrein. Het gaat om het begrijpen van het 
proces in een gebied. Op die manier kan je dingen die er slecht uit-
zien wel een waardering geven omdat ze een rol spelen en een voe-
dingsbodem kunnen zijn. In de houding van planners en steden-
bouwkundigen ligt wat dat betreft nog wat werk. 
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Al sinds de oertijd bedient de mens zich van natuurlijke rijkdommen. Wat 
begon met het gebruik van grotten, bomen en struiken voor basisbehoeften 
zoals beschutting en voeding, evolueerde naar ontginning van boven-
en ondergrondse materialen voor het bouwen van nederzettingen die 
uitgroeiden tot dorpen of steden. Zo ontlook de wederkerige relatie tussen 
de fysische ontwikkeling van stad en landschap. In de materialiteit van 
architectuur en infrastructuur resoneerde het omliggende landschap. 

J U L I E  M A R I N  E N  B R U N O  D E  M E U L D E R  [  K U  L E U V E N  ]

Time is Life 
Publieke ruimte in een stedelijk bos dat verkoeling en beschutting 
brengt (Otemachi in Tokio door Michel Desvigne Paysagiste)
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Vandaag gaat het bouwen en functioneren van (mega)
steden gepaard met grootschalige ontginning van 
grondstoffen via high-end technologie en automati-

satie die dag en nacht doorloopt – meestal op plekken ver van 
de uiteindelijke bestemming als gebouw- of infrastructuurcom-
ponenten. Over ecologische footprint gesproken… Ongeziene 
geglobaliseerde materialenstromen vernietigen fauna en flora en 
ontwrichten lokale gemeenschappen. We worden steeds meer 
geconfronteerd met gevolgen van grootschalige ontbossingen 
en grondstofextracties: bijvoorbeeld aardverschuivingen of pan-
demieën die mede uitbreken omdat natuurlijke habitats van 
virusdragers verdwijnen. De materiaalgulzige manier waarop 
we onze steden bouwen, hangt dus samen met de vernietiging 
van cruciale ecosystemen waar de mens uiteindelijk deel van 
uitmaakt. Circulaire stedenbouw zou de logica moeten omdraaien 
en de negatieve impact van ontginnings- en bouwprocessen op 
lokale ecosystemen veranderen in een positieve.

Naar een ‘Ladder van Lansink’ 
voor circulaire stedenbouw

Deze bijdrage geeft een aanzet voor een materialenhiërarchie in 
de circulaire stedenbouw, naar analogie met de Ladder van Lan-
sink, die de basis vormt voor materialenhiërarchie in circulaire 
economie. De ’Ladder van Lansink’, gekend als de r-strategieën 
'refuse / reduce / re-use / recycle', werd in 1979 voorgesteld door 
een Nederlands politicus en geeft een voorkeursrangorde voor 
hoe afval het best verwerkt wordt, startend met het vermijden 
van afval en eindigend met de meest milieubelastende manieren: 
hergebruik, verbranding met energierecuperatie en storten1. In 
het kader van circulaire economietransitie werden tal van r-stra-
tegieën, tot zelfs 12, toegevoegd2. Voor circulaire stedenbouw 
krijgen de verschillende stappen een specifieke invulling en 
stellen we volgende rangorde voor: natuur regenereren (1), niet 
bouwen (2), herbestemmen (3), materialen hercirculeren (4) en 
circulair (nieuw)bouwen (5). De voorgestelde materialenhiërar-
chie voor circulaire stedenbouw geldt als één puzzelstukje bin-
nen een bredere economische, ecologische, sociale en politieke 
maatschappelijke transitie naar een circulaire samenleving.

1 Feys, Torsten. 30 Jaar OVAM. 2011.p. 140

2 Zie o.a. Brouwer, Gerko. Roadmap Circular Urban Resource Efficiency Plan for 
Cities. Presentatie 1 oktober 2019, Urban Agenda for the EU symposium.

1NATUUR REGENEREREN  vormt de basis van circulaire 
stedenbouw: cycli van natuurlijke groei, bloei, rust en 

vernieuwing van boven-en ondergrondse natuurlijke systemen 
bepalen het ritme van de stedenbouw. Dit wil zeggen dat de tijd 
die nodig is voor natuurlijk herstel ingecalculeerd dient te wor-
den in de levensduur van gebouwen en infrastructuren. Een 
houten balk zou net zo lang moeten meegaan als de tijd die het 
kost om een gelijkaardige boom als die waaruit hij gezaagd is te 
laten groeien. Vanuit dit perspectief worden niet-hernieuwbare 
materialen automatisch minder aantrekkelijk en verschuift de 
notie van ‘time is money’ naar ‘time is life’.

Natuur regenereren betekent ook ophouden met natuurlijke 
dynamieken te onderdrukken: waterlopen ruimte geven om te 
overstromen en zo de bodem te voeden en diverse biotopen te 
onderhouden, bossen tijd geven om te groeien in al hun diversiteit 
en opeenvolgende successies. Vertaald naar ontwerp worden 
natuurlijke systemen kaders (van meervoudigheid) voor minerale 
omgevingen: voor eenzame bomen in plantenbakken bovenop 
minerale pleinen komen robuuste landschapsstructuren in de 
plaats die zorgen voor afkoeling, water- en luchtzuivering en 
voedsel. Circulaire stedenbouw ambieert meervoudigheid en 
geeft de natuur daarom de ruimte en de tijd om te regenereren 
en natuurlijke cycli te vervullen. Het gebouwde wordt ingebed 
in de natuurlijke omgeving – niet andersom. 

Op territoriale schaal betekent circulaire stedenbouw, meer-
voudig als ze in principe is, het einde van (mono)functionele 
zonering. Integratie van stad, landbouw en natuur zijn vanzelf-
sprekend. Plekken voor landbouw en bos hangen samen met 
specifieke bodemcapaciteiten. Een gezonde bodem (en begroeiing) 
fungeert als robuuste onderlaag voor circulaire stedenbouw, met 
voedselbossen en eetbare tuinen. De traditie van Landscape 
Urbanism – werken mét en niet tegen de natuur3 – biedt aankno-
pingspunten voor de basislaag van circulaire stedenbouw, waarin 
de natuur de plaats en het ritme van de mens bepaalt – en niet 
omgekeerd. Recente beleidsinitiatieven (de oproep om herfstbla-
deren in privétuinen te laten liggen als natuurlijke bemesting, het 
Vlaams onthardingsprogramma, burgemeesters die de krachten 
bundelen om bosstructuren met elkaar te verbinden …) wijzen 
op een mentaliteitswijziging, waarin de natuur een stem krijgt 
als cruciale bouwsteen voor circulaire stedenbouw.

3 De Meulder, Bruno; Shannon, Kelly. Traditions of  Landscape Urbanism. Topos: 
European Landscape Magazine, no. 71 (2010): 69-73.

[Materiaal]strategieën  
voor circulaire stedenbouw 
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2NIÉT BOUWEN  of ruimtevragen opheffen, is de volgende 
strategie. Zolang er mensen op aarde zijn, zal er nood zijn 

aan ruimte en materialen. Voor de gebouwde omgeving zijn er 
echter tal van opties om ruimtelijke en materiële behoeften te 
vervullen zonder in te grijpen op fysieke en gebouwde omgevin-
gen. Paiho et al. vatten die samen als conservatie, efficiëntiever-
beteringen, resources delen, ruimte als dienstverlening en vir-
tualisatie.4 Voor Sylvain Grisot, auteur van een manifest voor 
een circulaire stedenbouw5, ligt de kern van circulaire stedenbouw 
in een terugdringing van ruimtebeslag. Strategieën die hij daar-
bij naar voren schuift zijn tijdelijk en gedeeld gebruik en het 
aanpassen van bestaande structuren. ‘Rien n’est à inventer, mais 
tout reste à faire’, voegt hij eraan toe. Tijdelijk gebruik wordt een 
(ontwerp)expertise. Zo verhuisden in Brussel kantoren zoals 
Architecture Workroom Brussels en 51N4E de afgelopen jaren 
tijdelijk naar leegstaande plekken, met als doel om door hun 
aanwezigheid en werking een katalyserende rol op te nemen in 
stedelijke dynamieken en samenwerkingsverbanden. 

3HERBESTEMMEN en retrofitten is de eerste strategie wan-
neer er na ‘niet bouwen’ toch een ruimte- of materialenvraag 

overblijft. Meer dan ooit indiceert de coronapandemie mogelijk-
heden voor deze circulaire stedenbouwstrategie om bestaande 
ruimtes en infrastructuren te herbestemmen. Vele kantoorruim-
tes staan ondertussen al een jaar zo goed als leeg, telewerk en 

4 Paiho, Satu, Elina Mäki, Nina Wessberg, Martta Paavola, Pekka Tuominen, 
Maria Antikainen, Jouko Heikkilä, Carmen Antuña Rozado, and Nusrat Jung. 
Towards Circular Cities—Conceptualizing Core Aspects. Sustainable Cities and 
Society 59 (2020/08/01/ 2020): 102143. 

5 Grisot, Sylvain. Manifeste Pour Un Urbanisme Circulaire. Pour Des Alternatives 
Concrètes À L’étalement De La Ville. Nantes: dixit.net, 2020.

afstandsonderwijs zitten in de lift. Tegelijk groeit ook de behoef-
te aan volwaardige woon-werkplekken. Kantooromgevingen zou-
den op grote schaal herbestemd kunnen worden om antwoord te 
bieden op deze (en andere) maatschappelijke veranderingen. De 
kern van de herbestemmingsstrategie is meervoudig (ruimte)
gebruik en maximale benutting van de reeds bestaande ruimte. 
In dat opzicht kan tijdelijke leegstand koesteren flexibiliteit inbou-
wen. Afstappen dus van het credo dat elke vierkante meter op elk 
moment moet renderen, maar een periode van onbruik aangrijpen 
voor onverwachte bestemmingen en creativiteit. In onze context 
zien we ontwerpbureaus zoals RE-ST die bijvoorbeeld on(der)
benutte ruimtes (her)activeert of Miss Miyagi die moeilijke, vaak 
historische panden koppelt aan nieuwe gebruikers door middel 
van inventieve herbestemmingsscenario’s.  Ook sociale projecten 
zoals ‘woonbox’ herbestemmen leegstaande Brusselse kantoren.

In een circulaire stedenbouw waar materialen hercirculeren, 
is er tegelijk meer dan ooit nood aan stockageruimtes. Leegstand 
kan op die manier een tijdelijke functie vervullen als materialen-
bank. De herbestemmingsstrategie is niet alleen van toepassing 
op gebouwen, maar ook op infrastructuren, landschappen en 
gebieden. In onbruik geraakte treinsporen kunnen bijvoorbeeld 
fietssnelwegen worden, zoals het Kolenspoor in Limburg. 

4MATERIALEN HERCIRCULEREN gaat over reststromen 
die vrijkomen, bijvoorbeeld uit afbraak van gebouwen die 

echt niet herbestemd kunnen worden. De essentie van deze 
strategie is het sluiten van materialenkringlopen op een zo klein 
mogelijke schaal. Initiatieven zoals een materialenbank in Leu-
ven bieden bouwmaterialen uit ‘urban mining’ opnieuw aan en 
architectenbureaus als Rotor demonteren waardevolle interieu-

Bij afbraak worden de meeste materialen stukgeslagen, waardoor recuperatie 
zich meestal beperkt tot ‘downcycling’ (bvb als granulaten in beton) 

Overwoekering als circulaire materialenstrategie? 
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relementen om ze opnieuw in omloop te brengen. 
Ook bodemkringlopen vallen onder deze strategie. Zo 
ontwikkelt BC Architects bakstenen met afgegraven grond 
uit lokale bouwwerven en vangt werfwater.be water uit 
bronbemaling van werven op om het te gebruiken in de land-
bouw in plaats van het te lozen in de riolering. 

5CIRCUL AIR (NIEUW)BOUWEN is de laatste strategie. Nieu-
we bouwprojecten krijgen bijvoorbeeld materialenpas-

poorten of worden demonteerbaar gebouwd, zodat ze na hun 
levensduur een volgende toepassing kunnen krijgen. Circulaire 
bouwprojecten worden ook opgevat met zero-waste of zero-energy 
footprints middels gesloten warmte- en waterkringlopen volgens 
de nieuwste technologieën, zoals aan de Nieuwe Dokken in Gent 
waar huishoudelijk afvalwater in het gebouwencomplex wordt 
gerecycleerd en hergebruikt. Zulke cascadesystemen op schaal 
van gebouwen of bouwblokken dragen uiteraard bij aan circu-
laire stedenbouw, maar binnen de hier voorgestelde hiërarchie 
wordt ook duidelijk dat het veeleer de kers op de taart betreft. 
Een ander goed voorbeeld is CLT (cross laminated timber) ter 
vervanging van materialen met zwaar vervuilende productie-
processen zoals cement, staal en beton.

Engagement met de ruimtelijke 
en sociale context

Het is duidelijk dat elk van de [materiaal]strategieën een plek 
heeft in circulaire stedenbouw, maar enkel inzetten op de laat-
ste twee zal de uitputting van grondstoffen niet verhelpen. Ma-
terialen hercirculeren en circulair (nieuw)bouwen gebeurt van-
daag nog altijd veel te weinig. Diepgaande veranderingen in 
afbraak- en materiaaltechnologie, regelgeving en afbraak- en 
materialencultuur zijn nodig om hierin op grote schaal veran-
dering te brengen. Alle genoemde strategieën hebben enkel zin 
als ze de volledige materiële omgeving in rekening brengen, dus 
niet enkel de  gebouwen, maar ook de gezondheid van bodem, 
water, open ruimte, fauna en flora. Elke strategie hangt daaren-
boven samen met bepaalde (politieke) agenda‘s voor circulariteit.6 

6 Marin, J. (2019). Congres Operatie Circulatie. 4 agenda’s voor circulariteit. 
Informatiebrochure VRP, 4-7.

Wanneer de focus van circulariteitstransitie ligt op 
optimalisatie van en innovatie met stromen, zal men 

gemakkelijker kiezen voor circulair (nieuw)bouwen en 
het (her)circuleren van materialen. De eerste drie strategie-

en vragen echter ook een doorgedreven engagement met de 
ruimtelijke en sociale context. Ze gaan voorbij aan het idee dat 
je pas aan stedenbouw doet wanneer je materialen verplaatst. 
Toch blijkt het niet evident om circulaire stedenbouw simpelweg 
te benoemen als ‘niet bouwen’. Zo begon het reconversieproject 
voor de WTC-torens in Brussel uiterst circulair met een expe-
rimentele ingebruikname door creatieve bureaus, opleidingen, 
tentoonstellingen en als een gedeelde plek om na te denken over 
de toekomst van de wijk en de stad. Vandaag is het een ‘circulair’ 
herbestemmingsproject dat (enkel) ondergrondse constructies 
en circulatiekernen van de torens behoudt en de rest vernieuwt. 
De afbraakmaterialen worden wel voor 95% gerecycleerd. Ook 
natuur wordt geïncorporeerd in de vorm van groengevels en een 
serre, maar eerder als een groene long die in het gebouw wordt 
ingeplant dan omgekeerd. Zoals de meeste circulaire stedelijke 
projecten combineert dit project meerdere strategieën, zij het in 
een andere rangorde dan voorgesteld. Dit hangt uiteraard samen 
met de specifieke politieke, ruimtelijke en andere randvoorwaar-
den waarbinnen projecten tot stand komen en ambities worden 
afgewogen. 

Circulaire stedenbouw zoekt een evenwicht tussen natuurlijke 
structuren en de fysieke manipulaties ervan om de resourcefulness 
van het territorium te mobiliseren. In circulaire stedenbouw 
wordt zoveel mogelijk aangepast en zo weinig mogelijk gebouwd. 
Er wordt hoogstens ontmanteld, herschikt en aangepast, hersteld 
en in het beste geval overwoekerd. Circulaire stedenbouw grijpt 
in op het proces van ontginning, productie en transport tot het 
einde van de levensduur en heeft te maken met alle aspecten 
van de fysieke leefomgeving. Het rechtvaardig vervullen van 
menselijke behoeften op een manier die de natuur ruimte en tijd 
laat om zich te herstellen, is de kern van circulaire stedenbouw. 
In onze 21ste-eeuwse westerse samenleving vergt dit een radicale 
omslag in denken en handelen, van natuur ‘exploiteren’ naar 
‘(samen)leven‘ met natuur.

1
NATUUR REGENEREREN

2
NIÉT BOUWEN

3
HERBESTEMMEN

4
MATERIALEN HERCIRCULEREN

5
CIRCUL AIR (NIEUW )BOUWEN
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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.

©
 D

ir
k 

D
e 

C
u

b
b

e
r



2 0 2 1  |  4 9

Het verhaal van De Potterij als Circulair Labo begint in 1996, wanneer 
in het centrum van Mechelen een verwaarloosd pand te koop wordt 
aangeboden. De ververij, wasserij en stomerij die er gevestigd waren, 
hebben hun sporen nagelaten: door het gebruik van olie en gechloreerde 
solventen is de grond zwaar vervuild. Ondanks de strategische ligging 
van de site, op het snijpunt van grootschalige stadsdelen in transitie 
(vernieuwing kernwinkelgebied, heraanleg van de Vesten, ontwikkeling 
stationsomgeving), tonen projectontwikkelaars geen belangstelling.

 p j
Broedplaats voor circulaire economie

K AT H L E E N  VA N  D E  W E R F ,  J I S K A  GY S E L S  [  B U U R  ]

De potterij
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In 2012 start de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) met het reinigen van de grond. De saneringskost, 
die geraamd wordt op minimaal twee miljoen euro en allicht 

nog veel hoger zal oplopen, overstijgt ruimschoots de waarde 
van het terrein. Via het ‘protocol curatoren’ dat de mogelijkheid 
biedt zwaar verontreinigde gronden voor één symbolische euro 
aan te kopen, wordt de OVAM in 2015 zelf eigenaar.

Gezien de hoge saneringskost mikt de OVAM op een duurzaam 
programma met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde, 
zodat de gemaakte investeringen terugvloeien naar de samen-
leving. In 2016 neemt ze daartoe contact op met BUUR. In een 
co-creatieve workshop met verschillende partijen – OVAM, stad 
Mechelen, OCMW, Plan C, Thomas More… – wordt de gewenste 
invulling bepaald. Het resultaat is een onderschreven visie: De 
Potterij moet een circulair laboratorium worden, waar denkers en 
doeners elkaar ontmoeten. Een plek waar kleinschalige productie 
ruimte krijgt in de stad.

Om deze ambitie ook in de praktijk om te zetten, wordt het 
gedragen toekomstbeeld als kandidaat-project ingediend in het 
kader van de Pilootprojecten Terug in Omloop, een initiatief onder 
begeleiding van de Vlaamse Bouwmeester. BUUR neemt binnen 
deze opdracht het voortouw in het ruimtelijk onderzoek en de 
actorenanalyse. Voor het samenbrengen van het actorennetwerk, 
de doorvertaling naar een financieel model, het opzetten van 
mogelijke samenwerkingsverbanden en de zoektocht naar een 
gepast juridisch kader, doet BUUR een beroep op de expertise 
van Miss Miyagi. In 2017 krijgt het project groen licht en gaat het 
team als projectregisseur aan de slag om de hoge ambities voor 
De Potterij waar te maken en het proces te begeleiden.

Een realistische ambitie
De transitie naar een circulaire economie vergt een andere ma-
nier van leven, werken en denken. Het vraagt een kentering van 
de hele samenleving, van producent tot consument: langere le-
vensduur van goederen, nieuwe verdienmodellen, aangepaste 
productieketens, modulaire ontwerpen... De beste manier om 
zo’n omslag teweeg te brengen, is te tonen hoe een circulaire 
maatschappij eruit kan zien. Een voorbeeldproject dat de idee 
tastbaar en zichtbaar maakt: hoe werkt dit in de praktijk, hoe 
krijgt dit een concrete invulling en hoe werkt dit ruimtelijk?

Met het gedragen toekomstbeeld als startpunt brengen BUUR 
en Miss Miyagi een aantal stakeholders rond de tafel. Beleidsthe-
ma’s, geplande initiatieven van verschillende (Mechelse) overheden 

(stad Mechelen, OVAM, OCMW, Vlaanderen Circulair) en actoren 
(Thomas More, H30, Mest, Artenova, Switchrs, Technopolis…) 
worden aan elkaar voorgesteld. Buurtgesprekken en een actieve 
zoektocht naar mogelijke partners zorgen ervoor dat de visie 
verder wordt verfijnd en verankerd. Het project krijgt vorm als 
ontmoetingsplaats voor jonge, innovatieve ondernemers met een 
eigenzinnige kijk op circulaire economie.

Veranderen, verankeren en verbinden
De ambities om van De Potterij een circulair laboratorium met 
impact op stedelijk niveau te maken, blijken te hoog gegrepen. 
De schaal is daarvoor te klein. Maar door de focus te verleggen 
en de gebouwen rond De Potterij te betrekken, komen nieuwe 
mogelijkheden bovendrijven. Het aanpalend kantoorgebouw, 
waarvoor omwille van zijn gesloten karakter moeilijk een nieu-
we invulling te vinden is, staat al enkele jaren leeg en in de on-
middellijke nabijheid bevindt zich ook de culturele werkplaats 
H30. Als beide gebouwen in de toekomstvisie worden betrokken, 
ontstaan al snel nieuwe ruimtelijke en programmatorische op-
portuniteiten. Door de drie gebouwen via een stadsplein met 
balkon ook fysiek met elkaar te verbinden, wordt een gezamen-
lijk gezicht naar het publiek domein gecreëerd. De drie gebouwen 
vormen samen een nieuwe circulaire hub: de Impact Factory.


Langdurige leegstand liet 

zijn sporen na. De voormalige 
ververij werd een verloederde 

en vergeten plaats. Naast de 
hoge saneringskost, schrikt 

ook de belabberde staat van 
het gebouw investeerders af.
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De Potterij groeit van stadslabo uit tot de spil van een breder 
stadsontwikkelingsproject, dat kansen biedt voor een geïnte-
greerde gebiedsvisie op bouwblokniveau.

De maatschappelijke impact van ruimte
Het hergebruik van leegstaande gebouwen, toepassing van mo-
dulaire bouwtechnieken, integratie van bodemsanering en warm-
terecuperatie vormen een heel concreet antwoord binnen het 
circulaire bouwen. Naast de inzet van deze ‘efficiënte stofstromen’ 
wordt binnen de Impact Factory ook ingespeeld op andere aspec-
ten van ‘economische welvaart binnen haar ecologische grenzen’.

Om grondstoffen en producten zo hoogwaardig mogelijk 
te blijven inzetten, biedt de Impact Factory ruimte voor zowel 
(hoogtechnologisch) onderzoek als toepassing. Producten zul-
len er worden hersteld, gedeeld, geüpgraded, uit elkaar gehaald, 
omgevormd tot nieuwe producten, als dienst aangeboden wor-
den… Het in de markt zetten van deze oplossingen gebeurt via 
de conceptstore, de exporuimte en het publiek plein. Daarnaast 
zorgt de horecafunctie ervoor dat burgers op een laagdrempelige 
manier kennis kunnen maken met de idee van circulariteit en 
achterliggende (denk)processen. Het gebruik van de platte daken 
als ruimte voor stadslandbouw sluit hierbij aan.

De Impact Factory draagt zo bij aan een maatschappij die 
minder afval produceert en steeds minder nieuwe grondstoffen 
nodig heeft om blijvend welvaart en welzijn te kunnen realiseren.

Living lab
Onder het motto ‘practice what you preach’ wordt ernaar gestreefd 
om ook in de omvorming van de gebouwen maximaal de circu-
laire bouwprincipes te hanteren. De Potterij wordt bij de reno-
vatie omgedoopt tot ‘living lab’, waar geëxperimenteerd kan 
worden met circulaire bouwmaterialen en veranderingsgericht 
bouwen. Voor de tijdelijke bestemming wordt momenteel, met 
de steun van Vlaanderen Circulair, gezocht naar systemen en 
bouwpartners die inzetten op circulariteit en demonteerbaarheid.

Omdat de sanering van de bodem de herontwikkeling van 
het terrein nog enige jaren belemmert, stelt de OVAM de toe-
gankelijke delen van het gebouw tijdelijk ter beschikking aan 
organisaties die een sterke link hebben met circulaire economie: 
Deelbaar Mechelen en de Klusbib (gereedschapsbibliotheek voor 
de Mechelaar), Ko-Lab (collaboratief laboratorium rond ambacht, 
technologie, kunst en wetenschap) en de vzw de Notenboom. Die 
organisaties functioneren tegelijk als ambassadeurs en zetten de 
Impact Factory alvast op de mentale kaart.

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling, 
ook op lange termijn

Met de circulaire renovatie van de bestaande structuren van De 
Potterij, de aanleg van een stadsplein en het creëren van nieuwe 
doorsteken, toegangen, gevels en daktuinen worden niet enkel 
de drie gebouwen zelf getransformeerd. Het 19de-eeuwse bouw-
blok krijgt een integrale upgrade met een duidelijk ankerpunt: 
het stadsplein waar de economische, creatieve en publieke in-
vullingen van de omliggende gebouwen elkaar vinden.

Op lange termijn kan de rol van deze centrale ontmoetingsplaats 
nog verder worden uitgebreid over het volledige bouwblok. Aan de 
zuidkant ligt namelijk het woonzorgcentrum ‘Hof Van Egmont’ 
dat in 2025 integraal verhuist. Aan de projectambitie werd daarom 
een aanvullend luik toegevoegd op de lange termijn, waarbij de 
toekomstige – in hoofdzaak residentiële – ontwikkeling afgestemd 
wordt op de ambities van de Potterij-site. Omdat de herontwikke-
ling ruimtelijk aansluit op de circulaire hub kan een grote synergie 
ontstaan tussen beide projecten. Door de mogelijkheid in te zetten 
op innovatieve woontypologieën, veranderingsgericht bouwen, 
‘mobility as a service’ en ‘heating as a service’ met collectieve ver-
warming en de koppeling van de saneringsinstallatie aan een 
WKK-systeem (warmtekrachtkoppeling, red.), groeit het project 
De Potterij gefaseerd uit tot een circulair bouwblok.

