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Prijs Publieke Ruimte 2022

20 jaar Fris in het Landschap

Drinkwaterfonteinen in de openbare ruimte
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Flexibel afsluiten creëert een aangename 
ruimte waarin iedereen zich veilig voelt 
en waar toegankelijkheid toch behouden 
blijft.

Lowist Toegangsbeheer
Maastrichterstraat 365 I 3740 Bilzen
T+32 (0) 89/41 14 08 I info@lowist.be
www.lowist.be

Lowist, uw partner in toegangsbeheer.
Ook aan de schoolpoort ...

•  Verkeersvrije/veilige schoolstraten d.m.v. 
 automatische slagboom of verdwijnpaal
•  Aansturing met CLOUD software
•  Veilige installaties – CE conform
•  Expertise
•  Eenvoudige elektrische aansluiting
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Jan Vilain,  
Infopunt Publieke Ruimte 

hoofdredacteur

Jan Vilain, hoofdredacteur 
Infopunt Publieke Ruimte INTRO

Openbaar domein is een louter juridisch 

en kadastraal begrip. Het geeft aan welk 

domein eigendom is van de overheid en 

dus openbaar bezit. Publieke ruimte daar-

entegen duidt op een plaats waar iedereen 

mag komen en waar voor het publiek iets te 

beleven is – een mooie gevel, een terrasje, 

een bankje onder een boom, spelende kin-

deren, een klaterende fontein. 

Als het de mensen zijn die een plek tot ‘pu-

blieke’ ruimte maken, dan vraag ik mij af 

of we die gedachtesprong ook niet kunnen 

maken voor openbaar groen. Openbaar 

groen in de strikte zin van het woord zijn 

bomen en plantsoenen in bebouwd gebied 

die eigendom zijn van een openbaar be-

stuur. Ze worden aangeplant en onderhou-

den door de groendienst of door een aan-

nemer in opdracht van de gemeente. In de 

regel is openbaar groen iets waar burgers 

moeten afblijven en waar ze bijgevolg ook 

weinig naar omkijken. Het is er gewoon, 

net als de lantaarnpalen, het bushokje en 

de stoeptegels. 

Wordt het geen tijd dat groen niet gewoon 

openbaar is, maar écht van de mensen? 

In die zin pleit ik voor de introductie van 

de term ‘publieksgroen’. Naar analogie 

met bijvoorbeeld ‘publiekslieveling’ of 

‘publieksprijs’, iets dat niet vóór maar ván 

het brede, onsamenhangende, niet-georga-

niseerde publiek is. Publieksgroen in zijn 

laagdrempeligste vorm is nu al gemeen-

goed. Wie zag er nog nooit een straat met 

een rij troosteloze boomspiegels waartus-

sen er plots één uitspringt die netjes met 

houten plankjes omzoomd is en vol staat 

met afrikaantjes of vergeet-mij-nietjes? In 

vele lintbebouwingen is er wel ergens een 

bewoner die niet enkel zijn voortuin maar 

ook de berm van de openbare weg voor zijn 

perceel maait. En in steden en dorpsker-

nen zijn tegeltuintjes geen zeldzaamheid 

– stukjes openbaar domein waarop een 

particulier klimplanten laat groeien bij ge-

brek aan een echte voortuin. Hoe je het ook 

bekijkt, zulke initiatieven brengen variatie 

in het straatbeeld. Kritisch beschouwd kan 

je het opvatten als een stuk groen dat par-

ticulieren - of de gemeenschap - zich toe-

eigenen. Positief bekeken, kan je stellen 

dat mensen spontaan een stukje openbaar 

domein onder hun hoede nemen om het te 

verzorgen en vergroenen. 

Als wegbeheerder of openbaar bestuur kan 

je op verschillende manieren met zulk 

particulier initiatief omgaan. Je kan het 

fnuiken door elke ontluikende stokroos in 

een boomspiegel samen met het onkruid te 

verwijderen. Je kan het ook gedogen. Want 

ook al staat die specifieke klimplant niet op 

de lijst van het gemeentelijk plantenassor-

timent, hij doet tenslotte ook geen kwaad 

en niemand heeft er last van. Er zijn ook 

steden en gemeenten die al verder gaan en 

zulke initiatieven aanmoedigen. Weg met 

de verplichte vergunningsaanvraag voor 

geveltuinen! De laatste en meest verregaan-

de stap - die voor zover ik weet nog nergens 

is gezet - is het openbaar groen loslaten, 

enkel nog een oogje in het zeil houden en 

slechts ingrijpen waar nodig. Als dat voor 

een geveltuin kan, zou dat dan ook niet 

voor een buurtparkje lukken? 

Bewoners verantwoordelijkheid geven over 

openbaar groen? Veel gemeenten staan er 

wellicht huiverachtig tegenover. Nochtans 

werken natuurverenigingen al decennia-

lang met vrijwilligers die natuurgebieden 

onderhouden, groen dat in feite niet van 

hen is maar de gemeenschap toebehoort. 

Daardoor hoeven overheden geen eigen 

groendienst of aannemer in te schakelen. 