Naar een ambitieuze realiteit
De implementatie van circulaire economie in het stedelijk weefsel 
gaat voorbij aan een puur ruimtelijke vertaling. Om de gewenste 
invulling te bekomen, is er nood aan een integrale strategie met 
een sterke focus op ruimtelijke condities die ervoor zorgen dat de 
gewenste nieuwe circulaire economische activiteiten aangetrok-
ken worden. De traditionele planningsmethode, met een lineair 
traject van plannen – bouwen – gebruiken, schiet hierbij tekort.

Ñ
Een scala aan 
invullingen trekt 
een divers publiek 
aan en zorgt voor 
een bruisende site 
doorheen de hele dag. 
De ontmoetingen 
vormen een extra 
kiem tot kennisdelen.



Clustering en 
verbinding van de 

gebouwen creëert 
niet enkel nieuwe 

opportuniteiten op 
programmatorisch en 

ruimtelijk vlak, maar 
geeft het project ook 

een gezicht langs 
verschillende zijden 

van het bouwblok.
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Al van meet af aan bouwt het project van De Potterij aan 
een actorennetwerk dat zich achter de vooropgestelde idee van 
circulair labo wil scharen. Aan de hand van ontwerpend onder-
zoek, wordt in de loop van het proces samen met de stakeholders 
verder gesleuteld aan de projectambitie. De herbestemming van De 
Potterij evolueert van de initiële toekomstvisie op gebouwniveau 
tot een gedragen beleidsvisie op bouwblokniveau.

Momenteel wordt Impact Factory concreet uitgebouwd als hub 
voor circulaire economie. Miss Miyagi onderzoekt het vastgoed-
kundig aspect, waarin de ruimtelijke en juridische mogelijkheden 
van de drie gebouwen op elkaar afgestemd kunnen worden. De 
programmatorische invulling wordt intussen verder vormgegeven 
door Switchrs, die een financieel rendabel en adaptief organisa-
tiemodel ontwikkelden op maat van de partners, ondernemers 
en eindgebruikers.

Deze aanpak vereist een brede kennis en een integrale be-
nadering van stedenbouw. Om voorbij het compromis te gera-
ken, is een constructieve dialoog noodzakelijk, waarin constant 
aan de verschillende knoppen gedraaid wordt (ambities, schaal, 
actorenbetrokkenheid). Aan de hand van co-creatieprocessen 
wordt gestreefd naar samenwerking en consensus. Ontwerpend 
onderzoek vormt hierbij een belangrijk instrument, dat de open 
dialoog tussen de verschillende stakeholders met verschillende 
belangen kan stroomlijnen. Het dialoogmodel prikkelt de ver-
beelding, maakt ruimtelijke en programmatorische linken en 
geeft goesting om te investeren.

De rol van de stedenbouwkundige verschuift binnen deze 
projecten van ‘masterplanner’ naar ‘ruimtelijk bemiddelaar’. Het 
eindproduct is geen blauwdruk van hoe de bebouwde ruimte 
eruit zal zien, maar een transitiestrategie met concrete acties. 
De stedenbouwkundige biedt de diverse stakeholders de juiste 
handvaten aan om zelf verdere stappen te zetten in dat proces.

Werken aan de stad van morgen
De specifieke condities van de binnenstad (aanwezigheid van 
gebruikers, werkkrachten, kennisinstellingen, stakeholders) en 
meer bepaald het centrumgebied (hoge bezoekersaantallen, 
grote panden, sterke zichtbaarheid) vormen belangrijke vesti-
gingscondities voor circulaire businessmodellen. Maar betaal-
bare economische ruimte in de stad is schaars. Een stad vol 
bedrijvigheid is nochtans een veerkrachtige stad. In de transitie 
naar nieuwe economieën, waar lokale productie, logistiek en 
circulaire economie voorop staan, is er nood aan flexibele, be-
taalbare ruimte in de nabijheid van stedelijk afzetgebied. Het 
reserveren van ruimte voor stedelijke economie is een belang-
rijke uitdaging voor de weerbaarheid en dynamiek van de stad 
van de toekomst. Inzetten op ambachten en op maak- en her-
steleconomie, maar ook op alternatieven als deeleconomie, zal 
in dat opzicht kansen bieden.

De Impact Factory wil de binnenstad nieuw leven inblazen 
en aantonen dat productie in de stad mogelijk is, geen waarde-
vermindering teweegbrengt en een versterkende rol kan opne-
men in de sociale en economische cohesie van de stad. Er wordt 
daarom ruimte geboden aan circulaire hightech innovaties en aan 
creatievelingen die aan de slag gaan met hun ideeën. Er worden 
evenementen georganiseerd voor zowel specialisten als leken. De 
circulaire economie wordt voor de burger tastbaar en begrijpbaar 
gemaakt via circulaire horeca (korte keten, stadslandbouw…) 
en de verkoop of het delen van lokale circulaire producten en 
diensten. De bestemming als hub voor circulaire economie 
zorgt bovendien voor linken met zowel het handelscentrum ten 
noorden als de innovatieve woonwijk ten zuiden van het station.

De Potterij wil in die zin exemplarisch zijn voor de verwe-
ving in de stad en zijn steentje bijdragen aan de omslag naar een 
circulaire maatschappij.

58 59Potterijstraat 1 - Kandidatuurstelling Pilootproject Terug in Omloop
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De OVAM wenst, als eigenaar, het gebouw zelf te gebruiken voor events/workshops/persconferenties als 
voorbeeldproject om aan te tonen hoe de ideeën waarvoor zij staat in realiteit er kunnen uitzien. 
Het is de ambitie een pilootproject op te zetten, niet enkel in de totstandkoming van het project (duurzame 
bodemsanering, alternatieve financiering, dynamisch bouwen, ...), maar eveneens in de opzet van het gebouw en de 
rol die het opneemt binnen de stad. 
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Denken
Om onder meer de resterende open ruimte in de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel 
te handhaven, startte de stad Antwerpen in 2013 met onderzoek naar verdichting en 
vernieuwing van de 20ste-eeuwse gordel: LaboXX. Een tweede stap was LaboXX Werk, 
waarbij de klemtoon lag op ruimte voor economie en werkgelegenheid zonder verdringing van 
bedrijven en tewerkstelling. Deze ambities worden uitgetest op het projectgebied ‘Lageweg’, 
een initiatief van de stad Antwerpen, OVAM en Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het traject 
laat zien hoe vervuilde terreinen, die vaak moeilijk te herontwikkelen zijn, ten dienste zouden 
kunnen staan van de stedelijke economie. Tijdens het verkenningstraject – begeleid door 
51N4E en Connect&Transform – werden stakeholders bij elkaar gebracht. Mede dankzij de 
subsidie die het project kreeg als pilootproject ‘Terug in Omloop’ kon ontwerpend onderzoek 
door PTArchitecten, 1010 Architecture Urbanism en POLO Architects gefinancierd worden.
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Een iteratief en co-creatief traject
De Lageweg is een gemengd gebied met een versnipperde eige-
naarsstructuur, actieve bedrijvigheid, verlaten industriële panden, 
woningen, scholen en een ingesloten groenzone. Het gebied  – de 
naam zegt het al – loopt geregeld onder water en heeft te maken 
met een perceeloverschrijdende bodemverontreiniging. Bij de 
herontwikkeling zal worden getracht het bestaande stadsweefsel 
maximaal te hergebruiken in dialoog met eigenaars en gebruikers. 
Die co-creatieve aanpak streeft geen lineair maar een iteratief 
ontwikkelingsproces na: regelmatig werden de projectdoelstel-
lingen bijgesteld en aangepast totdat iedereen zich erachter kan 
scharen. Zo werden de initiële ambities van LaboXX vertaald 
naar de volgende projectdoelstellingen: (1) een hoge verdichting 
met een gemengd programma, (2) ontwikkelbaarheid in fasen, 
(3) 30 procent aaneengesloten groene ruimte, (4) behoud van 
ruimte voor bedrijvigheid, (5) voldoende ruimte voor voorzie-
ningen, (6) lokalisatie van een tramdepot en een tramhalte van 
De Lijn en (7) ruimte voor water en ecologie.

Thema’s als water, mobiliteitsinfrastructuur, energievoor-
ziening, de korrelmaat van nieuwe bouwvelden, de vorm en 
inrichting van de parkstructuur, bodemsanering… vereisen tech-
nische expertise en systeemdenken. In een iteratief en co-creatief 
traject kunnen daarnaast ook meer ‘directe’, menselijke noden 
meegenomen worden. Deze aanpak betekent dat denken en 
doen met elkaar verweven worden. De uitdaging bestaat erin de 
verschillende partijen tot samenwerking aan te zetten, zodat een 
gedeeld en gemeenschappelijk draagvlak ontstaat.

Hieronder vier voorbeelden die de aanpak ‘denken en doen’ 
illustreren op vlak van hergebruik van bestaande gebouwen, 
bedrijvigheid, landschap en bodem.

Heractiveren of afbreken?
Bouwwerken die interessanter zijn dan wat wij nieuw kunnen 
maken, laten we staan. Vanuit die gedachte werd gekeken naar 
de bestaande gebouwen. Sommige industriële gebouwen lieten 
een versnelde activatie toe: de leegstaande Blikfabriek, bijvoor-
beeld, fungeert nu als tijdelijke, bruisende socioculturele buurt-
hub. Door het gebouw opnieuw te gaan gebruiken, wordt ook 

leegstandsbelasting vermeden en kan de ontwikkelaar laten zien 
dat hij een complex stadsproject aankan. De Blikfabriek was ook 
de plek waar alle workshops voor het pilootproject plaatsvonden. 
Het is een terreinrealisatie op korte termijn, die ook een verbe-
tering betekent voor de sociale cohesie en de buurt.

Bestaande bouwwerken aanpassen aan hedendaagse normen 
vraagt een grote financiële inspanning. De Blikfabriek is een 
goed voorbeeld van hoe financieel risico beheerst en gradueel 
afgebouwd kan worden. Het toont dat waarde niet enkel schuilt in 
het gebouw, de bakstenen en het beton, maar ook in het gemengd 
programma dat wordt samengebracht. De tijdelijke gebruikers 
kunnen op termijn instappen in een definitief gemengd bouw-
project. Vaak gaat het om start-ups die geen marktconforme huur 
kunnen betalen. Ze kunnen de tijdelijke fase gebruiken om hun 
zakelijk model te ontplooien en dan uiteindelijk in te stappen in 
het definitieve bouwprogramma. Zo is de cirkel rond.

Dit succesvol voorbeeld van tijdelijk gebruik is het resultaat 
van een samenwerking tussen de private partner en de wijkre-
gisseur. De wijkregisseurs van de aanpalende buurten Kiel en 
Hoboken-Noord inventariseerden tijdens het voortraject via 
een kwalitatieve bevraging van het middenveld het aanwezige 
sociaal kapitaal. Vanuit de gedetecteerde buurtnoden kreeg de 
onderbenutte ruimte een invulling. Zo is er een buurtcafé waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten dankzij laagdrempelige 
activiteiten. Er is een huis voor de jeugd, sport, spel en vrije tijd, 
straatvoetbal, een skatepark, avontuurlijke speeltuigen, creatieve 
workshops, actieve kampen… Er zijn projecten rond vergroening 
en hergebruik van materialen en daarnaast is er een gedeeld 
maakatelier, waar ook machines en kennis uitgewisseld worden.

De verpauperde gebouwen naast de succesvolle Blikfabriek 
zijn echter voor velen een doorn in het oog. Talrijke voorstellen 
tot tijdelijke activatie werden afgewezen. Hier zou afbraak een 
oplossing kunnen zijn, met een sloopopvolgingsplan volgens de 
principes van Tracimat1. Daarbij staat een sterk doorgedreven ke-
tenintegratie voorop, worden milieurisico’s bij sloop- en afbraak-
werken beperkt en de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen 
naar de omgeving vermeden, en komen zuiverdere afvalstromen 

1 Tracimat gaat via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt 
met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken.

Vier lessen uit ‘de Lageweg’
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vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken. Om de keten-
integratie te versterken, zou men het sloopbedrijf op de site zelf 
kunnen inschakelen in plaats van het afval te transporteren. De 
vrijgekomen ruimte zou deel kunnen uitmaken van de publieke 
parkstructuur die de projectsite ambieert.

Bedrijvigheid integreren of herlokaliseren?
Het projectgebied was lang een plaats van productie en werkge-
legenheid in Hoboken. Volgens het gewestplan is het deels in-
dustrie- en deels woongebied. De grote maat en de slechte staat 
van de fabrieksgebouwen, de bodemverontreiniging, de gebrek-
kige ontsluiting voor vrachtverkeer, de moeilijke verenigbaarheid 
van zware industrie met de leefbaarheid van de wijk – het zijn 
maar enkele van de talloze factoren die een ruimtelijke visie 
noodzakelijk maken. Om hier een antwoord op te bieden, werd 
bekeken waar in de onmiddellijke omgeving stedelijke economie 
plaatsvindt of wordt ontwikkeld: de KMO-zone ten zuiden van 
het projectgebied, Blue Gate, de groothandelsmarkt... Deze ver-
schillende economische activiteiten en voorzieningen rond de 
site bieden opportuniteiten voor mogelijke samenwerkingen 
tussen bedrijven of voor herlokalisatie.
Actieve bedrijven die harmoniëren met hun leefomgeving moe-
ten we meer dan ooit koesteren. Zoals zoveel bedrijven, zijn ook 
de bedrijven op Lageweg in evolutie: ze willen groeien, krimpen, 
veranderen. Dit wil zeggen dat de economische activiteiten en-
kel behouden kunnen blijven als bedrijven met andere grondei-
genaars de handen in elkaar slaan en de site zelf gaan ontwikke-
len. De meerwaarde die door herontwikkeling ontstaat, dient 
opnieuw in het gebied zelf geïnvesteerd te worden.

Om een antwoord te bieden op de ruimtelijke behoeften van 

(huidige en toekomstige) bedrijven, werd bekeken hoe economie 
en voorzieningen elkaar kunnen aanvullen. In de context van 
de Lageweg is gestapelde bedrijvigheid een must, waarbij een 
hoge vloer-terreinindex (V/T) en een omvangrijke parkstruc-
tuur vooropgesteld zijn. Flexibele structuren kunnen hiervoor 
een duurzame oplossing zijn. Een intelligent cascosysteem kan 
ruimte bieden voor gestapelde bedrijven en relatief goedkoop 
getransformeerd worden naar ander gebruik (wonen, kantoor) 
en vice versa.

Deze aanpak van stedelijke bedrijvigheid illustreert het motto 
‘denken en doen’: enerzijds worden een algemene hypothese en 
een strategie naar voren geschoven, anderzijds zijn er de specifieke 
noden van mensen in het gebied. Men moet daarbij rekening 
houden met twee verschillende snelheden: planning gaat over 
de lange termijn, terwijl noden uiteraard acuut zijn. Dit gevoelig 
evenwicht kan makkelijk worden verstoord.

Ruimte maken voor water en buurtgroen
Water vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de laaggele-
gen projectsite. Pas in het ontwerptraject werd duidelijk welke 
implicaties dat heeft voor de mogelijke ruimtelijke scenario’s. 
Het toenemend risico op overstroming maakt dat er grote nood 
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zicht vanuit Weerstandlaan toegang vanuit Krugerstraat

beeld tussen Lageweg en tramstelplaats

COLLAGES

Zicht op het park, de groene parkboulevard en de buurthal
Een impressie van het park. 
Copyright: PTArchitecten en 1010 architecture urbanism

Luchtfoto van de projectsite
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is aan waterbuffering. Onderzoek naar de overstromingsgevoe-
ligheid werd in het ontwerpend onderzoek gekoppeld aan een 
andere concrete nood, namelijk die aan toegankelijk buurtgroen. 
Het concept van een overstroombaar park voorziet in een blauw-
groene ruimte als drager voor de verstedelijking. De overstroom-
bare delen zorgen in natte periodes voor waterbuffering. Een 
groene vork verbindt het bestaande centrale bosje met de Ho-
bokense polders en de bedding van de Hollebeek – een belang-
rijke biotoop in het netwerk – richting Groothandelsmarkt. Bij 
het ontwerp wordt ingezet op multifunctioneel gebruik bij dro-
ge en natte periodes. De noordelijke arm gaat door het waterge-
voelige laagste gebied. De zuidelijke arm is er vooral voor de 
gebruiker en wordt via een fietsbrug gecombineerd met de Ho-
bokense polder en BlueGate Antwerp.

Het concept is in de startnota van het RUP Lageweg beschre-
ven en kan met een inrichtingsplan verder worden uitgewerkt 
als circulair landschap binnen het blauwgroene netwerk. Hierbij 
kan niet alles op voorhand worden gepland. In de komende fase 
zullen de condities moeten worden doorontwikkeld die nodig zijn 
om de parkstructuur als netwerk in te schakelen in de stedelijke 
ecologie. Op die manier kan de ruimtelijke samenhang tussen 
verschillende biotopen voor fauna en flora goed gaan functioneren.

Vat vol kansen
Vaak wordt de bodem pas laat in het ontwikkelingsproces beke-
ken, terwijl er net belangrijke kansen voor duurzame ontwikke-
ling te ontdekken zijn bij een integrale en circulaire aanpak. Soms 
signaleren bodem-, energie- of duurzaamheidsmedewerkers deze 
kansen, maar het is nog steeds moeilijk om ontwikkelaars, plano-
logen, gebiedsregisseurs en bestuurders hiervan te overtuigen. 
Het belang van bodemsanering binnen de herontwikkeling van 
de Lageweg is door de OVAM van bij het begin op de agenda 
gezet. We blijven proberen om de verontreinigingsopgave niet 
los van het ruimtelijk scenario te bekijken, maar als een onderdeel 
van het totaalproject te zien.

Bij deze brownfieldsite is afgestapt van de conventionele 
aanpak om eerst de verontreinigde terreinen te saneren en dan 
pas een plan te maken voor herontwikkeling. We bekijken beide 
acties als een geheel. Door de inzichten in de verontreiniging 
van de bodem vooraan in het planproces te plaatsen, kunnen 
ruimtelijke keuzes verstandiger gemaakt worden.

Zo kunnen stukken grond waar de vervuiling geen risico 
inhoudt zolang ze afgedekt zijn, tijdelijk ingericht worden als 
skatepark of sportveld. Het afstemmen van ondergrondse par-
kings op saneringszones is de meest voorkomende toepassing. 
Ook bijbehorende werken zoals bemaling en grondwatersanering 
mogen we in de toekomst niet uit het oog verliezen in het plan-
proces. Er zijn vandaag al veel voorbeelden van integratie van 
saneringswerken in bouwprojecten. Maar slechts zelden heeft 
de verontreiniging invloed op de stedenbouwkundige keuze.

Samenwerking en ondersteuning door experten is een be-
langrijke succesfactor voor een duurzame, relevante en in de 
herontwikkeling geïntegreerde sanering. Private ontwikkelaars 
kunnen de kosten van gekende vormen van vervuiling doorgaans 
efficiënt beheersen, maar het grootste risico zit in de kosten van 
ongekende vormen van vervuiling, die zich tijdens het sane-
ringsproces voordoen. Als dit risico beter zou kunnen worden 
ingeschat, zou dat de ontwikkelingsmogelijkheden op korte en 
lange termijn ten goede komen.

Leren uit de Lageweg
In dit project komen de typische knelpunten van stadsontwik-
keling samen die ook een interessante leerschool kunnen vormen 
voor andere plekken. Als het hier kan, dan kan het elders ook. 
Het toont hoe een grootschalig stadsproject op een experimen-
tele, lerende en pragmatische manier kan worden aangepakt, 
zonder daarbij de belangrijkste doelstellingen uit het oog te 
verliezen: het kapitaal binnen het gebied houden, een gemengd 
stadsdeel tot stand brengen en de transitie naar een circulaire 
economie mogelijk maken.

Belangrijke stappen zijn gezet, maar er is nog werk aan de 
winkel. Met de startnota is de aanzet gegeven voor een RUP 
waarin de stedelijke ontwikkelingsvisie zal worden omgezet naar 
een uitvoerbaar juridisch kader. Een brownfieldconvenant wordt 
onderhandeld om het project financiële stimuli te geven. Nauwe 
betrokkenheid, engagement en samenwerking zullen nodig zijn.

Het project leerde ons bovenal dat je een levendig stadsweefsel 
niet creëert achter je laptop, in een studiebureau of op kantoor. Als 
je een levendige wijk wil maken, moet je ook aandacht schenken 
aan alles wat er tussen de gebouwen ligt. Door denkers en doe-
ners samen te brengen en technische kennis en directe noden te 
verbinden, ontstaat een geïntegreerd stadsontwikkelingsproject. 

De hal van de Blikfabriek die nu als skatepark dienst doet. 'Circulair zijn doe je niet alleen'. Het team dat de 
activiteiten in de Lageweg draaiende houdt.
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Onder onze voeten, vertrapt en 
vaak vergeten, bevindt zich een 
levendig bodemecosysteem. Het doet 
planten groeien en bloeien en is van 
levensbelang voor mens, dier en leefomgeving. De bodem 
is een natuurlijk kapitaal, dat water en lucht verbindt en 
biochemische en hydrologische cycli ondersteunt. De 
ondergrond biedt tal van ecosysteemdiensten1 door bij te dragen 
aan veilig voedsel, biomassa, zuiver water, infiltratie, waterregulatie, 
klimaatregulatie, koolstofopslag, biodiversiteit, recreatie, natuur... Dit 
artikel legt uit waarom het noodzakelijk is dat planners de bodem en 
zijn functies goed begrijpen – bodemzorg is een urgente kwestie. 

1 Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd.
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Sense of urgency voor bodemzorg 
Bodemvorming is een traag proces, dat op een geologische tijd-
schaal bekeken moet worden. Het bodemecosysteem kan echter 
op relatief korte tijd ontwricht raken. Verkeerd gebruik, stede-
lijke ontwikkeling, verharding en infrastructuren tasten de 
(vruchtbare) bodem aan, de klimaatwijziging zet het hele eco-
systeem onder druk. Bodemdegradatie2 komt voor in vele vormen. 
Bodemverontreiniging, erosie, compactie, verschuiving, verzilting, 
agrochemicaliën, (kunst)mest, toxische stoffen en verlies van 
organische stoffen zijn verantwoordelijk voor de aantasting van 
de bodem. Deze thema’s worden in Vlaanderen binnen verschil-
lende instanties opgenomen, wat zorgt voor een versnipperd 
bodembeleid.

In een recent rapport3 bogen twee internationale experts 
zich, in samenwerking met Vlaamse experts en stakeholders, 
over de staat van het Vlaamse bodemkapitaal. Het leverde een 
kritisch rapport op, dat de bedreigingen grofweg situeerde bij 
de toenemende verharding en landgebruik, landdegradatie door 
onhoudbare landbouwpraktijken, klimaatwijziging, extreme 
weersomstandigheden en diffuse bodemverontreiniging. Het is 
belangrijk dat iedereen – inclusief ruimtelijk planners – beseft 
dat een gezonde leefomgeving enkel mogelijk is als we de bodem 
beschermen en herstellen. Dit is cruciaal voor ons welzijn en 
voor het opvangen van maatschappelijke kwesties zoals de kli-
maatverandering. Het rapport pleit daarom voor een erkenning 
van de levende bodem als een publiek goed – zoals de publieke 
ruimte of zuivere lucht. Los van het feit of de grond privaat of 
publiek bezit is. 

Het bodemsaneringsbeleid
Sinds haar ontstaan in 1981 is bodemzorg een van de twaalf 
hoofdtaken van de OVAM, vastgelegd in het Afvalstoffendecreet. 
Dit decreet – later het Materialendecreet – legde de eerste fun-
damenten voor circulariteit. Een van de hoofdprioriteiten is het 
reguleren en saneren van legale en illegale stortplaatsen. De 
aanzet tot het Vlaamse bodemsaneringsbeleid was de vaststelling 
dat vervuiling meestal niet beperkt blijft tot het terrein zelf, maar 
zich via bodem en grondwater verder verspreidt. De OVAM 

2 Toth, G. Montanarella, L. en Rusco E., Threats to soil quality in Europe, EUR 
23438 EN - 2008

3 Bardgett, R. en Van Wensem, J., Bodem als natuurlijk kapitaal (2021) 
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 
(kvab.be) (UGent, 2011)

startte met een inventarisering om inzicht te krijgen in de pro-
blematiek. De eerste ‘blackpoints’ werden onderzocht en gesa-
neerd. 

In 1995 werd het Bodemsaneringsdecreet goedgekeurd4. Dat 
voerde onder meer een onderzoeksplicht in voor risicogronden 
(gronden waarop vervuilende activiteiten werden of worden 
uitgevoerd) die worden overgedragen. De ambitie is om tegen 
2036 alle historisch verontreinigde gronden te saneren. Sinds 2018 
wordt deze ambitie verdergezet met een versnelling van opvolging. 
Als er bij risicogronden nog geen bodemonderzoek is uitgevoerd, 
wordt nagegaan of er bodemverontreiniging aanwezig is en of 
die verder aangepakt moet worden door exploitant, gebruiker of 
eigenaar5. Vervolgens wordt bekeken of er risico is voor mens of 
milieu, rekening houdend met de kenmerken en de functies van 
de bodem in kwestie. De OVAM zorgt daarnaast ook voor de 
aanpak van nieuwe bodemverontreiniging en het opvolgen van 
de periodieke onderzoeksplicht en van schadegevallen. 

De bodemsector werkt nauw samen met eigenaars en gebrui-
kers van risicogronden en met lokale besturen die de risicogronden 
inventariseren. Dat op zijn minst de informatie over deze gronden 
‘publiek goed’ is, vertaalt zich vandaag via het geoloket6. Daar kan 
iedereen nagaan of er voor een bepaalde locatie dossierinformatie 
beschikbaar is bij de OVAM. 

Een ruimer beleid richting 
globale bodemzorg

Bodemzorg is meer dan het weghalen of beheren van bodem-
verontreiniging om mens en milieu te beschermen. Binnen de 
OVAM wordt werk gemaakt van een transitie naar een breder, 
regeneratief en geïntegreerd bodembeheer in overleg en samen-
spraak met sleutelpartners. Dit moet leiden tot een betere glo-
bale bodemgezondheid. Om de bodemzorg voor de toekomst in 
de praktijk te brengen, voorziet men naast de huidige perceels-
gerichte aanpak op niveau van risicolocaties een transitie naar 
een breder en gebiedsdekkend schaalniveau dat rekening houdt 
met diffuse verontreiniging – en dus met een minder voor de 

4 Torsten Feys, De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in historisch 
perspectief

5 https://www.ovam.be/verplicht-onderzoeksmoment

6 https://services.ovam.be/ovam-geoloketten/# toont waar in 
Vlaanderen meldingen en schadegevallen gerapporteerd zijn en waar er 
bodemonderzoeken en saneringen plaats vinden en vonden

Ruimtelijke ontwikkeling 
begint bij de bodem
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hand liggende koppeling aan risico-activiteiten. Ook verontrei-
nigende stoffen die momenteel nog niet standaard onderzocht 
en aangepakt worden, worden in rekening genomen. Dit omvat 
een verschuiving van een saneringsgerichte aanpak naar het 
beheer van bodemverontreiniging, met onder meer het geven 
van informatie over de bodemkwaliteit en gebruiksadviezen. Op 
die manier worden bodem- en landgerelateerde ecosysteemdien-
sten duurzaam benut, hersteld, beschermd en – indien nodig 
– verbeterd (lees: geregenereerd). 

Internationaal kader
Ook internationaal is er een sense of urgency rond bodemzorg. 
Het internationale Global Soil Partnership7 promoot vanuit de 
VN Voedsel- en Landbouworganisatie duurzaam bodembeheer 
ter bevordering van gezonde en productieve bodems en ijvert 
voor een ‘land degradation neutral world’ tegen 2030. Op het 
World Resource Forum 2019 ‘Closing Loops’ was er voor het 
eerst expliciet aandacht voor bodem en land als te beschermen 
natuurlijk kapitaal. Ook de European Green Deal vestigt via 
verschillende strategieën de aandacht op bodemzorg8, en bij de 
Europese Commissie loopt de publieke consultatie rond de nieu-

7 http://www.fao.org/global-soil-partnership/en/

8 Door koppeling met de klimaatvisie, de biodiversiteit-strategie met 
bescherming van ecosystemen, de strategie duurzame chemie – met een zero 
pollution ambitie voor lucht, water en bodem, en de Farm to fork.

we EU-Bodemstrategie9. Voorts is bodemgezondheid & voedsel 
een van de vijf missies10 van Horizon Europe met als motto ‘Zorg 
voor bodem is zorg voor leven’. 

Er is heel wat bodemkennis aanwezig en beschikbaar, maar er 
heerst ook nog altijd veel onwetendheid rond bodemgezondheid en 
het functioneren en herstellen van bodemecosystemen – en hoe 
stadsvernieuwings- of gebiedsontwikkelingsprojecten daaraan kun-
nen bijdragen. Internationale fora waarschuwen om niet dezelfde 
fout te maken als bij de klimaatdiscussie, waar de wetenschap al 
lang overtuigd was terwijl het grote publiek en het beleid bleven 
twijfelen11. Laten we de mogelijkheden die de Green Deal biedt om 
de bodem in het Europese omgevingsbeleid een prominente plek 
te geven ook snel en ambitieus vertalen op lokaal niveau. 

Bodem als complexe 
uitdaging voor planners 

Het kader voor onderzoek en sanering van verontreinigde gron-
den werd in de loop der jaren zo efficiënt mogelijk uitgewerkt 
met de bedoeling deze terreinen snel terug marktwaardig te 
maken en zo dus open ruimte te vrijwaren. Een betonstop avant 
la lettre– circulair landgebruik met activatie van onderbenutte 

9 Commission consults on new EU Soil Strategy (europa.eu)

10 Missions in Horizon Europe | European Commission (europa.eu), naast 
de missies rond kanker, klimaatadaptatie & sociale transformatie, gezonde 
oceanen, zeeën en water, klimaat neutrale en slimme steden

11 Onderzoek ‘Twintig jaar Klimaatdebat’ De Groene Amsterdammer 3 februari 
2021

Waalse Krook (Gent) na de sloop
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ruimte. Op deze manier geeft de bodemsector al jaren vorm aan 
bodem en land als te beschermen natuurlijk kapitaal binnen de 
circulaire economie. 

Bodemsanering als hefboom binnen ruimtelijke herontwik-
keling wordt zo integraal en duurzaam mogelijk aangepakt. Er 
lopen vele integrale samenwerkingstrajecten waar de OVAM als 
partner optreedt, hetzij ambtshalve als saneerder, hetzij binnen 
de Brownfieldconvenanten met een bodemsaneringsvraagstuk, 
hetzij als dossierbeheerder. 

Sterke voorbeelden zijn economisch waardevolle sites die de 
tand des tijds amper hebben doorstaan, maar toch een hefboom 
kunnen zijn voor stadsvernieuwing – zoals Turnova, rond de 
verwaarloosde site van een voormalige drukkerij in Turnhout. 
Oude industriële plekken die geherwaardeerd worden, bieden 
bovendien een krachtige identiteit aan de omgeving. Oude gas-
fabrieken die steden van licht en veiligheid voorzagen, kunnen 
perfect hun publieke rol behouden, zoals in Wervik, waar de 
Gasfabriek werd omgezet naar een groene centrumparking of de 
Krook in Gent die nu bibliotheek is. Soms worden het publiek-
strekkers waar noden voor de omgeving opgelost worden, zoals 
Park Spoor Noord in Antwerpen, een oude spoorweglocatie 
die nu buurtbewoners het nodige groen biedt en bezoekers uit 
de ruime omgeving aantrekt. Of ze geven de economische wel-
vaart innovatief vorm, zoals in Hoboken waar Petroleum Zuid 
plaats maakt voor Blue Gate Antwerp, met de focus op circulair 
werken, groene ruimte en aandacht voor historisch erfgoed. 
Ook voormalige stortplaatsen bieden vaak gevrijwaarde open 
ruimte in afwachting van mogelijke sanering en ontginning van 
materialen , beter gekend als Dynamic Landfill Management 
(DLM). Deze voorbeelden tonen aan dat er voordeel te halen 
valt uit een integrale, duurzame herontwikkeling. Toch is het 
niet vanzelfsprekend: de langetermijneffecten van bodemzorg 
worden vaak niet (economisch) gewaardeerd.

Bodemzorg voor de ruimtelijk planner
De bodem is – letterlijk – de basis waarop ruimtelijk planners en 
projectontwikkelaars werken. Hoe kijken zij vandaag naar de 
bodem en de ondergrond? Zien ze er de meerwaarde van in? 
Planners hebben onmiskenbaar een cruciale rol in het toekom-
stig ruimtelijk bodemgebruik. 

We zien vier handvatten en voorbeelden die ruimtelijk plan-
ners kunnen gebruiken om vanuit bodemzorg bij te dragen aan 
de circulariteit van een gebied.

1GA VOLUIT VOOR HET BEHOUD EN HET HERSTEL VAN 

BODEMFUNCTIES EN ECOSYSTEEMDIENSTEN . Met het 
project ‘Vlaanderen breekt uit’ zet het Departement Omgeving 
in op ontharding, waardoor de bodem terug zijn functies kan 
vervullen – waaronder die van waterreservoir. Belangrijk hierbij 
is aandacht voor mogelijke (rest)verontreiniging. Hiervoor heeft 
OVAM in samenwerking met Arcadis een handleiding ontwik-
keld12. 

2KIES VOOR CIRCUL AIR L ANDGEBRUIK . Benut de plan-
ningsruimte optimaal voor hergebruik en bescherm de 

open ruimte. Hier valt te leren uit de integrale bodemsanering 
(zie voorgaande). Door de herontwikkeling van een plek af te 
stemmen op de ruime omgeving creëer je als het ware een ac-
cupunctuurpunt waardoor je de energiebanen in de omgeving 
van het project (her)activeert. Circulaire herontwikkeling en 
bodemherstel worden dan hefbomen binnen een grotere schaal 
van gebiedsontwikkeling. 

3ZET IN OP LOK A AL CIRCUL AIR BODEMGEBRUIK  door 
bij circulaire bouw- of gebiedsprojecten de uitgegraven 

bodem optimaal te benutten als een materiaal- en/of grondstroom 
via hergebruik: door het toevoegen van bodemverbeteraars uit 
lokale stromen, zoals organisch materiaal en/of voedselresten 
uit de omgeving, kan bodem terug een hogere waarde in de 
keten krijgen. Het project ‘Bouwen op/aan gezonde bodem’ van 
de Grondbank in samenwerking met Immoterrae, VCB, VLACO, 
met ondersteuning van Vlaanderen Circulair, ontwikkelde een 
aantal sensibiliseringsfiches die ook nuttig zijn voor bouw- of 
gebiedsprojecten13. 

4BESCHERM BODEM EN L AND . Net als water en lucht is 
bodem een natuurlijk kapitaal en gemeengoed waar we 

met zijn allen zorg voor moeten dragen. Breng deze gedachte 
binnen in het gebiedsproject en in de hoofden van de stakeholders. 
Dit is het verhaal van de natuurlijke systemen en hoe de mens 
een onderdeel is van dat systeem, en niet een consument of gast. 
Omdat iedereen vanuit een bepaalde rol een relatie heeft met de 
bodem – burger, producent, consument, eigenaar, beheerder, 
tuinier, landbouwer, wandelaar, professional… – kan iedereen 
vanuit die rol en verantwoordelijkheid de ‘dagelijkse bodemzorg’ 

12 https://www.ovam.be/bodemzorg

13 Grondbank - bouwen op/aan gezonde bodem. www.grondbank.be

Net als water en lucht is bodem een 
natuurlijk kapitaal en gemeengoed 
waar we met zijn allen zorg voor 
moeten dragen. Breng deze gedachte 
binnen in het gebiedsproject en in 
de hoofden van de stakeholders.
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in de praktijk brengen, hetzij via individuele keuzes (aankoop-
beleid, pesticidevrij tuinieren…) hetzij via structurele beleids- of 
managementkeuzes. 

Bodem als een zorg voor ons allemaal 
De realisaties en beleidslijnen uit verleden en heden in Vlaan-
deren en de internationale bewustwording stimuleren de zorg 
voor een levende bodem als gemeengoed. Het OVAM-bodem-
beleid wil niet enkel curatief (door sanering de chemische kwa-
liteit verbeteren) en perceelsgericht, maar waar mogelijk ook 
regeneratief14 en gebiedsgericht aan de slag. Het wil, samen met 
partners, de bodem op de juiste plekken opnieuw gezonder 
maken door bijvoorbeeld bodem(nutriënten)kwaliteit, bodem-
biodiversiteit, koolstofopslag en grondwaterkwaliteit te verbe-
teren. Bodemzorg vraagt een versterkt en activerend maatschap-
pelijk bodembewustzijn, een ondersteunend beleidskader met 
de nodige instrumenten en het stimuleren van bodembewust 
gedrag en goede bodemzorgpraktijken. 

Zoals gezegd: iedereen kan naargelang zijn of haar rol res-
pect en zorg voor de bodem opnemen. De overheid draagt een 
belangrijke verantwoordelijkheid om aan deze vernieuwde inzet 
verder vorm te geven. Het Soil+Landstewardship15 helpt daarbij. 

Soil+Landstewardship is een activerende hefboom om een 
handelingsperspectief voor bodemzorg uit te werken. De OVAM 

14 De regeneratie van bodem: https://iiw.kuleuven.be/nieuws/pas-op-voor-
bodems-met-burn-out 

15 In een milieucontext wordt stewardship veelal gedefinieerd als het 
verantwoordelijke gebruik en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, 
waarbij de belangen van de maatschappij, de toekomstige generaties, de 
andere organismen of  species, alsook de private noden ten volle en in 
evenwicht in rekening gebracht worden.

gebruikt het stewardship-principe als stimulus om nieuwe kansen 
en mogelijkheden in het (eigen) beleid te ontdekken en anderen via 
samenwerkingen te motiveren om brede bodemzorg mee vorm te 
geven. Er zijn alvast drie toekomstscenario’s voor bodemzorg in 
ontwikkeling om met verschillende doelgroepen en partners het 
soil+landstewardship concreet te maken en de gedeelde opgave 
breed-maatschappelijk te erkennen. Bij dezen wil de OVAM ook 
de planningswereld graag de hand reiken. 

Hoe? Het antwoord is ja!16

Bovenstaande aspecten vragen heel wat menskracht, ze vereisen 
ook nieuwe vormen van leren en kennisdeling om ervoor te 
zorgen dat de impliciete en expliciete kennis inzetbaar en uit-
voerbaar wordt. En aanzet tot ‘anders’ handelen. Het is een fra-
giel zoeken naar constructieve en interdisciplinaire samenwer-
king, met handvatten en instrumenten die niet altijd goed op 
elkaar zijn afgestemd. 

Op het laatste ecosysteemdiensten-symposium17 zag Sylvie 
Van Damme, docent landschaps- en tuinarchitectuur HoGent, 
een oplossing in een herwaardering van de culturele ecosys-
teemdiensten (de niet-materiële voordelen die mensen halen 
uit ecosysteemdiensten, zoals geestelijke verrijking, cognitieve 
ontwikkeling, recreatie, esthetische beleving , red.) om zo na-
tuur, cultuur en sociaal weefsel te verbinden. Ze deed hierbij 
een oproep om landschappelijke kwaliteit mee te nemen in de 
ruimtelijke planning. Hans Van Dyck, professor Natuurbehoud 
en Gedragsecologie aan de UCL, pleitte ervoor om een variëteit 

16 Peter Block. 'The Answer to How is Yes'. Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2003

17 Ecosysteemdiensten - Departement Omgeving (vlaanderen.be). 9 febr 2021

Omdat iedereen 
vanuit een bepaalde 
rol een relatie heeft 
met de bodem, 
kan iedereen 
vanuit die rol en 
verantwoordelijkheid 
de ‘dagelijkse 
bodemzorg’ in de 
praktijk brengen
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aan initiatieven een kans te geven en zo lineair en gecomparti-
menteerd werken te laten varen. 

Er zijn vele spelers bij de bodem betrokken en het verhaal 
speelt zich af op verschillende schalen. Architecture Workroom 
Brussels heeft in opdracht van de OVAM een verhaallijn ontwik-
keld over hoe tal van bodemzorgers op nationaal en internationaal 
niveau bodemzorg concreet maken. Dit inspirerende narratief is 
binnenkort te vinden op de OVAM-website18. 

Daarnaast worden op Vlaams beleidsniveau sinds eind 2018 de 
eerste stappen gezet om bodem in bondgenootschap aan te pakken. 
Binnen het Open Ruimte Platform start na de programmawerking 
Water-Land-Schap, de programmawerking ‘Grondzaken’ op. Hier-
bij werken momenteel de OVAM, Departement Omgeving, VLM, 
ILVO, INBO, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, 
VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionaal Landschap en 
VITO samen een programmawerking uit. De programmawerking 
ambieert een grote variëteit van concrete realisaties op het terrein. 
Het team is ook ruimtelijk aan de slag rond het afstemmen van 

18 https://www.ovam.be/bodemzorg

bodemgerelateerd beleid, data en kennisdeling, om op termijn 
samen innovatieve praktijken en lokale initiatieven te stimuleren, 
versnellen en op te schalen.. Een tweemaandelijkse prijs voor 
goede bodempraktijken staat op stapel. 

Zorgen voor de bodem = zorgen voor elkaar 
Om bodemzorg in ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling 
binnen te brengen, zal vernieuwde aandacht nodig zijn voor wat 
er zich onder onze voeten afspeelt: meer bodembewustzijn, meer 
ruimte voor experiment, meer plekken voor co-innovatie, ken-
nisdeling, training en gesprek. De Europese Unie beseft de nood-
zaak van een systemisch bondgenootschap dat gericht is op 
gemeenschappelijke/maatschappelijke noden en voordelen. Cir-
culaire gebiedsontwikkeling kan op maat van een gebied richting 
geven om bodemzorg af te stemmen op de lokale noden en wen-
sen. Samen met de actoren uit het gebied krijgt Soil+Landste-
wardship actief vorm. Door te zorgen voor de bodem, zorgen we 
voor elkaar. Of: zorgend voor elkaar, zorgen we voor de bodem. 
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Van Hamburg over Rotterdam en Antwerpen tot Le Havre vinden we 
welvarende havens, die een antwoord zullen moeten bieden op het complexe 
circulaire vraagstuk rond economie, ecologie en ruimtegebruik. Meer nog, 
ze zijn een cruciale hefboom om die transitie te versnellen. Er bloeien al 
vele circulaire initiatieven en strategieën in havengebieden, maar toch ligt 
er voor havens nog steeds een grote uitdaging in het ontwerpen, vormen 
en initiëren van ruimtelijke projecten voor een circulaire toekomst.

E M M A  B I E R E N S ,  C H I A R A  C I C C H I A N N I  [  AW B  ]

Havens

Hafen City, Hamburg
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De (re)organisatie van ruimte 
als strategisch middel

De circulaire transitie impliceert een economische verandering, 
die samenvalt met een verschuiving in de manier waarop we de 
ruimte organiseren. Ze stelt het ruimtelijk systeem van produ-
ceren en leven ter discussie en confronteert ons met de noodzaak 
om nieuwe projecten en organisatiemodellen uit te denken. 
Economische en ecologische expertise zullen niet volstaan om 
deze opgave tot een goed einde te brengen. Ook voor architecten, 
stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke denkers is een be-
langrijke rol weggelegd.

Een plek waar deze ruimtelijke verandering al sterk voelbaar is, 
is de haven, een baken van productie en logistiek en daarom een 
potentiële broedplaats voor innovatie en expertiseopbouw. Havens 
spelen een sleutelrol als knooppunt in de globale productie- en 
distributieketen. Door de circulaire transitie staat deze rol op 
een cruciaal keerpunt: er zal immers meer op kortere ketens en 
lokale en regionale productie worden ingezet. Havens zien zich 
daarom genoodzaakt de kernactiviteiten te herdefiniëren volgens 
meer duurzame modellen. De hoog-dynamische haven is bijge-
volg een belangrijke katalysator voor systemische verandering. 
Deze verandering gaat onvermijdelijk samen met het herdenken 
van de ruimte en de ruimtelijke relaties in en rondom de haven.

Om grip te krijgen op de relatie tussen circulariteit en havens, 
ruimte en economie, nam het onderzoekstraject ‘Circulaire 
(Stads)Havens’1 de havens tussen Hamburg en Le Havre onder 
de loep. Hierbij werden inzichten verzameld over strategische 
keuzes, veranderende rollen, verscheidenheid aan projecten en 
het gebruik van ruimte. De paper Patterns of Circular Transi-
tion: What Is the Circular Economy Maturity of Belgian Ports?2 
bouwt verder op deze inzichten en ander lopend onderzoek om 
havenstrategieën in België te bekijken vanuit een economisch 
standpunt. Doorheen deze havenstrategieën kunnen drie stra-
tegische sporen richting een circulaire modus operandi herkend 
worden: (1) energieproductie, (2) het recycleren van materialen 
en (3) het organiseren en orkestreren van nieuwe stromen. Het 
is belangrijk dat deze strategische sporen tegelijkertijd worden 
opgenomen. Ruimte, op verschillende schalen, speelt hierin een 
cruciale rol.

1 ‘Circulaire (Stads)Havens’ of  ‘Circular (City) Ports’, 1010 architecture urbanism 
(1010au), Elvira Haezendonck (VUB), Architecture Workroom Brussels (AWB), 
2018-2020, in opdracht van Vlaanderen Circulair/OVAM. Alle documenten zijn 
terug te vinden op www.circularports.eu en www.deltaatelier.eu

2 Haezendonck, E.; Van den Berghe, K. Patterns of  Circular Transition: What Is 
the Circular Economy Maturity of  Belgian Ports? Sustainability 2020, 12, 9269.

Dit vraagt om een verweving tussen diverse ruimtelijke omge-
vingen. Zo vormen haven, stad en regio steeds meer een schakel 
binnen eenzelfde systeem en neemt hun onderlinge relatie aan 
belang toe. Elke schakel zal een verandering (moeten) doorma-
ken richting meer circulariteit binnen het systeem. Van deze 
ruimtelijke verwevenheid bestaan al goede voorbeelden, zoals in 
Amsterdam, waar de schaarse ruimte binnen de haven noopte 
tot een ruimtelijke (her)organisatie die een circulaire dynamiek 
mogelijk maakt. Specifieke gebieden binnen de stad en de haven 
werden aangewezen voor de uitvoering van circulaire proefpro-
jecten, met vervoer over water als belangrijk element. Ook de 
Haven van Brussel legt zich toe op de organisatie van een nieuw 
en duurzaam logistiek systeem. Zo worden nieuwe ruimtelijke 
omgevingen binnen de haven gedefinieerd waarin gedeelde ma-
teriaalopslag, faciliteiten en infrastructuur worden aangewend 
om circulaire praktijken te versnellen en te ondersteunen.

Van verhuurders tot planners en 
matchmakers: de rol van de havenautoriteit

De evolutie naar een steeds meer verweven (ruimtelijk) systeem 
betekent ook dat vele actoren van rol veranderen. Zo is de afge-
lopen jaren de rol van de havenautoriteit verschoven van het 
verhuren en operationaliseren van de haven naar een meer proac-
tieve rol als regelgever, facilitator, matchmaker en ‘community 
builder’. De aanpassing naar een duurzame haven manifesteert 
zich in de dagelijkse werking van de havenautoriteit, maar ook 
in de opmaak van een strategische toekomstvisie. Daarnaast 
neemt de relatie tussen havenautoriteit en bedrijven aan belang 
toe en ontstaat er meer samenwerking tussen haven, steden en 
gemeenten.

Elke haven in de delta krijgt met deze veranderende rol te 
maken. In Brussel start de havenautoriteit een proces van struc-
turele uitwisseling op om samen met de praktijkgemeenschappen 
binnen de haven een nieuw circulair project op te zetten. Daar-
naast werkt ze samen met de gemeente Anderlecht aan nieuwe 
projecten die gebruikmaken van bestaande haveninfrastructuur 
om een nieuwe circulaire wijk uit te werken. De recent gefuseerde 
North Sea Port (Haven van Gent en Zeeland Seaports) gebruikt 
visualisaties om te tonen hoe de haven er in 2030 en 2050 moet 
uitzien. Deze visualisaties vormen de basis voor werksessies met 
talloze stakeholders om tot een breed gedragen strategische visie 
te komen. Ook buiten de havengrenzen, in andere productieve 
gebieden, ontstaan matchmaker- en facilitatorrollen. Langs het 

Versnellers van de circulaire transitie
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Verbeelding ‘haven-logistiek’ 
voor ‘North Sea Port: een 
haven met toekomst’ (2020)

Albertkanaal in Antwerpen gaat de Kanaalkant  Manager 
bijvoorbeeld op zoek naar de beste locaties voor nieuwe be-
drijven, waarbij hij mikt op verbindingen met de bestaande 
context. Zo creëert hij stap voor stap een circulair ecosysteem 
in het gebied zelf, maar ook in relatie met haven, stad en regio.

Circulaire bouwstenen als cruciale 
schakels in een systeemverandering

Uit al deze interessante initiatieven kunnen we lessen trekken. 
Binnen het traject ‘Circulaire (Stads)Havens’ werden acht te-
rugkerende projecttypes of ‘circulaire bouwstenen’ gedefinieerd. 
Deze bouwstenen zijn gebaseerd op bestaande initiatieven en 
bevatten een overzicht van de herkenbare ruimtelijke elementen, 
regelgevende kaders, infrastructuren en mogelijke activiteiten. 
Ter illustratie worden drie circulaire bouwstenen hieronder 
kort toegelicht.

Een van die circulaire bouwstenen is de ‘Lokale Jobgenerator’, 
onder meer gebaseerd op het ‘Rotterdam Makers District’. In 
het gebied tussen haven en stad waar grote bedrijven verdwenen 
zijn en de verstedelijkingsdruk voelbaar is, wordt het potentieel 
voor een mensgerichte maakeconomie, met opleidingen en 
kennisopbouw, in de verf gezet. De ‘Lokale Jobgenerator’ maakt 
gebruik van de locatie om het in de stad aanwezige menselijk 
kapitaal te valoriseren door het te verbinden met bestaande 
en nieuwe productieve activiteiten binnen de ruimere context 
van de haven.

Circulariteit betekent ook kijken naar lokale kansen in de 
regio. Zo fungeert de bouwsteen ‘Hinterland Hub’ – die gelegen 
is langs een waterweg in het binnenland – als overslagpunt voor 
bouwmaterialen, afval of landbouwproducten om van daaruit 
lokaal verspreid of verzameld te worden. Op die manier kan 
een regionaal ecosysteem uitgebouwd worden tussen de haven 
en andere sectoren. Innovatieve vervoersmiddelen zijn hierbij 
cruciaal. Zo zijn de boten van Blue Line Logistics ontworpen 

om gepalletiseerde goederen te vervoeren. Daarvoor 
zijn kleine laad- en losplatforms met weinig 
infrastructuur zoals een ‘Hinterland Hub’ 
ideaal. Binnen de stedelijke context bestaan 

succesvolle voorbeelden van dergelijke hubs, zoals het piloot-
project Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek (Asiadok) en 
het Bouwmaterialendorp (Brussel). Gelijkaardige initiatieven in 
een meer landelijke omgeving lijken vandaag nog te ontbreken.