Zou zo’n werkwijze op sommige plekken en 

in bepaalde omstandigheden ook niet mo-

gelijk zijn in de bebouwde omgeving? 

In elke stad en gemeente wonen mensen 

die geen tuin hebben en die wát graag zorg 

zouden willen dragen voor een boom of een 

stukje groen. De wachtlijsten voor volks-

tuintjes spreken boekdelen. Beeld je in dat 

je al die mensen kan mobiliseren, vormen 

en begeleiden tot een ‘burgergroendienst’. 

Wat een potentieel zit daar niet om het pu-

blieksgroen te soigneren? 

Welk lokaal bestuur neemt de (werk)hand-

schoen op?  

PUBLIEKSGROEN  
EN BURGERGROENDIENST GEZOCHT
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Parken en tuinen
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Het tijdschrift publieke ruimte wordt mee mogelijk gemaakt met de steun van de Ambassadeurs Publieke Ruimte.

openbaargroen.be

VOLG INFOPUNT PUBLIEKE RUIMTE  
VIA SOCIALE MEDIA
Bent u fan van het tijdschrift Publieke Ruimte? Volg dan ook de 

sociale media van Infopunt Publieke Ruimte. Via onze Facebook-

pagina, Twitter en Linkedin-groep delen we vacatures, oproepen 

en tips en wetenswaardigheden.  

  www.facebook.com/publiekeruimte/

  @Publieke_Ruimte

  Linkedin groep Publieke Ruimte 
 

 kanaal Infopunt Publieke Ruimte 



www.panache-straatmeubilair.be

Ontdekker
van hippe merken
Bij PANACHE bestuderen we met liefde de tendensen die zich afspelen in de openbare 
ruimte. Daarom zijn we de exclusieve distributeur van enkele Europese topmerken, 
waaronder Nola®. Ontdek dit Zweedse merk en laat je inspireren door hun creatieve, blije 
outdoor meubilair.

BEZOEK DE WEBSITE
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IN GROTE LIJNEN

Na twee online edities vond op 26 april opnieuw een Congres Publieke Ruimte mét publiek plaats. Infopunt Publieke Ruimte en Stad Antwer-

pen stonden in voor de organisatie van deze eerste Antwerpse editie. Niet minder dan 550 enthousiaste deelnemers vonden hun weg naar 

de Koningin Elisabethzaal. 

Wie dacht dat de pandemie voorbij is, werd met de neus op de feiten 

gedrukt. Keynote speaker Rune Gjøs (directeur mobiliteit, Stad Oslo) 

moest in extremis verstek geven wegens covid. Het mocht hem er niet 

van weerhouden om van thuis uit een bijzonder dynamische en inspi-

rerende live stream te brengen. Hij toonde hoe Oslo de omslag maakte 

van een grauwe, drukke en verkeersonveilige stad naar een leven-

dige en groene stad waar nauwelijks verkeersslachtoffers vallen. De 

formule? Een integrale aanpak waarbij verkeer en mobiliteit worden 

verknoopt met onder meer straatinrichting, klimaataanpassing en ge-

zondheid. De resultaten zijn ernaar: Oslo maakt radicaal komaf met 

parkeerstroken om er fietspaden op aan te leggen, zorgt ervoor dat 

ouderen transport op maat krijgen en laat de Noorse regen en sneeuw 

in de bodem verdwijnen. 

Tevreden reacties van sprekers en publiek
Congreshost Tim Verheyden leidde de presentaties van de themati-

sche keynotes over stadsontwikkeling, mobiliteit, klimaat en groen 

in goede banen terwijl het publiek een keuze kon maken uit twintig 

parallelsessies en vier fietsexcursies. 

Een van de deelnemers vatte het als volgt samen: “De combinatie 

van lezingen met excursies maakt het tot een zeer boeiende en in-

spirerende dag!” En ook de sprekers kijken met tevredenheid terug.  

“Bedankt voor de kans om ons verhaal te brengen en bedankt voor 

de goede organisatie”, aldus een van de sprekers. Iemand anders vult 

aan: “Samen nadenken over inclusieve publieke ruime was zeer inspi-

rerend. Ook fijn om zoveel mensen weer in het echt te zien!”

Het Forum Publieke Ruimte fungeerde als een echte ontmoetings-

ruimte waar mensen elkaar konden treffen. 

Stadsdichters en prijzen
Antwerpen trekt al jarenlang de kaart van poëzie in de publieke ruim-

te. Michaël Vandebril (Antwerpen Boekenstad) en stadsdichter Maud 

Vanhauwaert mochten de slotsessie van het congres verluchten met 

een verrassende performance. 

Een crisisberaad verhinderde provinciegouverneur Cathy Berx om de 

prijzen te komen uitreiken en haar taak werd vlekkeloos ingevuld 

door Maud Vanhauwaert. “Ik vond het heel fijn en ook leuk dat ik prij-

zen mocht uitreiken. Daar wil ik wel mijn hobby van maken”, liet ze 

achteraf weten. 