In havengebieden bevinden zich testlocaties waar infrastruc-
tuur en faciliteiten geclusterd zijn en expertise ter beschikking 
staat voor andere bedrijven. Deze testlocaties – hier gedefinieerd 
als de circulaire bouwsteen ‘Eiland van stedelijkheid’ – zijn nauw 
verbonden met een regionale dynamiek en aanwezige kennis(in-
stellingen). Zo is North Sea Port een koploper in de bio-industrie. 
Die dynamiek wordt verder aangezwengeld door de Biobase Europe 
Pilot Plant: op deze testlocatie worden kleinschalige tests voor 
nieuwe biobased producten geüpgraded naar industriële schaal. De 
haven van Amsterdam lanceerde ‘Prodock’, waar infrastructuur 
en faciliteiten worden aangeboden aan innovatieve start-ups die 
later opgeschaald kunnen worden in de haven.

De regio als experimenteerruimte 
voor circulaire ecosystemen

Op kleine schaal vormt de circulaire bouwsteen een schakel in 
een complexe keten en worden er stappen gezet om deze keten 
te transformeren tot een circulair ecosysteem. Op grote schaal 
onderzoekt de studie ‘Circulair Mainframe’ de fysieke ruggengraat 
die de circulaire transitie nodig heeft op schaal van de delta. 
Welk fysiek netwerk van nieuwe of aangepaste infrastructuren 
is nodig om grondstoffen optimaal te kunnen uitwisselen vanaf 
2030? Tussen de kleine en de grote schaal in is er nood aan een 
regionaal verhaal. De schaal van de regio biedt de mogelijkheid 
om bouwstenen aan elkaar te koppelen binnen het grotere net-
werk van de mainframe. In een regionaal verhaal kunnen gren-
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zen – fysiek en mentaal – overstegen worden, waardoor nieuwe 
noodzakelijke samenwerkingen kunnen worden opgezet.

De havencorridor – de ruimte langs waterwegen tussen twee 
havens – is bijvoorbeeld een goede schaal om initiatieven te 
verweven. Aan de drukke corridor Le Havre-Rouen-Parijs zet 
het initiatief HAROPA duurzame projecten op, zoals oplaad-
punten voor groene stroom of informatiedelingsinitiatieven 
rond verschillende materiaalstromen. Een haven als North Sea 
Port is dan weer letterlijk over de landsgrenzen heen gebouwd, 
waardoor ze ook veel beter kan inspelen op urgente transities. 
Dit wordt versterkt door platforms als Smart Delta Resources, 
die actief zoeken naar potentiële industriële ecosystemen in de 
regio om bredere duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken in 
de diverse havenomgeving.

Deze voorbeelden zijn een eerste stap in de goede richting. 
Er is echter nood aan meer structurele regionale strategieën 
vooraleer havens een grotere impact kunnen hebben op de cir-

culaire transitie van ruimte, economie en ecologie. Om echt 
aan de slag te gaan, moeten de verschillende mentale en fysieke 
grenzen overstegen worden. Het koppelen van de bestaande 
best practices aan bredere ambities en doelstellingen blijft de 
uitdaging. Daarbij lijkt een gedeelde agenda tussen talrijke ac-
toren op regionale schaal een ontbrekende schakel. Misschien 
kan Nederland voor dat momentum zorgen? Om de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) tot uitvoering te brengen, zijn acht regio’s 
(voorlopig) aangewezen als aandachtsgebieden om te onderzoeken 
hoe de diverse Rijksdepartementen er kunnen aanhaken op de 
lokale dynamieken. Men probeert daarbij een sectorale aanpak 
te vermijden en te focussen op de ruimtelijke ontwikkelingen 
van de transities. Drie van de aandachtsgebieden zijn havens: 
Rotterdam, Amsterdam en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone of 
North Sea Port District. Deze benadering van de transities op 
regionale schaal biedt potentieel voor de bredere delta, waar een 
sectorale aanpak sterk aanwezig is: een geïntegreerde tactiek, 
gestuurd door het nadenken over ruimtelijke ontwikkeling, is 
hier cruciaal.

Samen naar een circulaire delta
Onze Delta is duidelijk op zoek naar manieren om urgente 
transities aan te pakken. De vele succesvolle initiatieven en 
talrijke actoren tonen aan dat de omslag naar een nieuwe eco-
nomie er alvast is begonnen. Maar ondanks deze successen is 
er nood aan kennisdeling en - uitwisseling in een neutrale om-
geving die concurrentieverhoudingen overstijgt. Zolang de 
diverse schalen en disciplines langs elkaar heen blijven werken, 
worden er kansen gemist. Zoals blijkt uit de aangehaalde voor-
beelden, is de circulaire transitie een vraagstuk voor iedereen. 
Circulaire transitie raakt aan energie, mobiliteit, economie, 
landbouw en ecologie en vraagt daarom een geïntegreerde aan-
pak. Ruimtelijke denkers zouden hierin een belangrijke en zelfs 
centrale rol moeten opnemen.

 

Overzichtskaart van de acht circulaire 
bouwstenen in een denkbeeldig 

havengebied, 1010au en AWB (2020)

Ñ

Circulaire bouwsteen 
‘Eiland van Stedelijkheid’, 
1010au en AWB (2020)
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Na decennia van waarschuwingen 
en debat is het helder dat we aan de 
start van het post-fossiele tijdperk 
staan. De hele maatschappij zal 
circulair en klimaatneutraal moeten 
worden. Dat geldt ook voor de haven 
als mondiaal knooppunt van goederen 
en energiestromen en als katalysator 
van de transitie. Maar wat betekent 
dit? Hoe kunnen we vat krijgen op de 
verschillende transities en hoe vertaalt 
deze omwenteling zich in nieuwe 
economieën en relaties, maar ook in 
projecten en ruimtelijke ingrepen? 
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Vijf ontwerpopgaven

M A X I M E  P E E T E R S ,  C A R M E N  VA N  M A E R C K E ,  B R A M  VA N  O O I J E N ,  M A L G O R Z ATA  M A R I A  O L C H O W S K A  
[  R OT T E R D A M S E  A C A D E M I E  VA N  B O U W K U N S T ]

Binnen de vrije denk- en experimenteerruimte van de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst gingen negen 
studenten en vier docenten met deze vragen aan de slag, 

met de haven van Antwerpen als onderzoekscase. Dit resulteert 
in een eerste verkenning van de post-fossiele haven. Want niet 
enkel de energietransitie, maar ook voedselproductie, mobiliteit, 
watervoorziening, bouwopgave, etc. zullen een ontwikkeling 
doormaken. De setting van de academie liet toe om met open blik 
de ruimtelijke meekoppelkansen van deze omslag te onderzoeken.

De haven als knooppunt van stromen
Een haven is een gigantische hub tussen mondiale stromen en 
lokale ketens. De goederenstroom is steeds blijven groeien op 
het ritme van de wereldmarkt: van koffiebonen en tabak tot 
auto’s en sportschoenen. De creatie van lokale meerwaarde door 
bijvoorbeeld het assembleren van onderdelen, is een specifieke 
sterkte van de haven van Antwerpen. Fossiele grondstoffen spe-
len hierin vandaag een belangrijke rol: olie en aardgas worden 
omgezet in brandstoffen, plastics en andere chemische produc-
ten voor afnemers wereldwijd. Ook mensen komen en gaan: 
matrozen, dokwerkers, natiebazen, dagjestoeristen.

Een zoektocht naar een nieuwe motor
Waar fossiele bronnen de motor waren voor economische groei, 
dwingt de klimaatcrisis ons te schrijven aan een nieuw globaal-lo-
kaal verhaal, onder meer gebaseerd op hernieuwbare energie en 
circulaire grondstoffen. Daarnaast heeft de coronacrisis met een 
schokgolf mondiale ketens verstoord en de vraag naar oliepro-
ducten doen kelderen. Dit zou de transitie naar een post-fossie-
le haven wel eens kunnen versnellen. De ingrediënten hiervoor 
zijn alvast aanwezig: innovatieve bedrijven en kennisclusters, 
multimodale verbindingen, geïntegreerde chemische cluster, 
vruchtbare poldergronden en ecologische structuren, kleine en 
grote circulaire initiatieven, etc.

Ruimte voor de transitie
De omslag naar een circulaire haven vraagt meer ruimte voor 
opslag en distributie, vereist nieuwe en andere infrastructuur 
en zal meer inzetten op lokale productie en meerwaardecrea-

tie in een hernieuwde relatie tot de mondiale stromen. Deze 
ruimtelijke impact blijft niet beperkt tot het ‘gebouwde’: nieu-
we types van productieprocessen vergen bijvoorbeeld nieuwe 
perimeters en risicozones die op hun beurt ruimteclaims leg-
gen. Denk daarbij ook aan het herschikken van relaties om 
uitwisseling te stimuleren. Het vergroten van de ruimtelijke 
voetafdruk van de haven lijkt in een dichtgebouwd gebied als 
Vlaanderen evenwel niet langer evident. Maar hoe kan de eco-
nomie van de haven groeien zonder dat de haven uit haar voe-
gen barst? Hoe creëren we met andere woorden meer en bete-
re ruimte op minder plaats?

Lessen uit het verleden - blik 
op de toekomst: de ruimtelijke 
ontwerpstudio als reflectiekamer

Een sleutel om naar de toekomst te kijken, ligt in het begrijpen 
van heden en verleden. Hoe is de haven gegroeid en wat waren 
de cruciale kantelpunten? Welke stromen passeren er? Waar 
liggen de connecties met voor- en hinterland?
Dit leidde tot het detecteren van verschillende ruimtelijke kan-
sen zoals:
	n In de post-fossiele haven zal er ruimte vrijkomen door uitdoven-
de activiteiten. Deze waardevolle infrastructuur kan mogelijk 
een andere, kostbare rol opnemen in een nieuwe keten.

	n Het intensiveren van het ruimtegebruik en het combineren van 
functies kan ruimte creëren binnen de bestaande perimeters. 
Zo kunnen meer pluralistische projecten opgezet worden 
waarin verschillende transities elkaar versterken en tot meer 
ruimtelijk-economisch efficiënte en integrale acties kunnen 
leiden. Dit kan de meerwaardecreatie verder stimuleren.

	n Niet alle havengebonden activiteiten zullen zich in de haven 
afspelen. De relatie met voor- en hinterland zal veranderen, 
waarbij goede fysieke en digitale connecties cruciaal zijn. Pijplei-
dingen en terminals kunnen hierin cruciale schakels vormen.

Al deze nieuwe ruimtelijke constellaties, processen en ketens 
vergen ook nieuwe spelers, andere samenwerkingen of een her-
positionering van de bestaande. Samen met de ruimtelijke kan-
sen vormde dit het speelveld waarbinnen de studio aan de slag 
ging en van waaruit vijf ruimtelijke ontwerpopgaven voor de 
omslag naar een post-fossiele haven van Antwerpen werden 
gedefinieerd.
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O N T W E R P O P G A V E  1  | Energiemoleculen hertekenen haven 

en hinterland Een koolstofneutrale economie draait niet langer 
op fossiele brandstoffen. Zon en wind zullen onze voornaamste 
energiebronnen worden. Waterstofmoleculen zullen in deze tran-
sitie een centrale rol spelen in het opslaan en slim transporteren 
van energievolumes, maar ook in het voorzien van verschillende 
eindgebruikers. Het importeren, opslaan, transformeren en door-
voeren van waterstof naar andere clusters zal tot een belangrijke 
taak van een haven als energiepoort behoren.

Zo klein als ze zijn, hebben waterstofmoleculen toch een enor-
me ruimtelijke impact. Het mogelijke ontploffingsgevaar en het 
handige energietransport (als vloeistof in schepen of als gas in 
ondergrondse pijpleidingen) hertekenen het energielandschap in en 
buiten de haven. Scheepsladingen waterstof kunnen bijvoorbeeld 
in Zeebrugge onthaald worden, om via een pijpleiding doorge-
voerd te worden naar Antwerpen. Maar wat kan deze pijpleiding 
betekenen voor de bovengrond? Zijn er meekoppelkansen voor 
mobiliteit, bodemverdroging of natuurontwikkeling? Hoe kunnen 
we ontwerpen met risicozones? En welk gezicht krijgt deze nieuwe 
energievoorziening als opvolger van de iconische koeltorens?

O N T W E R P O P G A V E  2  | Vervuilde grond als matchmaker In 
een wereld waarin we niet langer overwegend afhankelijk zijn van 
olie zal de ruimteclaim van fossiele activiteiten in havengebieden 
afnemen. Maar hoe en wanneer bestemmen we deze vrijgekomen 
ruimte voor schone, nieuwe processen? De grond onder raffinade-
rijen is door het decennialang kraken van ruwe olie zwaar vervuild. 
De erfenis van het fossiele tijdperk zal daardoor nog lang nadat 
de rook uit de schouwen is opgetrokken voel- en zichtbaar zijn. 
Het herstellend vermogen van de bodem is groot, maar heeft tijd 
nodig. Dit vraagt om een langetermijnplanning en een ruimtelijke 
strategie om het havengebied opnieuw schoon te krijgen en klaar 
te maken voor de economie van de toekomst.

Over de horizon van het fossiele tijdperk heen schept fytoreme-
diatie kansen om de vervuilde kavels op een natuurlijke manier op 

te ruimen, en tegelijkertijd landschappen en ecologieën met elkaar 
te verbinden. Op deze manier kan vervuilde grond als wisselgeld 
worden ingezet om de ecologische voetafdruk van de haven te 
herstellen, haar economie te differentiëren en zo gefaseerd deze 
gebieden ‘terug in omloop’ te brengen en in te schakelen in nieuwe, 
groene bedrijvigheid die in productieve harmonie kan bestaan met 
de verschillende habitats.

O N T W E R P O P G A V E  3  | De haven, het vernieuwde rijk der na-

ties De haven vandaag is een draaischijf van globale en lokale 
stromen. In de toekomst zullen deze herijkt moeten worden. Ons 
lineair consumptiepatroon moet herdacht worden, waarbij lokale 
productie van goederen en de herwerking van afvalstromen steeds 
belangrijker worden, in een gezonde relatie met globale import. 
Wat is de nieuwe positie van de haven tussen deze lokale en globale 
stromen? En hoe kunnen we ruimte ontwerpen voor deze nieuwe 
ketens, economieën en actoren?

Het komen en gaan van goederen in de haven van Antwerpen 
ligt grotendeels in handen van de naties: vennootschappen, oor-
spronkelijk verenigingen met gildenstempel, die instonden voor 
behandeling en vervoer van goederen tussen schip en pakhuis. 
Vandaag zijn deze naties grote logistieke bedrijven, die niet enkel 
bevoegd zijn voor de afhandeling van goederen aan de kade, maar de 
hele keten (vanaf het land van herkomst tot de nieuwe bestemming) 
beheren. Een verandering in de lokale en globale ketens betekent 
een verandering in de rol van deze reuzen. Opslag en distributie 
blijven tot de taken behoren, maar ook het ontginnen van lokale 
grondstoffen en het beheren van circulaire processen komen in het 
vizier, waarbij de kennis van productstromen en nieuwe ambachten 
essentiële aspecten worden.

Hoe zou bijvoorbeeld een nieuwe textielnatie een rol kunnen 
spelen in Antwerpen als modestad en op welke manier zou ze een 
antwoord kunnen bieden op de huidige, mondiale en zeer vervui-
lende mode-industrie? Of hoe kunnen we bouwmaterialen zoals 
hout niet langer hoofdzakelijk invoeren, maar ook ‘produceren’ in 
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het ommeland of ‘ontginnen’ in de gebouwen in de stad? Maar ook: 
hoe leidt deze heruitvinding van de rol van de naties tot nieuwe 
coöperatieve samenwerkingsverbanden?

O N T W E R P O P G A V E  4  | Haven-stad of stadshaven Haven 
en stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Decennialang 
hebben beide economieën geprofiteerd van elkaars aanwezigheid. 
Verstedelijking legde steeds grotere ruimteclaims, waardoor het 
historisch werkmilieu van de haven verkleurde tot woongebied. 
Onder aanvoering van een op fossiele brandstoffen gestuurde 
haveneconomie zijn stad en haven ook steeds verder uit elkaar 
komen te liggen. Lang leek de economische en fysieke ruimte 
van havengebieden onbegrensd. Polderdorpen verdwenen onder 
containers en destillatiekolommen. Nu de expansiedrift de fy-
sieke grenzen van groei heeft bereikt, zal de nieuwe economie 
binnen de huidige contouren van de haven een plek moeten 
vinden. Duurzame groei van de haven vergt een nieuwe blik 
op het huidige areaal met intensivering, stapelen, mixen met 
meerwaarde en geïntegreerd ruimtegebruik. Maar het is ook 
een kans om de relatie tussen haven en stad te hertekenen, op 
zoek naar nieuwe synergie en samenhang waarin denken en 
doen, laag- en hooggeschoold, economische en maatschap-
pelijke waarden, stedelijke vraagstukken en globale transities 
samenkomen.

O N T W E R P O P G A V E  5  | Een zilt productielandschap De ont-
moeting tussen zoet en zout water maakt in Antwerpen florerende 
handel mogelijk, maar creëert ook ecologisch waardevolle slikke 
en schorre landschappen. Dit specifieke waterlandschap ligt aan 
de bron voor alle leven, zowel in letterlijke zin – voor bepaalde 
fauna en flora – als in economische zin. Op economisch vlak 
dient water vandaag voor meer dan louter vervoer van schepen; 
koelwater, proceswater, maar ook water als drager voor rest-
warmte zijn processen waarin het een essentiële rol speelt. In 
de post-fossiele haven, waar de zeespiegel stijgt en de druk op de 

zoetwaterbevoorrading toeneemt, zullen we zorgzamer moeten 
omgaan met deze grondstof.

De strijd om water is in die zin ook een strijd om ruimte. De 
Scheldemonding nabij Saeftinghe is een waardevol estuarium-
landschap. De druk op dit landschap neemt toe, niet alleen door 
de ruimteclaims van de industrie, maar ook door de klimaatveran-
dering. Anderzijds bedreigt de toenemende verzilting en verdro-
ging de huidige productieprocessen. De zoetwaterbevoorrading 
raakt sneller uitgeput. Maar zijn deze twee waterafhankelijke 
landschappen wezenlijk elkaars uitersten of kunnen we een nieuw 
type landschap creëren waarin beiden in co-existentie voordeel 
halen uit elkaars aanwezigheid? Hoe kunnen we een ecologisch 
productief landschap bouwen dat aansluit op de behoefte van 
duurzame waterverwerking?

Samen richting geven aan een 
post-fossiele toekomst

De omwenteling van een fossiele naar een post-fossiele haven 
van Antwerpen gebeurt niet op één dag. De eerste stappen zijn 
gezet, maar de grootste hordes liggen nog voor ons. De studio 
onderzocht een aantal van deze vraagstukken en zet een verza-
meling kansrijke ontwikkelpaden uiteen. De vijf ontwerpopgaven 
bieden geen pasklare antwoorden, maar geven richting aan de 
vraagstelling en verkennen het mogelijk toekomstbeeld. Zo is 
het studiowerk indirect een uitnodiging aan overheden, bedrij-
ven en maatschappelijke actoren om kennis en operationele 
krachten te bundelen en samen met ontwerpers richting te geven 
aan een post-fossiele toekomst voor de wereldspeler en lokale 
meerwaardemachine ‘de Haven van Antwerpen’.

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van de ontwerpstudio 
Haven van Antwerpen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkusnt. 
Speciale dank gaat uit naar de studenten: Chiel Lansink, Colin 
Kestelo, Angéla Kortleven, Max Melching, Hugo Plat, Michelle 
Ritzen, David Sonntag, Wouter van Heest, Mike van Straten

 | 51



2 0 2 1  |  4 9

circulariteit
Karel Van den Berghe is kritisch en bezorgd. De in Nederland werkende Vlaming stelt 
dat steden teveel belang hechten aan ruimte voor circulair ontwerp zoals lampen, 
huizen en buurten. De circulaire economie heeft echter ook ruimte nodig om het 
circulair functioneren te faciliteren, met name de (her)maakindustrie. Toch verdwijnen 
in Nederland bedrijventerreinen die hierin een rol zouden kunnen opnemen. In plaats 
daarvan worden ze omgebouwd tot (weliswaar volledig circulaire) residentiële gebieden. 
Een tunnelvisie die ons volgens Van den Berghe wel eens zuur zou kunnen opbreken.

K A R E L  VA N  D E N  B E R G H E  [  T U  D E L F T  ]
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Circulaire economie is wereldwijd en op korte tijd een 
van de belangrijkste strategische beleidsdoelstellin-
gen geworden richting een duurzame samenleving 

(Ghisellini et al., 2016). Een reden voor die populariteit is dat 
de basisprincipes best eenvoudig zijn: ten eerste sluit je materi-
aalkringlopen om zoveel mogelijk afval te vermijden en tegelijk 
de vraag naar primaire materialen te doen dalen; ten tweede 
zorg je ervoor dat dit nieuwe consumptie-productiesysteem 
zich zo lokaal mogelijk ontwikkelt. Vooral het eerste deel van 
de circulaire economie heeft een hoge vlucht genomen, en dit 
op twee vlakken: het verbeteren van enerzijds het circulair de-
sign, ontwerp en gebruik van producten (1), en anderzijds het 
circulair functioneren, ofwel het aanpassen en verbeteren van 
economische sectoren aan de hand van regelgeving en produc-
tie- en consumptieprocessen (2). Het tweede deel, het zo lokaal 
mogelijk houden, is echter een stuk moeilijker. 

De grote uitdaging is namelijk om het circulair design en het 
circulair functioneren ruimtelijk te laten samengaan. Anders 
werken ze elkaar tegen en wordt een lokale circulaire econo-
mie nog minder realistisch dan ze vandaag al is. Om dit verder 
te duiden, ga ik focussen op steden, want in steden is ‘ruimte’ 
schaars, terwijl ze zowel voor circulair design als voor circulair 
functioneren onontbeerlijk is (Williams, 2019). Het zijn ook  
steden die steeds meer het circulaire discours in beleid om-
zetten (Gemeente Amsterdam, 2015; London, 2017; Mairie de 
Paris, 2017). De hypothese is dat er vandaag niet goed over de 
ruimtelijke economische planning van de circulaire economie 
wordt nagedacht omdat er te weinig geredeneerd wordt vanuit 
netwerken. In het volgende deel neem ik de twee verschillende 
vormen van circulariteit onder de loep. Vervolgens licht ik toe 
hoe circulariteit gebruikt wordt voor landspeculatie. Tot slot ga 
ik dieper in op de vraag waarom de circulaire economie gekop-
peld moet worden wordt aan een (geo)strategisch politiek beleid. 

Circulair design en circulair functioneren
De circulaire economie ontwikkelde zich grofweg op twee ver-
schillende vlakken: circulair ontwerp en circulair proces. Een 
van de eerste circulaire ontwerpen was de verlichting van Philips, 
die zodanig ontworpen was dat ze makkelijk vervangen of aan-
gepast kon worden (Philips, 2019). In korte tijd werden deze 
ontwerpprincipes toegepast op steeds grotere schaal en intussen 
zijn de eerste volledig circulair ontworpen gebouwen al afgeleverd. 
Momenteel zitten we op de volgende schaalsprong, waarbij vol-

ledige buurten circulair worden ontworpen. Dit houdt in dat de 
gebouwen, de infrastructuur en de openbare ruimte circulair 
gebouwd zijn.

De andere kant van het spectrum begon enkele jaren geleden 
met beleidsdoelstellingen op internationaal vlak (cf. de ‘Green 
deal’ COM, 2019), en daarna op nationaal vlak (Nederlandse 
Rijksoverheid, 2016; Vlaamse Overheid, 2017). De doelstelling 
is om tegen 2030 een voor de helft circulaire en tegen 2050 een 
volledig circulaire economie te hebben. Dat dit verre van evident 
is, mag blijken uit de jaarlijkse rapportering van Circle Economy. 
Volgens het Circularity Gap Report was in 2019 de wereldeconomie 
nog slechts voor 8,6% circulair – een daling tegenover 2017. Zelfs 
in een land als Nederland, dat toch gezien wordt als een van de 
voortrekkers, ging het maar om zo’n 25% (Circle Economy, 2020). 
Het totale grondstoffengebruik is sinds 2010 amper gedaald,  er 
is steeds meer ruimte nodig voor de Nederlandse consumptie 
(PBL, 2021), en sinds 2014 wordt er zelfs meer afval gestort en 
verbrand (Van den Berghe, Bucci Ancapi, & van Bueren, 2020). 

Het kantelpunt wordt bereikt als de twee uitersten van het 
circulaire spectrum samenkomen, en circulair design en circulair 
functioneren ruimtelijk gerealiseerd worden. Als dit gebeurt, 
ontstaat er een circulair gebied of regio met een (re)productie-(re)
consumptie-ecosysteem van actoren (personen, bedrijven), pro-
cessen (logistiek, productie, consumptie), gefaciliteerd door een 
circulaire (met name bebouwde) omgeving (Figuur 1). 
Figuur 1: Het ‘spectrum’ van een circulaire economie en hoe 
circulair ontwerp en economie samenkomen in een gebied/regio

Circulariteit als versneller voor de 
stedelijke ‘growth machine’

In steden krijgt het aanduiden van ruimte voor circulair design 
echter steeds meer voorrang, soms zelfs ten koste van ruimte 
die vandaag gebruikt wordt voor (potentieel) circulair functio-
neren. Denk hierbij aan grondstoffencentra (recyclageparken), 
maar ook aan hogere milieucategorieën zoals betonmolens of 

Brengt de circulaire economie een renaissance 
van de ruimtelijk-economische planning?
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asfaltfabrieken, twee producten die in overmaat aanwezig zijn 
in steden en die in principe volledig circulair kunnen worden 
hergebruikt. Het verdwijnen van dergelijke bedrijventerreinen 
gebeurt zelfs steeds sneller, met name in Nederland. Voorbeelden 
zijn gebieden zoals de Binckhorst in Den Haag of de IJ-oevers in 
Amsterdam (Van den Berghe & Vos, 2019). 

Men kan zich afvragen waarom steden bedrijventerreinen 
opgeven die een belangrijke rol kunnen spelen in de realisatie 
van de circulaire economie. De paradox is dat in veel ontwik-
kelingsvisies wordt gesteld dat door de herontwikkeling van 
bedrijventerreinen de circulariteit zal verbeteren, omdat wat er 
gebouwd zal worden circulair zal zijn. Het ene circulair (design) 
wordt dus gebruikt om het andere circulair (functioneren) weg 
te duwen.

Om dit te begrijpen, moeten we beseffen dat circulair design in 
steden niet in de eerste plaats wordt aangewend om duurzaamheid 
te verbeteren, maar als argument wordt gebruikt om meer dense 
en hoogstaande (lees dure) residentiële gebieden te ontwikkelen. 
Parken worden niet (meer) volgebouwd, want die zijn nodig voor 

het leefbaar imago, terwijl bedrijventerreinen de waarde van 
vastgoed alleen maar naar beneden halen. Of zoals Brenner en 
Schmid (2014) vanuit hun kritiek op stedenbouw stellen: ‘de 
grootste predikanten van de ‘smart city’, de ‘eco city’ of de ‘resilient 
city’ zijn vooral degenen die daarvan het meest profijt hebben, in 
het bijzonder residentiële en commerciële vastgoedontwikkelaars 
en –uitbaters’. Ook al is het principe van leefbare steden altijd 
een goede doelstelling, circulariteit wordt dus vaak gebruikt om 
de stad als ‘growth machine’ van waarde-creatie vooral verder te 
laten groeien (Crouch, 2011; Logan & Molotch, 1987). Anders 
gezegd, er kan minder (speculatieve) waarde gecreëerd worden 
met stedelijk ruimtegebruik voor bedrijventerreinen. 

De nood aan een strategische 
ruimtelijk-economische planning

Op welk schaalniveau moet een circulaire economie dus gerea-
liseerd worden? Al lijkt het bijna een boutade en is het ook on-
derwerp van eindeloze milieuberekeningen, men mag niet ver-
geten dat het in de eerste plaats om een politieke discussie en 
beslissing gaat. Het is niet voor niets dat een wereldmacht als 
China als eerste de circulaire economie als strategische doel-
stelling naar voren schoof (Su, Heshmati, Geng, & Yu, 2013). Het 

Men kan zich afvragen waarom steden 
bedrijventerreinen opgeven die een 
belangrijke rol kunnen spelen in de 
realisatie van de circulaire economie.
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doet dit omdat het zijn afhankelijkheden wil afbouwen. Enerzijds 
bouwt en koopt het in snel tempo kennis op (e.g. Volvo cars) die 
dan aangewend wordt om de export te doen stijgen (Van den 
Berghe, 2017), anderzijds zorgt het ervoor dat het zelf de con-
trole verwerft over de kritieke materialen die zijn economie 
structureren, bijvoorbeeld door circulariteit. 

‘Wij’ als westerse wereld zijn hier best naïef in. Hoe we onze 
economie – en dus ruimte – vormgeven, is in grote mate gebaseerd 
op het economisch-financiële systeem dat we kennen en waarvan 
we denken dat heel de wereld erin meegaat: optimalisatie op vlak 
van specialisatie, waarbij het idee is dat wat ontwikkeld wordt, 
bepaald wordt door wat de meeste waarde kan creëren en dus ook 
kan betalen. Dat verklaart ook  waarom wij een diensteneconomie 
hebben en grote delen van industrie, land- en mijnbouw naar an-
dere delen van de wereld zijn verplaatst. Wat Covid en de Brexit 
hebben aangetoond, is dat we met dit systeem een enorm complexe 
globale economie hebben gecreëerd, waarbij kennis, geld, mensen 
en producten ontelbare keren over grenzen heen en weer gaan. Een 
belangrijke voorwaarde om dit systeem te doen slagen, is dus dat 
grenzen open zijn en dat er weinig verstoring is door natuurlijke 
fenomenen of (geo)politieke gebeurtenissen en beslissingen. Dat 
brengt een zekere vorm van kwetsbaarheid met zich mee.

Op dit moment merken we daar nog niet zo ontzettend veel 
van, hoewel Nederland - zijn grote doelstellingen ten spijt - nog 
meer afhankelijk is geworden van producten en materialen uit 
het buitenland (PBL, 2021). Op een bepaald moment zullen ‘we’ 
(geo)strategie moeten koppelen aan een circulaire economie en 
nagaan welke kritische functies we moeten behouden en welke 
we moeten ontwikkelen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk veel geld 
kosten, zeker ten opzichte van de speculatieve waarde van re-
sidentieel en commercieel landgebruik. Kwetsbaarheid brengt 
echter ook een financieel risico mee.  

Ook in Amsterdam begint dit te dagen (Gemeente Amsterdam, 
2020), maar toch blijft het ruimtelijk beleid er vooral woningbouw 
stimuleren en bestaande bedrijventerreinen transformeren tot 
zelfs in Schiphol aan toe – al dan niet met een tussenstap door 
het mengen van wonen en werken. Antwerpen is misschien een 
voorbeeld van een stad die onderkent dat wonen een bedreiging 
kan vormen voor de stedelijke (her)maakindustrie. In de ontwik-
keling van Eilandje 3 wordt wonen niet toegelaten, omdat men in 
vorige fases heeft gezien hoe het mengen van wonen en werken 
uiteindelijk, via rechtszaken of het uitstellen van investeringen, 
enkel tot wonen leidde. 

Mijn conclusie is dat het in een circulaire economie niet de 
materialen zijn die de grootste waarde vertegenwoordigen, maar 
de ruimte, zeker in steden. Een economie is altijd ruimtelijk, maar 
een circulaire economie vraagt om dit zo lokaal mogelijk te doen. 
We moeten dus anders redeneren over hoe ruimte aangewend 
wordt en hoe we bepalen wat een succesvolle ontwikkeling is. 
We hebben nood aan een ruimtelijke economie die ruimte en 
netwerken samen bekijkt. Het ‘gevaar’ is echter dat we dit pas 
zullen inzien wanneer de belangrijke stedelijke maakindustrie-
gebieden reeds verdwenen zijn en dat we vandaag een hypotheek 
leggen op de circulaire economie van morgen. De paradox is dus 
dat dit nu gebeurt onder het motto van circulariteit. 

Het is niet voor niets dat een 
wereldmacht als China als eerste de 
circulaire economie als strategische 
doelstelling naar voren schoof omdat 
het zijn afhankelijkheden wil afbouwen.
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De stad Oostende wil met ‘Oostende Oosteroever’, een gebied in volle 
ontwikkeling, inzetten op circulair ruimtegebruik voor ondernemen, 
gekoppeld aan scherpe klimaatambities. Kunnen deze plannen samengaan 
met de erkenning van de bodem en de ondergrond als volwaardige 
dimensies? Verslag van een gesprek met twee boegbeelden.

Oosteroever
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‘De Oosteroever is het stadsgedeelte tussen de 
havenmond, de Spuikom en een duinengordel. 
Het is een plek om te onthaasten, uit te waaien 

en rust te zoeken’, aldus de website van toerisme Oostende1. 
De wijk kenmerkt zich door gemengd ruimtegebruik: nieuwe 
en oudere woongedeeltes worden er afgewisseld met veeleer 
industriële zones.

Middenin dit stadsdeel, aan de Hendrik Baelskaai 27, ligt 
een pand van de voormalige visserijcoöperatie dat al een aantal 
jaren leegstond. Het pand kent een dermate zware bodemver-
ontreiniging dat de kost van de sanering de waarde van het ter-
rein overstijgt. Via het ‘protocol curatoren’ kwam het voor één 
symbolische euro in eigendom van de OVAM. Voor dit soort 
blackfields ambieert de OVAM een maximale return of investment 
aan de maatschappij tijdens en na de sanering. Inge De Vrieze, 
dossierhouder van deze site, vertelt hoe het voor haar begon:

‘Na een van de werfvergaderingen sprak een kleine groep 
mensen van plaatselijke vzw’s me aan. Omdat het gebouw zelf 
niet gesaneerd moest worden, zagen ze potentieel in het tijdelijk 
gebruik ervan voor allerhande activiteiten. Het dak lekte echter, 
waardoor heel wat plannen letterlijk in het water vielen. Sara De 
Greve van het stadsontwikkelingsbedrijf, architect Tom Van 
Mieghem en enkele vzw’s drongen aan om toch te investeren in 
de reparatie van het dak. Na meerdere gesprekken zijn we daarop 
ingegaan, maar we hebben er de voorwaarde aan gekoppeld dat 
de activiteiten van de vzw’s in het gebouw in het teken zouden 
staan van een circulaire economie.

Wat er in die periode van drie jaar is gebeurd, is ongelofelijk. 
Vzw’s met wervelende namen als ‘Proper Strand Lopers’, ‘De Vonk’, 
‘kleinVerhaal’, ‘Arktos’ vonden een stek in het gebouw van O.6662 
en gingen samen aan de slag. Het gebouw zelf renoveerden ze via 
de principes van circulair bouwen dankzij een sociale renovatie-
premie. Na die sanering pakten ze ook de tuin aan. Misschien 
kan het verhaal van O.666 voor de omliggende industriezone een 
vertrekpunt zijn om de ommezwaai te maken van een lineaire 
naar een circulaire economie.’

De uitstekende ligging van de locatie – een industriegebied 
bij de haven, op het kruispunt van twee ruimtelijke uitvoerings-
plannen (RUP’s) in opmaak en een pas gerealiseerd residentieel 

1 www.visitoostende.be/nl/oosteroever

2 www.o666.be

woongebied – moedigt de transitie naar een circulaire economie 
alvast aan. De TU Delft selecteerde het project Oosteroever als 
testcase voor de studie ‘Verrijking van het omgevingsbeleid met 
de ondergrondse dimensie’ in opdracht van het departement 
Omgeving. De beleidsvraag was: hoe kan het RUP rekening 
houden met de ondergrond als volwaardige dimensie? Ook de 
vraag over de acceptatie van de ondergrond als onderdeel van 
de ruimtelijke ordening werd meegenomen. Het stadsontwik-
kelingsbedrijf AGSO (Karel Vanackere) en de klimaatmanager 
van Oostende (Kris Derveaux) leverden de lokale informatie aan. 
Met de studie nog vers in het geheugen, is dit het ideale moment 
voor een gesprek.

INGE DE VRIEZE  Vanwaar de keuze voor 
Oostende als testcase voor de studie?

K A R E L  VA N A C K E R E  | De aanleiding was het Interreg-project 
‘Sustainable And Resilient Coastal Cities’ (SARCC) 3. Daarin staan 
natuurgerichte oplossingen centraal die kunnen ingezet worden 
om overstromingsschade aan de kust te voorkomen. De TU Delft 
bekeek hoe de ondergrond hierbij een deel van de oplossing kan 
bieden. In het RUP Oosteroever willen we onderzoeken hoe we 
oude, vaak milieubelastende industrie kunnen vervangen door een 
nieuwe vorm van circulair ondernemen die ook werkgelegenheid 
creëert. Het leek ons een goed idee om hierbij de ondergrond en 
zijn gelaagdheid mee in rekening te brengen, bijvoorbeeld bij de 
opdeling in lagen van ruimtelijk gebruik.

INGE DE VRIEZE  Waar staan jullie met het RUP?

K A R E L  VA N A C K E R E  | We zijn gestart met de opmaak. In het 
kader van het RUP worden twee studies uitgevoerd. In de eer-
ste studie onderzoeken we op een co-creatieve manier hoe de 
Oosteroever en Vuurtorenwijk beter op elkaar kunnen aanslui-
ten.4 In de tweede studie, vanuit de Open Oproep van de Vlaams 
Bouwmeester, bekijken we hoe we de Moreauxlaan, die nu een 
barrière vormt, beter kunnen integreren en de twee wijken kun-
nen samenbrengen.5

3 www.oostende.be/sarcc

4 www.complexestadsprojecten.be/Paginas/Oostende_Oosteroever.aspx

5 vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo2807-
oostende-oostende-moureauxlaan

Zoeken, 
experimenteren, 

verbeelden

O P G E T E K E N D  D O O R  N E L E  B A L  [  B E L E I D S C O Ö R D I N ATO R  O VA M  ]
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INGE DE VRIEZE  Wat houdt het RUP 
Ondernemen in en wat maakt het bijzonder?

K A R E L  VA N A C K E R E  | De uitdaging zal zijn om ambachtelijke 
industrie te verzoenen met hedendaagse en toekomstige woon-
functies. Dit soort van innovatieve verweving tussen wonen en 
ondernemen zie je bijvoorbeeld in Londen. Maar Oostende met 
zijn 70.000 inwoners heeft een heel andere schaalgrootte dan een 
miljoenenstad als Londen. De vraag is dus hoe we deze transitie 
op de schaal van Oostende gaan inzetten. Het zal evenmin evi-
dent zijn om ondernemers enthousiast te maken om te investeren 
in een wijk met een mengvorm van huisvesting en ondernemen.

INGE DE VRIEZE  Kan een circulaire hub, zoals 
O.666, een meerwaarde betekenen?

K A R E L  VA N AC K E R E  | Jazeker, O.666 vormt een kiem van expe-
riment en dat is net wat we hier nodig hebben. In deze hub kun-
nen actoren elkaar ontmoeten om te debatteren over de toekomst 
van het gebied. We zoeken ondernemers, eigenaars en pioniers die 
samen willen nadenken over de invulling van deze nieuwe vorm 
van ondernemen en mee willen investeren in de nieuwe stads-
wijk. Het zal een experimentele zoektocht worden. We hebben 
nog geen zekerheid over wat er uit de bus zal komen, vraag en 
aanbod moeten elkaar nog vinden. Veel vraagtekens dus, maar 
dat maakt het boeiend.

INGE DE VRIEZE  Kris, wat zijn jouw ambities als 
klimaatmanager van Oostende op de Oosteroever?

K R I S  D E RV E AU X  | De stad wil met haar klimaatplan zowel miti-

gatie- als adaptatiemaatregelen nemen. 
Dankzij het Europees project Smart 
Space6 hebben we de CO2-uitstoot pro-
beren te verlagen door slimme en duur-
zame verlichting. Daarnaast namen we 
ook deel aan het Interreg-project Scape7, 
wat geleid heeft tot het project City River, 
een duurzaam waterbeleid waarbij onder 

andere het regenwater van de Oosteroever in een open bekken 
wordt opgevangen ter hoogte van de Victorialaan8. Het bekken 
buffert het water door het langer vast te houden en te laten infil-
treren bij droogte. De zoutlaag in het grondwater wordt hierdoor 
onderdrukt. We zijn ook bezig met het aanleggen van een warm-
tenet, in combinatie met werken voor wegenis en riolering. Dit is 
een duidelijke mitigatiemaatregel.

INGE DE VRIEZE  Waarom vindt de stad het 
belangrijk om circulariteit te bevorderen?

K R I S  D E R V E A U X  | Circulariteit of denken in kringlopen kan 
ons helpen om klimaatdoelen te halen door bijvoorbeeld productie 
lokaal te houden en zo het energieverbruik te verminderen. De stad 
wil dat ook als criterium meenemen in bestekken of dossiers en 
geeft zelf het voorbeeld door proeftuinen in te richten om de afzet-
markt een kans te geven. Zo proberen we circulaire initiatieven op 
te schalen en open te trekken. We weten bijvoorbeeld dat cement-
gebruik erg belastend is qua CO2-uitstoot. De vraag is: kunnen we 
hiervoor een lokaal alternatief vinden en zo een win-win creëren?

K A R E L  VA N A C K E R E  | De stad kan ook voorwaarden opleggen 
in het RUP Ondernemen zelf. Zo kunnen we een ondersteunende 
dynamiek creëren. Maar dat garandeert nog niet dat die voorwaar-
den dan ook gerealiseerd worden. Soms is dat niet evident. We 
moeten een goede balans vinden tussen waar we streng en bindend 
zijn en waar we ruimte en suggestie kunnen bieden.

6 https://www.oostende.be/smart-space

7 http://scape.oostende.be/

8 http://oosteroever.oostende.be/content/204/cityriver-project-victorialaan

City River, Victorialaan Oostende City River

de vzw's van 0.666 en schepen Beirens
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INGE DE VRIEZE  Gaan jullie voor de opmaak van het RUP 
met de buurt of de toekomstige ondernemers in dialoog?

K A R E L  VA N A C K E R E  | Dat is het plan, maar zo ver zijn we nog 
niet. We willen eerst de concrete behoeftes inzichtelijker maken 
en het debat op gang brengen. Er zijn nog veel vragen waarop we 
antwoorden zoeken. Welke mengvormen van bedrijvigheid zijn 
aangewezen? Is er draagvlak voor? Wat zijn de ambities? Het is 
immers geen standaard-RUP. Veel oude gebouwen zijn aan renova-
tie toe. Daarnaast is er ook een gloednieuw gebouw van het Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ) 9 dat met zijn forse en compacte vorm-
geving de wijk een zeer specifieke uitstraling geeft. Hoe moeten 
we de rest van de buurt daarop afstemmen? Bij de invulling van 
de site moeten we rekening houden met de specifieke schaal van 
Oostende om te kijken waar de kansen liggen.

INGE DE VRIEZE  Hoe willen jullie de verdere 
ontwikkeling concreet aanpakken?

K A R E L  VA N A C K E R E  | We zitten nu in de fase van de verken-
nende gesprekken. De Oosteroever heeft vele troeven, zoals een 
tramverbinding en een goede ontsluiting. Dat is al interessant om 
starters aan te trekken. Verder moeten we proberen om aantrek-
kelijke vormen te vinden en inzetten op dichtheid en compactheid, 
zodat de kostprijs gedrukt wordt. Er is de startnota van het ruim-
telijke uitvoeringsplan met input van overheden en nu zijn we op 
zoek naar partnerships en de invulling van de randvoorwaarden, 
zoals de stedenbouwkundige voorschriften. Circulariteit zou een 
ankerpunt kunnen zijn voor de criteria waarmee we die voorschrif-
ten willen invullen. Bijvoorbeeld vloer-terreinindexen die de derde 
dimensie beter vertalen en die per niveau van circulariteit en per 
bouwblok van het RUP verschillen. Zo vermijden we onzorgvul-
dig grondgebruik en wordt circulariteit gestimuleerd.

KRIS  DERVEAUX | Voor de dialoog rond het klimaatplan hebben 
we een denktank voor klimaatpioniers opgericht waar zowel bur-
gers, middenveld als bedrijven in kunnen zitten. Zo komen bedrij-

9 http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=7911

ven van elkaar te weten waar ze mee bezig zijn. Deze groep zou een 
kanaal kunnen zijn om gesprekken over de invulling van het RUP 
aan te gaan. Omwille van de coronasituatie is de werking iets moei-
lijker, maar we zijn wel van plan om pilootprojecten op te starten.

INGE DE VRIEZE  Tot slot: wat is jullie droombeeld 
voor Oostende-Oosteroever? Wat is er binnen 
vijf jaar mogelijk? En binnen 20 jaar?

K A R E L  VA N A C K E R E  | Binnen vijf jaar zou het traject RUP 
Ondernemen op een goede manier afgerond moeten zijn. En bin-
nen 20 jaar zouden we daarvan dan de vruchten moeten kunnen 
plukken: een innovatief woon-werkweefsel, dooraderd met groen-
blauwe netwerken. Dat moet mogelijk zijn als we de huidige ver-
harde en versteende ruimte wat meer kunnen ontharden en groe-
ner maken, zowel op publiek als op privaat domein.

K R I S  D E R V E A U X  | Op een termijn van vijf jaar droom ik van 
een klimaatneutrale publieke ruimte met meer privaat-publieke 
samenwerking. Nu hebben we de vijver van een private binnen-
tuin al kunnen aansluiten op de publieke City River. Die wisselwer-
king zou ik graag zien uitbreiden naar de ambachtelijke zone, waar 
water dan lokaal behandeld kan worden en infiltreren. De technie-
ken zijn voorhanden. Als stad kunnen we inspirerende proeftuinen 
en testcases inrichten. Naar energieverbruik biedt een woon-werk-
mengvorm eveneens kansen: overdag is de energie bestemd voor 
de ambachten, ’s avonds voor de residentiële activiteiten. We kun-
nen dan volop inzetten op zonnepanelen en windturbines voor 
dubbel gebruik. Dat vergroot het draagvlak. En de City River, die 
water verzamelt en in groenzones laat infiltreren, inspireert natuur-
lijk ook tot het opschalen naar andere plekken.

INGE DE VRIEZE  Mag ik jullie danken 
voor dit inspirerende gesprek?

oosteroever.oostende.be

City River
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Dat een kleine stad als Diest Vlaamse subsidies aanwendt om te onderzoeken 
hoe ze naar meer duurzaamheid en circulariteit kan evolueren – met de 
historische citadel als centrumkracht – kan andere steden en gemeenten 
inspireren om ook buiten de lijnen van geijkte, lineaire planningspaden 
te treden. Hierna volgt het relaas van die circulaire zoektocht.

Het momentum rond de heropleving van de citadel 
in Diest door tal van tijdelijke initiatieven1 biedt een 
mooie kans om toe te werken naar een holistisch, 

duurzaam en circulair ecosysteem. De stad onderschreef onlangs 
het Burgemeestersconvenant, waardoor ze zich engageert om 
tegen 2030 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen. De citadel kan 
hierin een strategische functie opnemen. 

Nadat in 2015 een masterplan voor de site2 was opgemaakt, 

1 Op de citadel vonden afgelopen jaren pop-up initiatieven plaats zoals 
‘Bar Piket’ (D’Oranje Giraffen), de escaperoom ‘Code van Curieus’, en het 
kleinschalig dancefestival ‘Garnizoen’.

2 Masterplan ‘Citadel te Diest. De herbestemming van de citadel.’ opgemaakt 
door MOP Urban Design, 2015. 

ontving de stad in 2018 een conceptsubsidie van de Vlaamse 
overheid. In 2020 sleepte het team Atelier Romain-Metabolic 
de opdracht in de wacht om op korte termijn de ambities van 
de stad te onderzoeken en die vervolgens uit te werken tot een 
haalbaar plan. De visie van het masterplan dient hierbij als basis: 
de historische entiteit wordt behouden en versterkt, maximaal 
verweven met het stedelijk weefsel en diverse stedelijke func-
ties worden er ondergebracht. De conceptstudie is erop gericht 
de duurzaamheid en zelfredzaamheid van de citadel te laten 
uitgroeien tot het fundament van een stadsbrede energie- en 
klimaatstrategie. 

Citadel Diest
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Lokale kansen 
In een tijd waarin globalisering de vitaliteit van kleine steden 
bedreigt en het discours van verduurzaming vooral focust op 
metropoolregio’s, worden de mogelijkheden van kleinschalige 
lokale oplossingen vaak over het hoofd gezien. Door de relatief 
hoge concentratie aan energie-, water-, materiaal- en afvalstro-
men biedt de schaal van de stad een aanknopingspunt om eco-
nomische systeemverandering te stimuleren met een positieve 
impact op de wijde omgeving.3 Kleinstedelijke centra spelen vaak 
een cruciale rol in de economische ontwikkeling van de regio. 
Wanneer ze lokale kansen benutten en opschalen, kunnen ze 
binnen de regio stabiele niches vormen en zo hun steentje bij-
dragen aan een duurzame toekomst. De citadel is zo’n lokale 
kans. 

Vertrekpunt voor stadsbrede innovatie 
Met een oppervlakte van 27,6 ha beslaat de citadel maar liefst 
15% van het stadscentrum. Als cultureel erfgoed dat elementen 
van langdurige veerkracht en zelfvoorziening in zijn ontwerp 
meedraagt, komt de historische zelfredzaamheid van de citadel 
ook tot uiting in de ruimtelijke bouwprincipes die er nog altijd 
terug te vinden zijn: groendaken, natuurlijke ventilatie, recupe-
ratie van hemelwater, grondevenwicht binnen de site.

De citadel werd gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw.  
Tot het vertrek van de militairen in 2011 diende ze als thuishaven 
van het Eerste Bataljon Parachutisten, sinds die tijd staat ze leeg. 
De laatste jaren wordt de site ingevuld door tijdelijk ruimtege-
bruik: zowel private als publieke initiatieven kunnen er terecht. 
Onder meer socioculturele verenigingen maken er dankbaar 
gebruik van. Hierdoor heeft deze unieke plek geleidelijk aan op-
nieuw een plaats verworven in het hart van de Diestenaars. Het 
heractiveren van de site door middel van tijdelijk ruimtegebruik 
geeft niet alleen een maatschappelijke en sociale betekenis aan 
de plek, maar creëert ook draagvlak. 

Brede benadering van het 
begrip circulariteit 

Omwille van de specifieke lokale context en de complexiteit van 
de opdracht, beperkt het team zich niet tot het vormgeven van 

3 Steden, zowel klein als groot, bedekken maar 3% van het wereldoppervlak, 
maar zijn verantwoordelijk voor ongeveer 75% van alle menselijke 
broeikasgasuitstoot.

een stedelijke energiestrategie. Complexe uitdagingen vragen 
om een integrale aanpak die verder gaat dan het in beeld brengen 
van energie- en materiaalstromen, waarbij vaak voorbij wordt 
gegaan aan gezondheids, sociaaleconomische of ecologische 
kwesties. De brede benadering van het begrip circulariteit biedt 
een kader om mogelijke tegenslagen tijdens het onderzoek op te 
vangen. Om echt circulair te zijn, moet het toekomstbeeld voor 
de citadel hoge ambities koesteren op diverse vlakken: een duur-
zame omgeving brengt mensen samen en biedt diversiteit, cre-
ativiteit en een stimulerende, gezonde leefomgeving voor alle 
bewoners. De stad ambieert een bruisende en duurzame lokale 
economie, zonder negatieve impact op een andere plek. 

Het stedelijk metabolisme in beeld 
Samen met stakeholders en bewoners ging het team op zoek naar 
de betekenis van de citadel in haar stedelijke omgeving. Aan de 
hand van de behoeften, wensen en middelen die werden geïn-
ventariseerd, probeerden we een beeld te krijgen van de lokale 
en regionale uitdagingen en van het potentieel en de huidige 
werking van het systeem. Dit vroeg om een drieledige verkenning: 
grip op de ruimtelijke context, materiaalstroomanalyse, maar 
ook inzicht in wat er lokaal allemaal speelt. 

Een eerste stap was het inzichtelijk maken van het huidi-
ge ‘metabolisme’ van de stad door de diverse in- en uitgaande 
grondstofstromen (energie, water, materiaal en afval) in beeld te 
brengen. De data werden verzameld door middel van onderzoek, 

Naar een circulair ecosysteem  
voor de groene long van de stad

S A L LY  L I E R M A N  [  AT E L I E R  R O M A I N  ]
N AT H A L I E  C A S T E E L S  [  AT E L I E R  R O M A I N  ]
B O R I S  H U YG H E B A E R T  [ AT E L I E R  R O M A I N ]
N I C O  S C H O U T E N  [  M E TA B O L I C  ]

 | 61



2 0 2 1  |  4 9

bestaande databases en een gerichte bevraging van lokale en 
regionale actoren. Aan de hand van deze scan werd het mogelijk 
om grondstofstromen te identificeren die in de citadel gebruikt 
kunnen worden om ketens te sluiten. Een sociaaleconomische 
analyse bood dan weer inzicht in de bedrijvigheid in de regio en 
liet toe de materiaalstroomanalyse in een sociaaleconomische 
context te plaatsen. Naast de ruimtelijke kenmerken van de cit-
adel en haar omgeving, werden ook de actoren in kaart gebracht. 
Uit de bevraging van die actoren leerden we dat er in Diest een 
gedreven netwerk van lokale en regionale spelers aanwezig is. 

Het vooronderzoek onthulde drie verhaallijnen: 
	n De citadel als productief landschap Hoe kunnen we op 
de citadel een programma creëren waar we met materialen 
die uit Diest komen voor de inwoners nieuwe banen creëren? 
Welke sociale initiatieven op de citadel kunnen bijdragen aan 
een duurzamere samenleving? 

	n De citadel als voedselhub Hoe kunnen we van de citadel 
een belangrijke spil maken in een gezond voedselweb in en 
rondom Diest? Hoe kunnen we (middels het organisch afval 
in en rondom Diest) een gezond en duurzaam voedselnetwerk 
creëren?

	n De citadel als duurzaam energielandschap Hoe kan een 
energiesymbiose niet alleen op de site zelf gerealiseerd worden, 
maar ook samengaan met de onmiddellijke stadsomgeving? 
Op welke manier kunnen we met waterhuishouding en aan-
dacht voor biodiversiteit de natuurlijke habitat in en rondom 
de citadel versterken? 

Voor ieder van deze verhaallijnen werd een aantal behapbare 
ruimtelijke interventies gedefinieerd om een positieve impact te 
genereren of een negatieve impact te minimaliseren. Hierdoor 
kon het debat met concrete voorbeelden gevoed worden.

Circulariteit vereist samenwerking
Een circulair verhaal kan je enkel realiseren in samenwerking 
met anderen. We gingen daarom op zoek naar lokale capaciteit 
en vaardigheden die doorheen het onderzoek vorm kregen. De 
drie verhaallijnen namen we mee in een reeks werksessies met 
lokale spelers, actoren en experten. De bereidheid om met con-
crete interventies aan de slag te gaan, was groot. 

Het debat in de werksessies bracht nieuwe kansen en mogelijke 
obstakels aan het licht. Zo kwam ondiepe geothermie (KWO) 
als bron voor energiewinning opnieuw in beeld omwille van de 
Diestiaan ijzerzandsteen als watervoerende laag in de ondergrond 
en de aanwezigheid van reliëf. De werksessies leidden niet alleen 
tot nieuwe inzichten, maar droegen ook bij aan het creëren van 
bewustzijn, draagvlak en eigenaarschap. 

Een inclusieve benadering –  
de sociale dimensie 

Diest is een dynamische stad, die gekenmerkt wordt door een 
enthousiast en actief ondernemerschap. Het co-creatief traject 
toont dat de stad een sterk uitgebouwd netwerk en een lokaal 
draagvlak heeft, waarin verschillende sectoren bereid zijn om 
samen te werken. Het legt ook de aanwezigheid van sociaal on-
dernemerschap in Diest bloot. Het koppelen van deze sociale 
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dimensie aan de strategische rol van een circulaire citadel creëert 
nieuwe kansen en kan het project misschien ook financiële adem-
ruimte bieden. Vanuit het Vlaamse beleid en het Europees So-
ciaal Fonds worden sociale en circulaire economie immers naar 
voren geschoven als nieuwe beleidsambities.

Op lange termijn naar hogere ambities
Het project startte met hoge ambities. De werksessies met ex-
perten leidden tot nieuwe inzichten; andere voorstellen stuitten 
op specifieke randvoorwaarden of zelfs op onoverkomelijke 
drempels. Onder meer het erfgoedkundig kader, het landschap-
pelijk beheerplan, maar ook het financieel en ruimtelijk aspect, 
noopten tot bijsturing van eerder geformuleerde interventies, 
zoals het plan om energie duurzaam op te wekken en op te slaan. 
Dat vraagt immers veel ruimte, en die is hier simpelweg te schaars.

Vanuit financieel oogpunt schept een geleidelijke renovatie 
ruimte voor activiteiten die omwille van de specifieke kenmerken 
van de citadel (vochtige en donkere ruimtes) geen intensieve 
investering vragen. De geleidelijke groei van de citadel als voed-
selhub en productief landschap maakt verbinding met stromen 
in de stad mogelijk. Parallel aan deze groei kan ook nieuwbouw 
worden aangezet die aan de maximale energetische normen 
voldoet. Het overaanbod aan energie en de groei van het eco-
nomische programma scheppen de mogelijkheid om geleidelijk 
bijkomende investeringen te realiseren die de werking van het 
geheel efficiënter kunnen maken. Op lange termijn vermindert 
de energievraag binnen de citadel en kan de plaatselijk opgewekte 
energie ook in de stad aangewend worden. Deze denksporen 
dienen verder onderzocht te worden.

Transitiepad
Het aanbod aan vele kleinschalige en arbeidsintensieve initia-
tieven brengt het belang van de regio doorheen het proces in 
beeld. Om tot een realistische transitie van de citadel te komen, 
dienen we onze blik te verruimen. Sommige uitdagingen, zoals 
bijvoorbeeld de aan- en afvoer van materialen voor een materi-
alenbib, kunnen nu eenmaal beter op regionale schaal worden 
aangepakt. 

Door van een longlist aan interventies naar een shortlist te 
evolueren, kunnen we in een volgende stap zeer gericht de ruim-
telijke impact op de site, maar ook de financiële haalbaarheid en 
de mogelijkheden van een aantal interventies dieper onderzoeken. 
Een van de mogelijkheden die verder zal worden onderzocht, is 
de oprichting van een fonds als financieringsmodel, naar het 
voorbeeld van het Stadmakersfonds4 in Nederland. 

4 Het Stadmakersfonds is matchmaker tussen stadmakers en investeerders. 
Het helpt initiatieven hun vastgoed en grond(en) te verkrijgen en van tijdelijk 
naar blijvend te gaan. Het fonds kan ook de (ver)bouw financieren. Middels 
investeringen en advies draagt het Stadmakersfonds bij aan een levendige en 
inclusieve stad door te investeren in initiatieven met een maatschappelijke 
meerwaarde voor de stad. Het fonds beoordeelt en adviseert tevens de 
haalbaarheid van de businesscase van het initiatief. 

Complexe uitdagingen vragen om 
een integrale aanpak die verder 
gaat dan het in beeld brengen van 
energie- en materiaalstromen
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NAAR DEELECONOMIE EN 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Transitie 
In 2015 startte het Departement Omgeving (VPO) onderzoek waarin 

economische locaties in heel Vlaanderen onder de loep werden genomen: niet 
alleen bedrijventerreinen, maar ook economische locaties in buitengebied 
en in gebieden waar wonen en economie verweven zijn. De centrale vraag 

was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven zich op de meest geschikte 
locatie vestigen? In een ander recent afgerond onderzoek werd de transitie 

naar een circulaire economie in verschillende facetten onderzocht. In dit 
artikel worden de voornaamste bevindingen uit die onderzoeken toegelicht.
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De ruimtelijke vertaling van 
de circulaire economie

Doorgaans wordt de circulaire economie (CE) bestudeerd vanuit 
materiaalstromen, maar de benodigde data om in- en uitgaande 
stromen aan bepaalde bedrijven en hun locaties te kunnen kop-
pelen, ontbreken vooralsnog (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 
2021). Het is dan ook geen evidentie de ruimtelijke impact van 
materiaalstromen te beschrijven.

In de literatuur vinden we volgende circulaire strategieën 
en processen, gerangschikt volgens de mate van circulariteit: 
Refuse (R0), Rethink (R1), Reduce (R2), Repair (R3), Refurbish 
(R5), Remanufacture (R6), Repurpose (R7), Recycling (R8), Energy 
Recovery (R9) (Potting, Hekkert, Worrell, & Hanemaaijer, 2016). 
Economische deelsystemen maken deel uit van meer circulaire 
consumptiemodellen, die eveneens binnen die verschillende 
strategieën passen. ‘In economische deelsystemen gaan gebrui-
kers een goed of een voorziening delen in plaats van aan te ko-
pen. Deelsystemen zijn divers en kunnen zowel verlopen via 
een product-als-dienstmodel, dat aangeboden wordt door een 
bedrijf, als via een (digitaal) platform dat peer-to-peer relaties 
vergemakkelijkt. Het delen kan bijdragen aan een intensiever 
gebruik van goederen en voorzieningen wat, bij een gelijkblijvende 
vraag, zorgt voor minder druk op de beschikbare materialen, 
energievoorraden en ruimte’ (Dubois et al., 2020, p. 3).

Maar net als de lineaire economie beperkt ook de circulaire 
economie zich niet louter tot materiaalstromen, het gaat ook om 
(types) bedrijfsactiviteiten en hun achterliggende businessmodel. 
De organisatorische principes van bedrijven vereisen een type 
ruimte (en inrichting) dat daarbij past. Een logistiek bedrijf stelt 
andere eisen aan de omgeving en de ruimte waarin het opereert 
dan een winkel in een drukke straat. Bedrijven zullen voor hun 
activiteiten dus de locatie kiezen die het best aansluit bij hun 
activiteiten en hun businessmodel. De literatuur omschrijft die 
keuze als locatiekeuze- of vestigingsplaatsfactoren.

Aan de basis van de ruimtelijke verandering tussen de huidige 
economie en een meer circulair systeem liggen de verschuivingen 
in locatiekeuzefactoren naargelang bedrijven meer circulaire pro-
cessen hanteren. Uit onderzoek bij 340 bedrijven in verschillende 
sectoren (Voka & Kamer van Koophandel, 2016) blijkt dat in de 
huidige economie bereikbaarheid over de weg voor bedrijven nog 
altijd op de eerste plaats komt. Voldoende parkeergelegenheid 
en een aantrekkelijke prijs zijn voor 90% van de respondenten 
belangrijk tot cruciaal, onmiddellijk gevolgd door factoren als 
snelle beschikbaarheid, aanwezigheid van voldoende en adequaat 

personeel en uitbreidingsmogelijkheden op de locatie (alle rond 
90%). ‘Mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven’ 
en ‘aantrekkelijke woonomgeving’ zijn voor meer dan 50% van 
de bedrijven belangrijk of cruciaal.

‘De vestigingsplaatsfactoren tussen circulaire en traditionele 
bedrijven verschillen niet dusdanig, maar het relatieve belang 
dat aan de factoren wordt gegeven, ligt anders. Door de investe-
ringsprofielen van de voornaamste circulaire businessmodellen 
onder de loep te nemen (Resource recovery; Product life extension; 
Circular supplies; Sharing platforms; Product as a service) ziet men 
hoe het belang toeneemt van de nabijheid van resources en keten-
actoren (waaronder consumenten), multimodaliteit, nabijheid van 
onderzoeksinstituten, universiteiten en bereikbaarheid per fiets, 
te voet, openbaar vervoer […]. De aanwezigheid van een passende 
arbeidsmarkt, en de beschikbaarheid van bouwrijpe, betaalbare 
ruimte voor economische activiteiten zijn in beide benaderingen 

Het belang van de verweving van wonen 
met licht industriële activiteiten

S O P H I E  D E  M U L D E R ,  I N G E  P E N N I N CX  E N  J A N  Z A M A N  [  D E PA R T E M E N T  O M G E V I N G  ]
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belangrijke vestigingsfacto-
ren.’ (Morisse, Mercelis, Van de 
Werf, Panalva-Halpin, & Menten, 2020, 
p. 6-7) De vraag naar geschikte economi-
sche ruimte in een stedelijke omgeving, 
zowel monofunctioneel als verweven met 
wonen, zal dus toenemen naarmate de 
transitie naar circulaire economie zich 
doorzet.

Deelsystemen: auto’s en woonruimte delen
Deelsystemen worden vaak beschouwd als circulaire consump-
tiemodellen. Het onderzoek over de omgevingsimpact van deel-
systemen, deelde ze in volgens zeven thema’s (Dubois et al., 
2020). (afbeelding 1)

Net als bij andere aspecten van de circulaire economie zijn 
data om een cijfermatige impact te berekenen niet voorhanden. 
De (beperkt) bijgehouden gegevens van deelsystemen zijn vooral 
gericht op het beheer van het systeem in kwestie. Op enkele uit-
zonderingen na, zoals de deelplatformen voor woonruimte Airbnb 
en Couchsurfing, situeren de meeste deelsystemen in Vlaanderen 
zich in een niche. Autodelen bijvoorbeeld kent jaar na jaar meer 
succes, maar met 86.000 geregistreerde autodelers op een totaal 
van meer dan vier miljoen afgeleverde rijbewijzen gaat het nog 
altijd maar om 2 procent (cijfers 2020). Volgens inzichten uit de 
gedragsverandering en de innovatietheorie van Rogers bevinden 
de gebruikers van deelsystemen zich vooral binnen de groep ‘in-
novators’ (2,5% van de bevolking) en ‘early adopters’ (13,5% van 
de bevolking). Of een deelsysteem al dan niet zal doorbreken bij 
de meerderheid van de bevolking, hangt in grote mate af van de 
businesscase. Zo blijken kostenvoordelen voor veel gebruikers de 
doorslag te geven. ‘Een deelsysteem dat wil doorbreken moet dan 
ook rendement opleveren zowel voor de aanbieder als de gebruiker. 
Het gebruiksgemak speelt ook mee, maar dit is een subjectieve 
ervaring die per gebruiker kan verschillen’ (Dubois et al., 2020, 
p. 4). Uit onderzoek blijkt voorts dat het gebrek aan vertrouwen 
een belangrijke drempel is voor deelname. Garantie op veilige, 
betrouwbare producten is een belangrijke randvoorwaarde. De 
ruimtelijke effecten van deelsystemen zijn niet eenduidig positief 
of negatief te beoordelen. Zo weten we bijvoorbeeld dat Airbnb 
in stedelijke omgevingen druk zet op de woningmarkt omdat 
gewone huurwoningen niet langer worden aangeboden voor 
permanent wonen. Maar in niet-stedelijke gebieden, waar het 

toerisme meer seizoensge-
bonden is, biedt het systeem naast 

het bestaande aanbod juist de gewenste 
flexibiliteit. Dit voorbeeld toont aan dat 
een aangepast beleid per systeem en per 
type gebied, afhankelijk van de groeifa-
se waarin het systeem zich bevindt, de 
voorkeur verdient.

Case Hasselt: regionale rol met 
ruimte voor deelsystemen

Deze case behandelt een gemengd stedelijk gebied buiten de oude 
stadswallen, maar binnen de nieuwe ringweg. Langs deze Singel 
bevindt zich een aantal bedrijventerreinen met gemengde acti-
viteiten (afbeelding 2). De ruimte aan de Kanaalkom (midden 
19de eeuw), waar vroeger industriële activiteiten plaatsvonden, 
wordt nu voornamelijk ingevuld door woningen. Na de Eerste 
Wereldoorlog kwamen er nieuwe woonontwikkelingen, zoals de 
tuinwijk, die later uitgebreid werden. Een drager in de woonwij-
ken is de Kuringersteenweg, die een goede zichtbaarheid voor 
economische activiteiten biedt. Het station ligt eveneens in dit 
perifeer gebied, niet ver van de binnenring die de stedelijke kern 
met de hoofdwinkelstraat en bijhorende handel en diensten 
omsluit. Economisch gezien functioneert het gebied op verschil-
lende schaalniveaus: de stationsomgeving en de Singel bedienen 
een meer regionale en de Kuringersteenweg en woonwijken een 
meer lokale schaal.

De toekomstverkenning van BUUR en Rebel voor dit gebied 
levert een diffuus beeld op. Er liggen overduidelijk kansen voor 
de ontplooiing van deelsystemen, maar de bestaande combinatie 
van wonen en werken geeft dan weer aanknopingspunten voor 
de verdere ontwikkeling van lichte industrie en dienstenecono-
mie. Rekening houdend met de eigenheid van de tuinwijk en de 
verkavelingen, waar weinig plek is voor economische activiteiten, 
liggen de kansen vooral langs de ringwegen, het station en de 
Kuringersteenweg. Wie Hasselt een beetje kent, weet dat dit 
bij uitstek plaatsen zijn waar ook meer regionale economische 
ruimtevragen een plaats kunnen krijgen. Het activiteitstype zal 
er veeleer gericht zijn op inzameling, eerste verwerkingen en 
scheidingen op regionale schaal. De vestigingsplaatsfactoren 
voor deze bedrijven verschillen niet bijzonder veel van de hui-
dige; goede ontsluiting voor alle verkeersmodi, zichtbaarheid en 
voldoende bedrijfsruimte zijn cruciaal.

1
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Case Roeselare: verbreding en 
selectiviteit in het kleinhandelsbeleid

Roeselare is een regionale centrumstad met een goed functio-
nerend kernwinkelgebied. Het aandeel voetgangers ligt er hoog 
en er is een goed uitgebouwde economische omgeving met dien-
sten en (groot)handel daarrond, die eveneens profiteren van de 
passage in de (hoofd)winkelstraten. (afbeelding 3) Maar ook in 
Roeselare zet e-commerce, die in technologische en logistieke 
trends kadert, het traditionele winkellandschap onder druk. Het 
kernwinkelgebied is er geen alleenstaand systeem: het maakt 
deel uit van een stadsregionaal winkelapparaat, dat ook baan-
winkels buiten de stad omvat. Dit winkelsysteem is vooral goed 
bereikbaar met de auto, maar ter plekke wordt er te voet gewin-
keld en speelt doorgang opnieuw een belangrijke rol. Bepaalde 
zones langs de Bruggesteenweg (in het noorden) en de N36 tus-
sen de Meiboomlaan en de Meensesteenweg (in het zuiden) 
werden in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Roe-
selare uit 2012 afgebakend als handelsconcentraties.

Vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief zijn de be-
langrijkste locatiekeuzefactoren voor bedrijven in dit gebied de 
hoge voetgangerspassage, de goede zichtbaarheid en de toegan-
kelijkheid. Door de voetgangerspassage en de bijhorende publieke 
ruimte onderscheidt dit gebied zich duidelijk van andere types 
economische gebieden en kan het naast een economische ook 
een publiek-maatschappelijk functie vervullen. De toekomst-
verkenning toont aan dat bij de transitie naar een circulaire 
economie de consumenten een wederzijdse relatie aangaan met 
de distributieketen: het gaat niet enkel meer om het kopen en 
verkopen van producten, maar ook om deelname aan strategieën 
zoals herstel, hergebruik en renovatie. Om de voetgangerspassage 
te behouden, zal de huidige kleinhandel worden aangevuld met 
andere activiteiten, zoals (lichte) productie, herstel en verzame-
ling. Dit betekent dus dat er zowel nood zal zijn aan ruimtes die 
bedoeld zijn voor verzameling, opslag en herstel als aan laad- en 
losruimtes. Een positieve keuze voor de versterking van de handel 
in het kerngebied is noodzakelijk en impliceert een georganiseerde 
afbouw van concurrerende kleinhandel langs de steenwegen.

Case Leuven als bioproductief landschap
De toekomstverkenning waarin alle groene ruimte in Leuven 
ingezet wordt voor een bioproductief landschap richt zich meer 
op de organisatorische principes van (stads)landbouw. Ruimte-
lijke aspecten (of locaties waar stadslandbouw mogelijk is) staan 

in deze case in relatie tot de operationele werking van de stadsland-
bouw. Het verband tussen landbouw, ruimte en circulaire eco-
nomie is duidelijk: grond is de belangrijkste productiefactor. De 
vraag in deze case is: wat is het mogelijke productieoppervlak in 
Leuven, rekening houdend met het verwevingsprofiel van land-
bouwfuncties met stedelijke functies, zoals publiek, recreatief of 
privaat groen. Het gaat dus om de inzet van publieke, stedelijke 
en private onverharde ruimte als productieve bedrijfsoppervlak-
te (landbouwproductie). De aanname in de case is ‘dat alle grond 
beschikbaar is om opgenomen te worden in een bioproductief 
landschap en dat er dus een groot draagvlak is op alle schaal-
niveaus’ (Morisse et al., 2020, p. 34).

Voor de landbouwactiviteiten zelf betekent dit een verschui-
ving van het huidige systeem, dat gebaseerd is op ‘economies 
of scale’ (met als voornaamste kenmerk schaalvoordelen door 
specialisatie en grootschaligheid van infrastructuur, productie 
en industriële verwerking), naar een systeem van ‘economies of 
scope’ (waarin eerder synergie wordt gezocht tussen verschillende 
teelten en grondsoorten).

‘Het bioproductief voedsellandschap verandert, naast de 
kosten- en opbrengstenstructuur, ook het onderwerp van het 
verdienmodel. De consument koopt niet langer een product, maar 
wordt onderdeel van een dienstverlening. Door het investeren van 
kapitaal, tijd en ruimte dragen ze bij aan de strategische positio-
nering van het bioproductief voedsellandschap: gezonde voeding, 
leefomgeving en tijdsbesteding.’ (Morisse et al., 2020, p. 8).

Case Vilvoorde: intensivering 
van de stedelijke logistiek

De Cargovilsite en omliggende bedrijventerreinen zijn strategisch 
gelegen, vlakbij Brussel, en kennen een sterke (potentieel tri-
modale) ontsluiting. De knooppuntwaarde is goed op verschil-
lende schaalniveaus, gaande van lokaal tot zelfs internationaal. 
Dit goed werkende gebied bestaat uit verschillende functionele 
zones (afbeelding 4). Zo zijn er drie terreinen waar een breed 
scala aan productieve bedrijvigheid – afvalverwerking, auto-ge-
relateerde activiteiten, groothandel, industriële bouw – plaats-
heeft, voornamelijk in open lucht. Op drie andere terreinen ligt 
de nadruk dan weer op logistiek, groothandel en gemengde ac-
tiviteiten langs een weg. Logistiek wordt er vooral ingezet op 
nieuwe modellen die verschillende stromen beter verknopen en 
op het gebruik van slimme systemen. Het is belangrijk te beseffen 
dat die slimme systemen en verdere automatisering weliswaar 

In de transitie naar een circulaire 
economie zal de economische waarde 
van de locatie van de bedrijventerreinen 
rond Brussel alleen maar stijgen.
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voor een hoger rendement kunnen zorgen, maar zeker niet min-
der plaats in beslag nemen.

Naarmate circulaire processen zoals korte keten, ‘product life 
time extension’, maak- en hersteleconomie aan belang winnen, 
zal ook de nood aan zogenaamde ‘Urban Resource Centres’, 
waar inkomende, lokaal geproduceerde stromen samenkomen, 
toenemen. Lokale verzameling, distributie, productie, en ‘re-
verse logistics’ zullen in de toekomst belangrijker worden. De 
toekomstverkenning gaat uit van een stijgend aantal retourstro-
men en toenemend gebruik van alternatieve transportmodi. In 
elke stadsregio is er slechts een beperkt aantal sites dat nabijheid 
en toegankelijkheid vanuit het stadsweefsel combineert met een 
multimodale bereikbaarheid. Op vlak van vestigingsplaatsfacto-
ren staan vooral een goede (multi)bereikbaarheid en voldoende 
bedrijfsruimte centraal.

In de transitie naar een circulaire economie zal de econo-
mische waarde van de locatie van de bedrijventerreinen rond 
Brussel alleen maar stijgen. Dit betekent dat verdichting en con-
centratie van bedrijven op goed ontsloten bedrijventerreinen via 
alternatieve vervoersmodi (spoor en water) noodzakelijk zijn. 

De huidige economische ruimte 
is een waardevol goed

Uit de cases blijkt duidelijk dat de ruimtelijke eisen die CE-be-
drijven stellen, niet noemenswaardig verschillen van die in het 
huidige systeem. ‘Het grote verschil tussen de huidige en de CE-si-
tuatie is wellicht een verdere diversificatie van activiteiten. Zo 
zullen bijvoorbeeld sectoren zoals de huidige retail, landbouw-
productie, logistiek (substantieel) aangevuld worden met andere 
activiteiten zoals (lichte) productie, herstel, opslag, eerste ver-
werking en verzameling. Dit betekent dus dat er nood zal zijn aan 
ruimtes die hiervoor bedoeld zijn en die de organisatie van die 
activiteiten mogelijk maken: plaatsen om te laden en lossen, be-
reikbaarheid, gedeelde infrastructuur, tijdsvensters voor logis-
tieke activiteiten… Uit alle cases komt naar voor dat de huidige 
economische ruimte een waardevol goed is, dat behouden moet 
worden en waar mogelijk versterkt.’ (Morisse et al., 2020, p. 10)

Willen we ook in de regionale steden levendige, kwaliteits-

volle winkelstraten behouden, dan vraagt de kleinhandel onze 
volle aandacht. De toekomstverkenning in Roeselare wijst erop 
dat het beleid voor een scherpe keuze staat: ofwel doen we er 
alles aan om het kernwinkelgebied te versterken en moeten er 
beperkingen komen voor ontwikkelingen langs de steenwegen, 
ofwel beslist de markt van e-commerce in onze plaats.

Maar ook buiten de kleinhandel blijft de ruimtelijke opgave 
gigantisch. De verschuiving van de vraag van zuiver autogerichte 
naar meer binnenstedelijke en verweven locaties staat haaks op 
de huidige trend, waarbij industriële en logistieke bedrijven nog 
steeds uit het woongebied worden weggeduwd. Kleinhandel, 
deelsystemen, stadslandbouw en korte ketenlogistiek hebben 
goede, moderne binnenstedelijke ruimte nodig om de transitie 
naar circulaire economie in te kunnen vullen en tegelijk ook te 
steunen op een duurzaam goederenvervoer. Deze verschuiving van 
de vraag zal de nood aan monofunctionele economische ruimte 
niet doen verdwijnen, maar veeleer de noodzakelijke ademruimte 
bieden om ook de vernieuwing op bedrijventerreinen te kunnen 
doorvoeren zonder het ruimtebeslag te doen toenemen.

In het ruimtelijk beleid moet er dus voldoende aandacht 
zijn om vernieuwing te zoeken in de inrichting en het beheer 
van economische ruimte, vooral in verstedelijkte gebieden waar 
wonen en werken hand in hand gaan. De ontwikkeling en uitrol 
van aangepaste instrumentenbundels om de leefbare stad te 
verzoenen met de transitie naar circulaire economie staat op 
onze onderzoeksagenda.

BIBLIOGRAFIE De Mulder, S., Pennincx, I., & Zaman, J. (2021). Segmentatie V: toepassing van de segmenten in drie CE-cases. Retrieved from n Dubois, M., De Meyer, 
L., Vandorpe, I., Lauwers, D., De Jonghe, N., Dooghe, D., & Wynants, K. (2020). Verkenning van omgevingsimpact van deelsystemen in Vlaanderen, Stand van zaken op 
basis van inventaris, documentanalyse en bevraging van kenners, studie in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Retrieved from n Morisse, B., Mercelis, 
F., Van de Werf, K., Panalva-Halpin, K., & Menten, N. (2020). Vier stedelijke cases over mogelijke transitierichtingen naar circulaire economie in functie van Segmentatie 
V, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Retrieved from n Potting, J., Hekkert, M., Worrell, E., & Hanemaaijer, A. (2016). Circulaire economie: 
innovatie meten in de keten. Retrieved from Den Haag: n Voka, & Kamer van Koophandel. (2016). Spazio. Gemeenten geven ruimte aan bedrijven. Retrieved from
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Een voorzichtige synthese
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De praktijken en theorieën die in deze Ruimte aan bod komen, willen meer 
inzicht bieden in het relatief nieuwe domein van circulaire gebiedsontwikkeling. 
Kernredacteurs Annette Kuhk, Elmar Willems en Ellen Luyten maakten een 
analyse van de projecten en de artikels. Aangevuld met bestaande kennis over 
circulaire praktijken trachten ze in deze synthetiserende tekst de definitie 
van circulaire stads- en gebiedsontwikkeling verder aan te scherpen. 
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willen we?

Een beleid voor circulaire economie moet ook een ruim-
telijk en sociaal beleid zijn. Het is niet de vraag óf het 
nodig is, maar wel hoe een vruchtbare wisselwerking 

het ene het andere kan versterken. Er is een groeiende consensus 
dat maatschappelijke vraagstukken geïntegreerd of program-
matorisch benaderd moeten worden. We zien dit bevestigd in 
principes en instrumenten bij circulaire uitdagingen. Voor deze 
editie van Ruimte heeft elke auteur vijf leidende principes voor 
circulaire gebiedsontwikkeling benoemd. Die vallen onder drie 
thema’s, respectievelijk gericht op (1) de specifieke locatie en 
context (kwaliteiten en dynamieken van de plek en de relatie 
met andere schaalniveaus), (2) de complexiteit van circulaire 
opgaves (betrokkenheid van actoren en type proces) en (3) de 
langetermijntransitie naar een circulaire samenleving. 

Tabula scripta 
Gebiedsontwikkeling start bij de ‘tabula scripta’ (‘beschreven 
blad’ in tegenstelling tot ‘tabula rasa’, red.) van de doorgaans 
reeds ingenomen, gecultiveerde of bebouwde ruimte en ‘aange-
taste’ of onderbenutte sites. Nieuwe economische modellen rond 
zorgvuldig grondstoffen(her)gebruik sturen aan op nabijheid, 
connectiviteit en verwevenheid. Er zijn grofweg twee benade-
ringen. De eerste start vanuit (generieke) strategieën (zoals ma-
terialenrecuperatie, urban mining, levensduurverlenging, circu-
laire aanvoerketens, industriële symbiose, deelplatformen en 
product-dienstcombinaties) en onderzoekt welke implicaties dit 
heeft voor stad of gebied. De tweede insteek start bij specifieke, 
unieke locaties met een geschiedenis, een concrete aanleiding 
en een min of meer helder omschreven doel. Veel cases vertrek-
ken van concrete, vaak goedgelegen locaties in grote en iets 
kleinere steden. De stad Leuven bijvoorbeeld lijkt vastberaden 
om via circulaire stadsvernieuwing en reële plekken voor mate-
rialenbanken en maakactiviteiten haar klimaatambities te on-
dersteunen. Daarnaast is er de categorie van leegstaande bedrij-
venterreinen of industriezones die zullen transformeren met het 
oog op een post-fossiele en circulaire economie. Initiatieven als 
de CCU-hub in North Sea Port, Blue Gate Antwerp, maar even-

goed een regionale industriezone als Kortrijk-Noord, spelen 
daarin een rol van betekenis. De Vlaamse overheid heeft ook de 
ambitie om van Vlaanderen de ‘recyclagehub’ van Europa te 
maken en ziet kansen voor investeringen in diverse (bestaande) 
industriezones. 

Ook kleinschaligere projecten nemen per definitie de dyna-
miek van een bouwblok, wijk, regio of zelfs grotere schaal mee. 
Dit is niet nieuw – het is een kenmerk van duurzame stads- of 
gebiedsontwikkeling –, maar een circulair perspectief brengt 
nieuwe elementen aan. Het is nuttig om een ruimer gebied te 
analyseren, bijvoorbeeld door stedelijke stofstromen in kaart 
te brengen (Citadel Diest), om de verwevenheid tussen diverse 
type-omgevingen te onderzoeken (circulaire havens), om de 
complexe gelaagdheid van de circulaire transitie te begrijpen 
(ontwerpopgaves voor de haven van Antwerpen) of om ruimtelijke 
en programmatorische potentiëlen te ontwikkelen (Potterij of 
Baelskaai). Er ontplooit zich een integrale strategie voor circu-
lariteit, waarbij circulaire bouwprincipes worden toegepast op 
hergebruikte en doorheen de tijd veranderende sites, gericht op 
ruimtelijke condities voor een economische transitie. Er is vaak 
de ambitie om op termijn een gebiedstransformatie te realiseren 
die verder gaat dan de site in kwestie.

Een eerste punt dat we hieruit afleiden is de verwachting 
dat de omschakeling naar een nieuwe economie geen bijko-
mende ruimte in beslag neemt indien herstructureringen en 
onderbenutting slim worden ingevuld. Greenfields aansnijden 
lijkt in meerdere opzichten onnodig en onwenselijk. Een twee-
de gemeenschappelijk punt is dat deze kansrijke plekken vaak 
complexe beginvoorwaarden kennen, bijvoorbeeld door bodem-
verontreiniging, leegstand, versnipperde eigendomsstructuren, 
erfgoedvragen, ruimtelijke en landschappelijke voorwaarden, 
slechte multimodale ontsluiting, financiële belemmeringen, enz. 
Het is van belang de specifieke voorwaarden en potenties grondig 
te analyseren, zichtbaar en bespreekbaar te maken. En ten derde 
dit: gelijksoortige sites en uitdagingen hebben vaak gelijksoortige 
randvoorwaarden en mogelijkheden. Deze typologische bena-
dering voor circulaire gebiedsontwikkeling komt van de grond, 
maar is nog niet gestructureerd. Kennis omtrent voorwaarden 

Ñ
'De prettige wildernis', een park 
op een voormalige stortplaats 
in Sint-Amandsberg (Gent)
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per type bestemming of typeproblemen in binnenstedelijke of 
suburbane gebieden, brownfields, havens, industriezones of zelfs 
voormalige stortplaatsen biedt aanknopingspunten voor meer 
generiek beleid of een gebiedsdekkend programma. 

Complexe procesopgave bij 
ambitieuze projecten 

Circulaire vragen kennen een aanzienlijke complexiteit. Zowel 
het aantal als de verwevenheid van de vraagstukken is uitdagend, 
de procesvoering evenzeer. Bij een integrale benadering wordt 
de resourcefulness van een locatie breed gemobiliseerd: zowel 
de fysieke, reglementaire en budgettaire voorwaarden als de 
lokale capaciteiten en netwerken spelen een rol. Een voorbeeld 
is de gestage uitbouw van een meer integrale aanpak bij bo-
demsaneringen in het OVAM-beleid: de uitvoering moet aan-
sluiten op de noden van de omgeving, de meervoudige en meer-
lagige aanpak kijkt naar onder- en bovengrondse factoren. 
Sanering en herontwikkeling, (ver)bouw- en gebruiksfase en de 
sociaal-maatschappelijke noden op korte en lange termijn wor-
den samen bekeken. 

Circulaire gebiedsontwikkeling verbindt een helikoptervisie 
met thematische zoom-ins: de holistische blik op duurzame 
systeemverandering komt pas tot leven door multidisciplinaire 
expertises rond water, energie, bodemsanering en bodemzorg, 
mobiliteit of sociale cohesie, etc. op concrete plekken met elkaar 
te verbinden. Dat verdient een hoogkwalitatief, iteratief proces 
met diverse actoren, waarbij de juiste condities voor open ge-
sprekken gecreëerd worden, die doorheen iteraties convergeren 
en divergeren, reflectie en pragmatiek combineren. Een integrale 
strategie focust op het creëren van netwerken van actoren. De 
Potterij en de Citadel starten met het mappen van lokale en 
regionale stakeholders als co-productief kader voor kansrijke 
samenwerking. De vrees dat de ambities hierdoor automatisch 
naar de kleinste gemene deler schuiven, is ongegrond, zoals blijkt 
uit de voorbeelden: de diversiteit van standpunten, belangen 
en actoren is net een voorwaarde voor een gedragen resultaat, 
richting een systemische transitie die de complexiteit erkent.1 

Per gebied is een coördinator nodig die deze relaties benoemt 
en samenwerking stimuleert. Voor de gezamenlijke ruimtelijke 
en economische transformatieopgave is er geen vanzelfsprekende 

1 Zie ook het ‘hortenperspectief ’ van Guy Vloebergh en Tom Coppens in het 
artikel Besluitvorming voor gebiedsgericht beleid (Ruimte #41) of  Hans Bil en 
Geert Teisman (2017), Zit je vast? Maak het complexer!, Eburon, Delft.

regisseur of matchmaker, al zijn er in de praktijk verschillende 
kandidaten: een stedenbouwkundige, ontwerper, wijkregisseur, 
duurzaamheidsambtenaar, havenautoriteit, projectcoördinator 
in lokale economie of ruimtelijke ordening... De rol van steden-
bouwkundige verschuift van ‘masterplanner’ naar ‘partner in 
transities’ die handvatten aanreikt voor grotere responsabilisering: 
meerdere actoren worden als ‘stewards’ uitgenodigd om eigenaar-
schap en daarmee de verantwoordelijkheid op te nemen bij een 
regeneratieve2 aanpak. Spijtig genoeg slagen de meeste projecten 
er vandaag moeilijk in zo een co-creatief proces vol te houden, 
dat individueel eigenaarschap verruimt met systemisch inzicht. 

Een laatste aandachtspunt gaat over de positie van experimen-
ten/het experimenteren/het experiment. Het stemt optimistisch 
om te zien dat er talrijke circulaire experimenten ontstaan. Zowel 
theorie als praktijk erkennen de waarde van leren en doen in een 
collectieve, experimentele setting. Pilootprojecten, complexe of 
strategische projecten, territoriale ontwikkelingsprogramma’s, 
ateliers of urban living labs werken met vele actoren aan innova-
ties en transities. In deze vrije ruimte tussen schalen, instituties, 
disciplines moet je rekening houden met twee valkuilen: vaak 
blijft het bij een uitzondering, zonder verdere opvolging door 
beslisorganen met een democratisch gelegitimeerd mandaat. 
Kan van een alerte procesmanager worden verwacht dat deze 

2 Regeneratie is een proces waarbij beschadigde delen van een organisme of  (eco-)
systeemsysteem worden hersteld zodat het systeem terug goed kan functioneren.

De bredere kijk op circulaire 
gebiedsontwikkeling zoomt uit
van het stedelijke weefsel naar open 
ruimtes, bos, natuur en landbouw.

Parc Matisse in Lille.
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ook een politieke masseur of lobbyist is om op de juiste mo-
menten in te spelen op (conventionele) besluitvormingsagenda’s 
en verkiezingscycli? In Oostende, Mechelen en elders zien we 
wel een overlap tussen gemeentelijke of regionale politiek en de 
agenda’s van circulaire plekmakers, maar dat is niet overal zo. 
Er is een tweede gevaar: ook met de nodige steun kan een proces 
overvleugeld worden door marktspelers voor woonvastgoed, in-
frastructuur of beleggingsobjecten. Frans Soeterbroek ontrafelt 
hoe innovatieve procesaanpak vaak ‘niet meer is dan placebo’s 
voor een hardnekkige kwaal. De muren rond de traditionele 
manier van werken van gemeenten (in innige samenwerking met 
de markt) worden niet geslecht en vaak nog hoger opgetrokken.’ 3 
Het mag uit de bijdragen in dit nummer duidelijk zijn dat circulair 
gebouwde appartementsblokken met groendaken en deelfietsen 
in een gegentrificeerde wijk niet genoeg zijn. Circulariteit is veel 
meer dan dat. 

Van het singuliere naar het 
systemische (en terug)

Experimenten en testcases kunnen, indien ze lang genoeg vol-
gehouden worden, kansen bieden voor een meer veralgemeende 
praktijk en een gebiedstransformatie, zoals bij het al dertig jaar 

3 Zie ‘Het systeem veranderen heeft meer nodig dan “experimenten” en 
“participatie”’, op Gebiedsontwikkeling.nu, geraadpleegd op 25 februari 2021.

bestaande IBA Emscher Park (zie groepsgesprek). Ook het Open 
Ruimte Platform in Vlaanderen creëert op een structurele manier 
ruimte voor duurzaamheidsdebat en actie. Deze voorbeelden 
tonen aan dat er tussen het concrete en het verkennende een 
noodzakelijke wederkerigheid is: grootschalige veranderingen 
of zelfs systeemtransities kunnen door singuliere cases opstijgen 
of landen, maar tegelijk nuanceren concrete ervaringen ook 
abstracte ambities. De lokale context heeft baat bij meer funda-
mentele vragen die op systeemniveau gesteld kunnen worden 
– zoals blijkt uit de bijdragen over materiaalstrategieën voor 
circulaire stedenbouw (Marin, De Meulder) en de renaissance 
van ruimtelijke economische planning (Van den Berghe). 

Het is een bredere aanvliegroute voor circulaire gebieds-
ontwikkeling: intrinsieke eigenschappen van de natuur zoals 
diversiteit, complexiteit, interactie, kringlopen, symbiose, en-
tropie, regeneratie en systemische samenhang zijn inspirerend 
bij het uitdenken van een alternatief voor de lineaire economie. 
De Ladder van Lansink, vertaald voor stedenbouw, zet natuur-
herstel en het inbedden in de natuurlijke omgeving zelfs op de 
hoogste sport, gevolgd door het opheffen van ruimtevragen; 
herbestemming en hergebruik van materialen worden pas hierna 
overwogen. Binnen de stedelijke setting pleiten de auteurs voor 
aansluiting bij landscape urbanism als insteek voor circulariteit. 
Deze bredere kijk op circulaire gebiedsontwikkeling zoomt uit 
van het stedelijke weefsel naar open ruimtes, bos, natuur en 
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landbouw. En de bijdrage van Karel Van den Berghe laat zien 
dat voor ruimtelijk-economische planning op wereldniveau een 
geopolitieke strategie van wezenlijk belang is. Beide hier vermelde 
disciplines zijn relevant voor circulaire benaderingen naarmate ze 
het regeneratief vermogen van ecologische systemen, landschap 
en bodem alsook de veerkracht en robuustheid van economische 
systemen als ambities meenemen. 

Uit de ambities van beleidsmakers, onderzoekers en ruimte-
lijke planmakers is op te maken welke concrete invulling ze aan 
het begrip circulariteit geven. Het kan gaan om het circulaire 
ontwerp, dat uitgaat van behoud en herbestemming van het 
bestaande stedelijke weefsel waarin ruimte een grondstof is 
en stofstromen in kringlopen kunnen circuleren. Het behelst 
soms ook de specifieke, toekomstgerichte opgave om circulair 
te bouwen, met modulaire en demonteerbare technieken of met 
grondstoffen uit materialenbanken. Een andere betrachting is om 
het circulaire functioneren van een gebied te stimuleren met 
gebruikers die circulaire principes toepassen als ondernemer, 
werknemer of bewoner – met een circulair functionerend meta-
bolisme als summum. Op basis van die keuzes, mobiliseert men 
de nodige kennis over o.a. de levensduur van gebouwen, wegen 

of infrastructuur, demonteerbaar bouwen, tijdelijk gebruik, de 
integratie van menselijke activiteit in natuurlijke omgevingen en 
over specifieke technieken (zero-waste, zero-energy, warmte-, 
water-, bodem- en materialenkringlopen...) De potenties van de 
lokale en bovenlokale integratie en de samenhang en stofstromen 
voor productieprocessen wordt onderzocht. 

Op een dieper niveau ontbreekt het echter vaak aan een 
explicitering van een achterliggende motivatie. We moedigen de 
reflex aan om na te gaan of een systemische verandering dan wel 
een systeembevestigende insteek wordt beoogd en welke norma-
tieve keuzes de concrete keuzes onderbouwen. Hoe activeert men 
specifieke expertise of lekenkennis? Welke reikwijdte heeft het 
initiatief? Een democratiserende, sociaal geëngageerde agenda 
op mensenmaat lijkt het af te leggen tegen de mobilisatie van 
technologieën, investeringen in optimalisaties van het systeem en 
vastgoedontwikkelingen die op hun manier circulair zijn, maar 
eenzijdig of soms zelfs contraproductief werken. Voor wie is er 
effectief resultaat? Welke belangen zijn hoofdzakelijk gediend? 
Hoe kan deze vermeende duurzaamheidsrevolutie werken voor 
en door burgers, huishoudens, wijken en gebieden? Kortom, welke 
circulaire toekomst willen we?4 

4 Er zijn verschillende indelingen te maken. Julie Marin presenteerde ‘4 
agenda’s voor circulariteit’ op het VRP-voorjaarscongres 2019. Zie ook: 
Martin C. F., W.J.V. Vermeulen, R. Salomone, “A typology of  circular economy 
discourses: Navigating the diverse visions of  a contested paradigm, Resources, 
Conservation and Recycling, Vol. 161, 2020, https://doi.org/10.1016/j.
resconrec.2020.104917. 

Er is nood aan een helikoptervisie 
en thematische zoom-ins, die een 
holistische blik verbinden met 
multidisciplinaire expertises
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De elementen van circulaire gebiedsontwikkeling

Dit zijn potentiële punten voor discussie, onderzoek en actie in 
de toekomst, met extra aandacht voor instrumenten. 

1Verhelder het discours. De cir-
culaire economie is een nieuwe, 

bloeiende tak aan de duurzaamheids-
boom. Door zijn weelderigheid kan de 
indruk ontstaan dat de tak de boom 
is. Wat betekent circulariteit, circulai-
re economie en wat is de verhouding 
met duurzaamheid? Wat betekent het 
op een bepaalde plek en welke doelen 
verbind je eraan? Die discussie mag en 
moet gevoerd worden. De achterlig-
gende motivatie is belangrijk: In welke 
mate draagt het bij tot een systeem-
transitie naar een circulaire samenle-
ving? Op welk niveau van de Ladder van 
Lansink voor stedenbouw bevindt het 
project zich? Welke sociaalecologische 
overwegingen krijgen aandacht? 

2Waardeer de ‘tabula scripta’. We 
gaan uit van unieke locaties in hun 

context. In de analyses wordt per de-
finitie de dynamiek op andere schalen 
meegenomen. We herkennen in Vlaan-
deren veel kansrijke plekken, maar ze 
hebben vaak complexe beginvoorwaar-
den. Gelijksoortige sites en uitdagingen 
hebben vaak gelijksoortige randvoor-
waarden en mogelijkheden. Leer van 
elkaar!
	n Greenfields aansnijden is not 
done.

3Omarm complexiteit. Een inte-
grale opgave verdient een hoog-

kwalitatief, iteratief proces met diverse 
actoren. Het mappen en selecteren van 
stakeholders, het openstellen of tijde-
lijk afschermen van een proces vraagt 
een professionele ondersteuning. Leer 
van Vlaamse en internationale partici-
patieprocessen en -instrumenten. 
	n Er is nood aan helikoptervisie en 
thematische zoom-ins, die een 

holistische blik verbinden met mul-
tidisciplinaire expertises; 

	n Een coördinator/regisseur/match-
maker begrijpt en benoemt rela-
ties, stimuleert samenwerking en is 
politiek gevoelig. De stedenbouw-
kundige is geen ‘masterplanner’ 
maar een ‘partner in transities’;

	n Voor langetermijnsysteemver-
anderingen zijn experimenten 
essentieel (maar ook kwetsbaar). 
Er is nood aan grotere responsa-
bilisering: meerdere actoren zijn 
‘stewards’.

4 Nuanceer regulering en afspra-

kenkaders. Circulaire principes 
en aangepaste strategieën moeten 
nog (meer) in het (ruimtelijk) beleid 
terugkomen. Voor nieuwe beleidska-
ders kan circulariteit inspiratie bieden: 
het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan 
Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld neemt 
de transitie naar een circulaire samen-
leving als centraal thema. In de Inspi-
ratienota voor een nieuw ruimteplan 
(Antwerpen) is de circulaire stad een 
uitgangspunt. (G)RUPs en stedenbouw-
kundige verordeningen kunnen aanwij-
zingen opnemen over hergebruik van 
het bestaande weefsel, sloopopvolging 
en hoogwaardige recyclage (ook op de 
plek zelf), herontwikkeling, circulair ont-
werp en materiaalgebruik, gemengde 
bestemmingen met aandacht voor na-
tuurlijke dynamieken, tijdelijk gebruik 
en een verweven economie. Brown-
fieldconvenanten zullen duurzaamheid 
meer promoten. 

5 Sleutel aan financieringsinstru-

menten. Naast subsidie- en in-
vesteringsbudgetten voor speerpunt-
clusters, circulaire maakindustrie en 

innovatieve start-ups, bieden fondsen 
voor ruimtelijk beleid mogelijkheden1. 
Onderzoek, investeringen en project 
development voor de circulaire sa-
menleving krijgen aanzienlijke onder-
steuning vanuit Europa2. Haal inspiratie 
uit creatieve, alternatieve investerings-
mechanismen3. Ook coöperatieve in-
vesterings- en beheersmodellen van 
bewoners-eigenaars-ondernemers 
bieden kansen (co-housing, energie-
coops, wijkontwikkeling). 

6Verfijn onderzoek en monitoring. 

Metabolismestudies kunnen ei-
genschappen en toekomstige (circu-
laire?) ontwikkeling van een gebied 
verhelderen. De bredere samenhang 
tussen materiaalstromen, actoren, 
ruimtelijke kenmerken en sociaaleco-
nomische parameters kan informatief 
zijn en transformatief werken indien er 
een goed proces met draagvlak, (ont-
werpend) onderzoek en investeringen 
aan gekoppeld is. Tientallen tools bie-
den inspiratie om circulaire gebieds-
ontwikkeling in een of andere zin in-
zichtelijk en meetbaar te maken4. 

1 Strategische projectoproepen (departement 
Omgeving), conceptsubsidies of  
stadsvernieuwingsprojecten (Stedenbeleid), 
EFRO-subsidies of  provinciale regelingen.

2 Interreg, URBACT, Urban Innovative Action, 
LIFE, ESF.

3 MKB Katalysatorfonds (Drechtsteden, NL), 
Inclusio van projectontwikkelaar Re-Vive, of  
het Stadmakersfonds (Het Hof  van Cartesius, 
Utrecht, NL).

4 cities.circle-lab.com/; do.vlaanderen.be/
duurzaamheidsmeter-wijken; do.vlaanderen.
be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-
bouwprojecten; h2020repair.eu/gdse-
software-package/; www.sadc.nl/wp-content/
uploads/2019/02/SADC-Rapport-
Afwegingskaders-CE- werklocaties-2019-I.
pdf  ; https://epea.com/en/services/cities-
infrastructure ; https://www.breeam.com/
resources/communities-resources/an-
introduction-to-breeam-communities/
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LEREN UIT  
DE CONCEPT-
SUBSIDIES 
VAN HET 
VLAAMS  
STEDEN-
BELEID

In conceptuele schema’s staat ‘lineair’ tegenover ‘circulair’. Het eerste evolueert rechttoe-
rechtaan, in een aflopend proces, een vloeiende lijn, van begin naar eind. Het tweede breekt 
daarmee. Er verschijnt een beeld van een cirkel, sierlijk gebogen, een nooit eindigend 
proces, een gesloten lijn, een kosmos waar niets uit verloren gaat. Tegelijk klinkt ‘circulair’ 
als ‘angst voor dingen die veranderen’, ‘de hond die achter zijn eigen staart aanholt’ …

J A N  S C H R E U R S  [  K U  L E U V E N  ]  E N  M A R C  M A R T E N S  [  B A - P  ]

DE STAD TERUG IN OMLOOP BRENGEN[1]

Maar in ‘circulaire stedenbouw’ is dat beeld onbe-
doeld, onterecht, bedrieglijk zelfs. Circulair is niet 
hetzelfde als niet-lineair. Circulair is a-lineair, is 

wars van verbruiken, aflopen, beëindigen. Circulair is het spoor 
van een niet aflatende zoektocht naar verminderen van vragen, 
naar hergebruiken zonder breken, naar aanpassen om te passen, 
naar leren bricoleren, naar ontlopen van entropie. ‘Circulair’ 
moet klinken als hernemend, beweeglijk, dynamisch, stromend, 
want terug in omloop.

Alles kan opnieuw in omloop gebracht. Gebouwen, pub-
lieke ruimten en infrastructuren; maar ook ruimtelijke en 
sociale structuren; en zelfs ideeën. In De Standaard van 22 
december 2020 stelde RE-ST voor om woonuitbreidings- en 
reservegebieden te bebouwen zoals oorspronkelijk de be-
doeling was: enkel en alleen als er elders echt geen ruimte 

meer is. De suggestie om de oorspronkelijke rationaliteit uit 
de gewestplannen opnieuw in omloop te brengen, kan leiden 
tot een heuse, maar eenvoudige en goedkope bouwshift. Deze 
nieuwe manier van kijken naar een door velen afgeschreven 
instrument vermijdt in te moeten zetten op (alweer) nieu-
we wetten en regels, die toch veel geld zouden kosten door 
schadevergoedingen.

Deze circulaire geste zou stadsvernieuwing bovendien een 
stevig impuls geven. Stadsvernieuwing is een van de mooiste 
voorbeelden van circulaire ‘economie’ in de zin van stedelijke 
huishoudkunde. Stadsvernieuwing functioneert bij de gratie 
van het terug in omloop brengen van wat versleten, vergeten en 
verguisd is. Uitgeteerde negentiende-eeuwse wijken, verlepte 
stationsomgevingen, achtergelaten bedrijfsgebouwen, leegge-
lopen kazernes, verhakkelde infrastructuren, stedelijke voids… 

In 2002 kende het Vlaamse Stedenbeleid voor de eerste keer conceptsubsidies toe. Met deze financiële tegemoetkoming kunnen 
Vlaamse steden een beroep doen op deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject. In deze vierdelige reeks 
laten Marc Martens en Jan Schreurs u kennismaken met vernieuwende denkbeelden uit (bijna) twee decennia conceptsubsidies. 
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Iedere stad heeft een of meer plekken die beter verdienen, die 
de stedeling beter kunnen dienen.

Herinterpretatie van een gewestplanlogica en hervitalise-
ring van stadsdelen vinden elkaar in een essentiële capaciteit: 
anders kijken. Sinds 2003 helpt Vlaanderen de centrumsteden 
om dergelijke conceptuele sprongen te maken. Conceptsub-
sidies stellen steden in staat om multidisciplinaire teams aan 
te trekken. Die gaan ter plekke kijken om de diagnose van een 
stad (dit werkt niet, dáár liggen kansen, maar we weten niet 
hoe…) te herkaderen. Kritisch ontwerpend onderzoek stuurt 
verbeelding aan. Engagement zet samenwerking om in co-cre-
atie. Plaatsen, personen en processen verknopen tot territoriale 
coalities. Lokale besturen bouwen capaciteit op in regievoering. 
Draaiboeken, handleidingen en actieplannen liggen klaar om 
ingezet te worden.

Wat steden terug in omloop brengen
Een aantal conceptstudies gaat traditiegetrouw over de herwaar-
dering van het woningenpatrimonium. In Vilvoorde bedenken 
ze een toekomst voor de oude arbeiderswijk Broek, nadat de 
negentiende-eeuwse industrie er verdwenen is. In de Antwerp-
se wijk Luchtbal proberen ze de naoorlogse modernistische re-
cepten te hertalen naar de eisen van een hedendaagse, gefrag-
menteerde en multiculturele samenleving. Dezelfde vraag is aan 
de orde op Aalst Rechteroever: wat is de identiteit van deze wijk 
met zijn vele carnavalsloodsen, nu het stadsdeel van kleur ver-
schiet door de toestroom van diverse mensen?

Ook stationsomgevingen krijgen een prominente plaats in het 
stedenbeleid: Tienen, Aalst, Sint-Truiden, Herentals, Sint-Niklaas, 
Berchem…Voor een stad is het telkens een harde noot om kraken,  
want ze heeft er geen grondpositie. En de onontkoombare partners 
– De Lijn, de NMBS, AWV – hebben eigen wetmatigheden, die 
niet altijd te verzoenen zijn met de verzuchtingen van de stad. 
Het vergt vernuft en strategie om dat alles te versmelten in één 
kwaliteitsvolle stedelijke dynamiek.

Onvermijdelijk komen ook grote leegstaande sites aan bod. Als 
de drukkerij Brepols vanaf de jaren zeventig haar fabriekssite in 
het centrum van Turnhout verlaat, is dat een unieke gelegenheid 
om een stadsdeel op te bouwen rond nieuw openbaar domein 
en de restanten van het industrieel erfgoed. Op de voormalige 
artilleriekazerne in Tienen wordt een gelijkaardig concept be-
dacht, waarbij het succes afhangt van de private sector nadat de 
stad er publieke dienstverlening heeft ondergebracht. In Eeklo 
vervelt een oude ziekenhuissite tot een gemengde stadswijk met 
een veelheid aan woningtypes en verscheidenheid aan bewoners. 
Een intelligente energetische strategie ondersteunt de operatie.

Niet alle vacante plekken lenen zich tot herbestemmingen 
naar wonen en stedelijke voorzieningen. Wat valt er bijvoorbeeld 
nog te beginnen met industrieel erfgoed als het impressionante 
Antwerpse droogdokkeneiland? Of met de gigantische loods aan 
Park Spoor Noord? Nieuwe economische activiteiten hebben 
zelden nood aan dergelijke overmaatse ruimtes.

Het valt op hoe een interdisciplinaire ruimtelijke benadering 

steeds vaker nieuwe maatschappelijke vraagstukken 
in beeld brengt. Gent biedt sociale economie op over-
tuigende wijze onderdak in het enorme fabriekspand 
UCO, getuige van een heel ander grootschalig eco-
nomisch model. Vilvoorde onderzoekt of 
het alvast met tijdelijke herbestemming het 
gigantische leegstaande industriële patrimo-
nium kan aanpakken. En kan Brugge nog wel 
kwaliteitsvol wonen aanbieden in de buurt van 
de ‘gouden’ toeristische driehoek?

Ook oude en nieuwe infrastructuren zijn 
aan de orde. Het Turnhouts stedelijk plateau 
is niet alleen een ongelijkvloerse verkeers-
kruising, maar ook een potentiële stadsont-
wikkeling. De overkapping van de Antwerpse ring 
biedt nieuwe verbindende perspectieven voor de 
aanleunende stadswijken. En wat te denken over 
het Limburgse kolenspoor, eens technisch-indus-
trieel vernuft, vandaag misschien de drager van 
vele stedelijke innovaties in Genk en omliggende 
gemeentes?

Tot slot is er een merkwaardige terugkeer 
van gedachten. De stad Antwerpen liet een 
mooie studie uitvoeren naar ‘ruimtelijke 
veiligheid’: zijn er ruimtelijke kenmerken 
die bewoners op hun gemak stellen of net 
verontrusten? De studie roept onvermijdelijk 
herinneringen op aan de ‘woonecologie’ die 
socioloog Sieg Vlaminck in de jaren tachtig 
promootte: de interferentie tussen omgeving en 
menselijk gedrag (Ruimtelijke Planning, afl. 14, 
1985).

Een column vol cases
‘Stad terug in omloop brengen’, zo zou het pro-
gramma van Stedenbeleid kunnen heten. Hoe 
kunnen we erin slagen circulaire stedelijkheid aan te 
sturen? Stedenbeleid ontwierp er verschillende in-
strumenten voor: project, concept- en thematische 
subsidies. Van die instrumenten zet de conceptsub-
sidie vooral in op capacity building van het stadsbe-
leid in de centrumsteden. Dat is belangrijk, want de 
stad komt lokaal terug in omloop. In een reeks 
columns gaan we dieper in op een aantal voorbeel-
den. Via conceptsubsidies kan getoond worden  
wat er in onze steden onverwacht waardevol is en 
welke ruimtelijke kwaliteiten opnieuw in omloop 
kunnen komen terwijl ze maatschappelijke pro-
cessen in een stroomversnelling brengen.

Stadsvernieuwing is 
een van de mooiste 
voorbeelden van circulaire 
‘economie’ in de zin van 
stedelijke huishoudkunde.
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Waar moeten we met de economie 
naartoe, nu de draagkracht van de planeet 

zo duidelijk overschreden wordt? Het antwoord 
van Kate Raworth is gebaseerd op patisserie. 

Met Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie voor de 21ste 
eeuw heeft de Britse Kate Raworth in 2017 een bestseller geschreven. 
Het feit dat ze als econoom verbonden is aan de prestigieuze universiteit 
van Oxford en Cambridge geeft haar meteen ook autoriteit. 

In Donuteconomie trekt Raworth van leer tegen het eco-
nomisch denken van vandaag. Ze maakt brandhout van 
het gros van haar confraters, die nog steeds kritiekloos 

19de-eeuwse theorieën omarmen. De homo economicus is voor 
haar een ‘solitaire, berekenende, concurrerende, onverzadigbare 
mens met geld in zijn hand, een rekenmachine in zijn hoofd en 
een ego in zijn hart’. Een mens gebrainwasht door achterhaalde 
concepten. Dit is niet ‘de mens’, zegt Raworth. Mensen zijn sociale 
wezens die samenwerken, elkaar willen helpen en niet enkel hun 
eigenbelang nastreven.

God
Het meest gebruikte handboek voor economiestudenten over 
de hele wereld is nog altijd dat van de Amerikaanse econoom 
Paul Samuelson uit 1948. In zijn Economics hanteert Samuelson 
een simpele leermethode vol begrijpbare, gesimplificeerde teke-
ningen en grafieken. Raworth vindt het symptomatisch voor de 
manier waarop de wereld vierkant draait dat de meeste van haar 
vakgenoten gevormd zijn door een dergelijke middelmatige cur-
sus. Ze vergelijkt het boek van Samuelson met de fresco’s en 
glasramen in kathedralen, die ongeletterden in de middeleeuwen 
moesten onderwijzen over de Bijbel. 

Donuteconomie toont hoe het economisch denken in de loop 
van de geschiedenis is ontaard in een fundamentalistisch geloof 

in eeuwige groei, met het bruto nationaal product in de rol van 
God. Sinds 1950 is het wereld-bnp vervijfvoudigd, met alle nefaste 
ecologische en sociale gevolgen van dien. De dubbele dynamiek 
van groeiende sociale ongelijkheid en toenemende ecologische 
schade is de kern van wat misloopt. Hoewel economen dol zijn op 
curves en tabellen, bestaat er geen enkele curve die de langeter-
mijnontwikkeling van de groei van het bnp verbeeldt. Dat durven 
ze niet, het is te gevaarlijk om zoiets te tekenen, zegt Raworth. 

In plaats van te focussen op groei stelt de Donuteconomie een 
radicaal andere planetaire huishoudkunde voor. Een economie 
gebaseerd op wereldwijde menselijke voorspoed in plaats van 
op groei. De consequenties van deze nieuwe radicale koers kan 
niemand inschatten. De consequenties van business as usual 
wél, dat zal namelijk rampzalig uitdraaien. 

De donut 
Voor ze dieper ingaat op de vraag hoe de 21ste-eeuwse economie 
eruit moet zien, schetst Raworth een streefbeeld, een model dat 
als leidraad en toetssteen dient: een donut. De buitenste ring van 
het gebak staat voor de ecologische grenzen die gerespecteerd 
moeten worden, de binnenring voor minimale sociale rechtvaar-
digheid en essentiële basisbehoeften als drinkwater, gezond-
heidszorg, een woning, onderwijs en democratie. (Arme) landen 
die de binnenring overschrijden, kunnen hun burgers deze es-

Hoe is het tegenwoordig 
gesteld met de historische 
bagage van de gemiddelde 

ruimtelijk planner of 
architect? Bestaat er 

zoiets als een ‘pantheon 
van de stedenbouw’?
Ruimte vroeg aan zijn 

redactieleden welke denkers 
of werkers op hen een 

blijvende indruk hebben 
gemaakt en dus zeker 

niet verloren mogen gaan 
in de mist der tijden… Kate Raworth
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sentiële basisvoorzieningen niet geven. (Rijke) landen die de 
bovenste ring overschrijden, vernietigen het ecosysteem. Het 
verband tussen die twee moge duidelijk zijn. In het donutmodel 
blijven alle landen ter wereld binnen de grenzen van de donut. 
Vooralsnog is er echter nergens ter wereld een natie die deze 
ambitie waarmaakt.

Om het donutmodel in praktijk te brengen, moet herverdeling 
centraal staan. Raworth schetst een holistisch wereldbeeld met 
menselijk welzijn en een gezonde planeet als belangrijkste spelers. 
De economie wordt draaiende gehouden door een variëteit aan 
marktspelers (niet enkel de grote). Gemeenschap (het sociale), 
staat (de politiek) en markt (economie) nemen een gelijke rol op. 
Raworth wil álle bronnen van rijkdom herverdelen – niet alleen 
inkomens dus, maar ook grondbezit en andere vormen van ver-
mogen. Op twintig jaar tijd hebben buitenlandse investeerders 
miljoenen hectare grond verworven in lage inkomenslanden. Hun 
mooie beloftes om jobs te creëren, infrastructuur te verbeteren 
en scholing te voorzien, zijn loos gebleken. Raworth (en met haar 
vele anderen) benadrukken dat de waarde van grond niet wordt 
bepaald door wat erop gebouwd wordt, maar door natuurlijke ele-
menten, zoals water en mineralen die zich in de bodem bevinden, 
of door gemeenschappelijk gecreëerde waarde, zoals (spoor)wegen, 
bloeiende handelskernen, aangename buurten, goede scholen en 
ziekenhuizen., Willen we binnen de grenzen van de donut blijven, 
dan zal grond net als lucht een gemeenschapsgoed moeten zijn.

Van marktmechanisme naar 
marktorganisme 

Een van de zeven stappen naar de economie voor de 21ste eeuw 
is het in praktijk brengen van een circulaire economie waar alles 
in kringlopen gebracht en hergebruikt wordt. Raworth pleit voor 
een systemische aanpak van de economie, naar analogie met de 
natuur. Geen marktmechanisme, maar een marktorganisme. 

Geen gesimplificeerde modellen die uitgaan van een al even 
simplistisch wereldbeeld. Geen grafieken die doen alsof de na-
tuurlijke hulpbronnen waar de economie zo veelvuldig van ge-
bruikmaakt, niet bestaan. Economie is net als de natuur een 
complex, zich voortdurend aanpassend systeem, gevormd door 
onderling afhankelijke mensen in een levende wereld. Zoals alle 
efficiënte natuurlijke systemen, moet ook het economische sys-
teem beschikken over drie gelijkwaardige eigenschappen die 
weerbaarheid genereren: hiërarchie, zelforganisatie en veerkracht. 
De neoliberale economie die uit is op het maximaliseren van 
efficiëntie werkt net kwetsbaarheid in de hand. Als we de eco-
nomie herorganiseren met de mindset van een systeemtheore-
ticus zijn er vele mogelijkheden. De beste manier om de robuust-
heid van het economisch systeem te herstellen is het stimuleren 
van kleinschalig en eerlijk ondernemerschap. 

Volle zalen
Kate Raworth is inmiddels een veelgevraagd spreker. Haar talent 
om gecompliceerde problemen helder te ontrafelen en aan de 
man te brengen heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Het knap 
bedachte beeld van de donut die in één oogopslag de mondiale 
politieke agenda verbeeldt, springt eruit. Gebak als toetssteen 
voor beleidsmakers, je moet er maar opkomen. Sommige ideeën 
in het boek doen misschien vermoeden dat Kate Raworth pleit 
voor kolchozen en een door de staat geleide economie, maar dat 
is niet zo. Hoewel ze radicaal breken met het huidige economi-
sche denken, zijn haar denkbeelden veel geraffineerder dan dat. 
De voorstellen voor de invoering van een maximum- en een 
basisinkomen, rentevrij geld, belasting op vervuiling, een korte-
re werkweek en een wereldwijd belastingsysteem voor bedrijven, 
zullen niet overal op gejuich onthaald worden. Maar werden er 
ook geen wenkbrauwen gefronst toen geopperd werd dat vrouwen 
stemrecht moesten krijgen? 

# R U B R I E K
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De groei van de Antwerpse haven 
was onafwendbaar. Na jaren van 
onteigeningen en leegloop ver-

dween het polderdorp Oorderen in 1966 
onder een metersdikke laag opgespoten 
baggerzand om plaats te maken voor Plant 
2 van General Motors, beter bekend als de 
Opelsite, waar in 40 jaar tijd meer dan 13 
miljoen auto’s zouden worden geassem-
bleerd. In 2010 sloot de fabriek definitief 
haar deuren: er was geen toekomst meer. 
Nu, tien jaar na de sluiting, wordt de site 
klaargemaakt voor een circulaire toekomst.

EEN PLEK MET DRIE LEVENS 

In zijn boek De cirkel is rond beschrijft Dan-
ny Deckers uitgebreid de drie levens van 
deze site, die recent werd omgedoopt tot 
het NextGen District. Het hoofdpersonage 
in zijn knap vertelde verhaal is de familie 
Aertssen. Toen samen met Oorderen de 
familieboerderij verdween, zag stamvader 
Marcel vooral opportuniteiten. Hij wissel-

de zijn tractor in voor een kleine hijskraan 
en een vrachtwagen, en startte een grond-
bedrijf: ‘Bon, ik ga de haven mee uitbouwen!’ 

Intussen is dat grondbedrijf uitgegroeid tot 
een industriële gigant en wordt het geleid 
door de tweede en derde generatie van de 
familie Aertssen. Uitgerekend de Aertssen 
Group startte in 2020 met de circulaire 
ontmanteling en sloop van de Opelfabriek, 
de sanering van de site en het opruimen van 
de laatste restanten van ‘hun dorp’. Vandaag 
is de site klaar voor een derde leven en daar-
mee lijkt de cirkel rond.

Maar het verhaal is niet af en zal dat allicht 
ook nooit zijn. De voortdurende transfor-
matie en mutatie van plekken en gebieden 
is van alle tijden: de opkomst en ondergang 
van eeuwenoude agrarische leefgemeen-
schappen in de Antwerpse polder werd 
gevolgd door de lineaire ruimte-inname 
voor maritieme schaalvergroting, die nu 
weer wordt ingeruild voor herontwikkeling 
van de site met het oog op een circulaire 
toekomst. 

Onze havens en de havengebieden staan 
middenin de transitie naar een circulaire 
en koolstofarme economie. Het verplicht 
ons na te denken over een nieuw soort ‘ra-
dicale ideeën en ingrepen’. In het boek zegt 
econoom en opiniemaker Peter De Keyzer: 

‘Waar de Antwerpse haven nu uitblinkt in 
transport, logistiek en petrochemie, moe-
ten we verder durven denken. De haven van 
de toekomst moet ook een cultureel, finan-
cieel en sociaaleconomisch knooppunt 
blijven. Accelereren om de beste innova-
tieve ideeën waar te maken, is essentieel. 
NextGen District is de uitgelezen plek om 
die ambitie mee uit te dragen en te helpen 
realiseren.’

Er is de circulaire ambitie, maar ook de on-
zekerheid over hoe het derde leven van de 
site nu precies uitpakt. Men vergeet vaak 
dat havengebieden ‘levende systemen’ zijn 
en niet alleen logistieke knooppunten voor 
de productie en verplaatsing van grondstof-
fen en goederen. ‘Circulariteit’ heeft dan 
niet alleen betrekking op het verkleinen en 
sluiten van kringlopen (ruimte, materialen, 
energie, water en infrastructuur) en op de 
regeneratie van het natuurlijke ecosysteem 
(bodem, lucht, water en biodiversiteit), maar 
ook op het aanpassingsvermogen van com-
munities voor het behoud van de veerkracht 
van het gehele havensysteem. De rol van 
het havenbedrijf verschuift hiermee steeds 
meer van gebiedsbeheerder naar facilitator 
en community builder. 

Jezelf altijd maar opnieuw durven heruit-
vinden en daar vol voor gaan, dat is waar 
het bij alle betrokken partijen om draait.

DE CIRKEL IS ROND 
WA LT E R  T E M P S T

V L A A N D E R E N  C I R C U L A I R

Danny Deckers

De cirkel is rond
the full circle

Pandora publishers | 2020 | 223 blz

Een vergeten kerktoren tussen huizenhoog 
opgestapelde zeecontainers, een overwoekerd 
tramspoor, een eeuwenoude kasseiweg die 
doodloopt op een goederenspoor… Als je weet 
waar je moet zoeken, vind je in het uitgestrekte 
Antwerpse havengebied nog steeds restanten 
van de eeuwenoude polderdorpen die midden 
jaren zestig van de kaart verdwenen voor de 
uitbreiding van de haven. 
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Er is niet één enkele oplossing voor 
duurzame verstedelijking. Maar 
in het eerste deel van hun boek 

betogen de auteurs alvast dat stedelijke ge-
bieden in hun aanpak van de klimaatcrisis 
'een breuk moeten forceren met de ruimte-
lijk-modernistische visie en de modernisti-
sche instrumenten die de ecologische crisis 
in eerste instantie hebben veroorzaakt'. Dat 
betekent zoveel als het afwijzen van de een-
zijdige focus op technologie en technocrati-
sche plannenmakerij. De schaal van de wijk 
wordt geplaatst tegenover twee gangbare 
vormen van verstedelijking in de 20ste eeuw: 
compacte hoogbouw en suburban sprawl. 
De ‘weeffouten’ van deze archetypen zijn 

gaandeweg duidelijk geworden.1  
Met het ‘ecologisch urbanisme’ en de kwa-
liteiten van een ‘goede wijkecologie’ ontstaat 
een richtinggevend kader voor duurzame, 
sociaal sterke wijken. De succesvolle reali-
satie ervan hangt af van ‘wijkarrangementen’: 
de manier waarop ‘(relaties tussen) discours, 
actoren, hulpbronnen [tijd, financiën, ken-
nis ...] en regels in een wijk een transforma-
tie aanjagen’. 

CASESTUDIES 

Neighbourhoods for the Future beperkt zich 
niet tot highlights en mooie plaatjes. In deel 
twee maken we kennis met dertien wijkont-
wikkelingen in relatief welvarende steden 
met een focus op wonen. Deel drie gaat 
dieper in op drie cases: de wijk Bo01 in 
Malmö, Regent Park in Toronto en Over-
vecht in Utrecht. Verwacht geen eenduidig 
hoeraverhaal: het aanstekelijke enthousias-
me van de auteurs maakt hen niet minder 
kritisch over de duurzaamheidsinspannin-
gen. Zo krijgt Bo01 te maken met ‘grijs ge-
drag’ van bewoners, waardoor de energie-
ambities niet gerealiseerd worden; dreigt in 
Regent Park een financiële ontsporing, en 
is in Utrecht teveel sprake van een opgeleg-
de sectorale agenda. 

EEN GEDEELD VERHA AL 

Het verhelderende en toegankelijk geschre-

1 Zie ook Circulaire stad kenmerkt zich 
door kleinschaligheid, Hermen Jansen op 
Gebiedsontwikkeling.nu, 30 januari 2019.

ven boek sluit af met negen aanbevelingen. 
Ter illustratie licht ik er graag twee uit. Ten 
eerste: erken de rol van planners. De planners 
die je nodig hebt voor je wijk, zijn zij die met 
een integrale langetermijnblik naar een stad 
kijken. Ze luisteren, praten, gaan een (de-
mocratisch) conflict niet uit de weg en zijn 
toegewijd. Ook een projectontwikkelaar, 
lokale politicus of actieve wijkbewoner kan 
een planner zijn. 

Ten tweede: een gedeeld narratief is es-
sentieel. Een rode draad is de harde nood 
aan zachte ‘storytelling’. Hoe verenigen ac-
toren zich en hoe laten ze een verhaal stap 
voor stap groeien? Hoe verbinden ze dit 
met interventies op het terrein?  Nieuwe 
‘storylines’ zijn fascinerend en relevant: op 
grotere schaal rekenen de auteurs op een 
verbindend discours dat de modernistische 
stad vervangt. 

De focus op wijken is niet nieuw.2 De 
urgentie bestaat al lang. Cases zoals Vauban, 
GWL of Bo01 worden vaak gerecycleerd. Dit 
boek zet de transitie naar een ecopolis of een 
‘stad waarin we willen wonen’ weer op de 
Vlaamse agenda. Het vergroot de mogelijk-
heden tot het geïntegreerd waarmaken van 
doelstellingen. De wijkgerichte koppeling 
tussen wonen, mobiliteit, energie, economie, 
sociaal beleid, water, biodiversiteit en ruim-
telijke instrumenten is nog te vaak afwezig. 

2 In de Vlaamse context zie bijv. het VIBE-‘handboek’ 
van Eva Heuts en Erik Rombaut (2009) Duurzame 
stedenbouw in woord en beeld, VIBE vzw. 

NEIGHBOURHOODS FOR THE FUTURE
E L M A R  W I L L E M S

V L A A N D E R E N  C I R C U L A I R

Wijken zijn een cruciaal schaalniveau om de 
duurzaamheidscrisis te lijf te gaan. Kleinschalig en 
tastbaar, maar tegelijk groot genoeg om een verschil 
te maken. Dit boek geeft het wijkniveau waar het 
recht op heeft. Een stevig onderbouwd pleidooi, 
met analyses, voorbeelden en ideeën voor wijken 
van de toekomst. Prescriptief noch vrijblijvend. 
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