Voor de administrateurs-generaal van VMM, ANB en VLM en de burge-

meesters en schepenen van de genomineerde projecten was het nagel-

bijten bij de bekendmaking van de winnaar. In de categorie ‘landelijke 

projecten’ ging de onderscheiding – in de vorm van een vlag – naar het 

speerpuntgebied Kalkense Meersen. De stad Gent won met de herin-

richting van de Oude Dokken zowel de juryprijs in de categorie ‘stede-

lijke projecten’ als de Publieksprijs, waarvoor 3.194 mensen een stem 

uitbrachten. 

Na een gezellige receptie keerde iedereen met een praktijkboek Pu-

blieke Ruimte onder de arm en een hoofd vol ideeën huiswaarts. (JV) 

➜     Bekijk de fotoreportage op www.congrespubliekeruimte.info 

TERUGBLIK CONGRES EN FORUM 
PUBLIEKE RUIMTE 2022
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PARKEN ESSENTIEEL  
IN EEN GEZONDE  
LEEFOMGEVING
The Urban Institute publiceerde in februari een literatuuron-

derzoek over de gezondheidsvoordelen van parken en hun eco-

nomische impact. 

Parken en groene ruimten bieden belangrijke voordelen voor de 

gezondheid van de gebruikers. Ze spelen een cruciale rol bij de 

ondersteuning van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en 

creëren essentiële ruimte voor sociale bijeenkomsten en gemeen-

schapsevenementen. Bewijsmateriaal over gezondheidsvoor-

delen onderstreept het belang van contextualisering van wie 

toegang heeft tot parken en groene ruimten en of die toegang 

rechtvaardig is. 

Dit rapport geeft een uitgebreide samenvatting van het onder-

zoek naar de gezondheidsvoordelen van parken, ter onder-

steuning van plaatselijke leiders, parkwerkers, pleitbezorgers 

en anderen om het gebied van de gezondheidsvoordelen van 

parken en groene ruimten vooruit te helpen met meer strategi-

sche investeringen. Het onderzoekt vier dimensies van gezond-

heid - lichamelijk, geestelijk, sociaal en ecologisch - om het scala 

van gezondheidsvoordelen van parken en groene ruimten aan te 

tonen, en waar mogelijk ook de economische effecten van deze 

bijdragen.

➜    Download hier het literatuuronderzoek:  
https://www.urban.org/research/publication/health-
benefits-parks-and-their-economic-impacts 

➜    Bron: www.urban.org

PROJECTOPROEP PUBLIEKE RUIMTE
DEADLINE 16 SEPTEMBER

Elk jaar gaat Infopunt Publieke Ruimte op zoek naar de ‘beste’ publieke ruimten van 

Vlaanderen en Brussel. De jaarlijkse projectoproep kan steeds op veel belangstelling rekenen 

en alle inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De ingezonden 

projecten komen in aanmerking voor publicatie in het praktijkboek Publieke Ruimte 2023 en 

de Prijs Publieke Ruimte 2023. 

Opdrachtgevers en ontwerpers kunnen hun realisaties indienen tot 16 september 2022. 

➜    Meer info: https://www.publiekeruimte.info/projectoproep-2023/ 

BOMENCHARTER 
VLAANDEREN
Samen planten we 1,7 miljoen bomen  
tegen 2024 !

Het Bomencharter ontstond als een lokale burgerbeweging voor 

méér bomen in Bertem, maar het concept werd al snel uitgerold in 

heel de provincie Vlaams-Brabant.

Na de geslaagde ondertekening van het Bomencharter Vlaams-Bra-

bant eind 2019 werd de schaal van het Bomencharter verruimd tot 

Vlaanderen. Het Bomencharter Vlaanderen werd  op 14 maart 2022 

door 176 steden en gemeenten uit alle provincies plechtig onderte-

kend in Puurs-Sint-Amands. Samen met alle partners engageren ze 

zich om meer dan 1,7 miljoen bomen te planten in de periode 2019-

2024. En het blijft niet bij vage beloftes, ondertussen werden er al 1 

miljoen bomen geplant.

De lokale besturen en de overige partners staan centraal in het boei-

ende verhaal van het Bomencharter, een verhaal dat zich laat lezen 

als hoopgevend en hartverwarmend waarbij de collectieve strijd te-

gen de klimaatopwarming centraal staat. Alles is mogelijk als men-

sen samenwerken.

➜    Meer informatie: www.bomencharter.be
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GROENAANNEMER 
CHRISTOPHE SERNEELS 
UIT BERLAAR WINT 
GROENAANNEMER-
AWARD 2021 VOOR 
DE AANLEG VAN 
‘OMGEVINGSGROEN 
GEMEENTEHUIS 
BEVEREN’.
Christophe Serneels mag de award binnen het 

kader van de VVOG-wedstrijd Openbaargroen-

awards in ontvangst nemen. De Groenaannemer-

award is een speciale award die wordt uitgereikt 

aan projecten met een opvallende inbreng van 

een professionele groenaannemer.

VLAM en VVOG (Vereniging voor Openbaar 

Groen) zetten met deze award het maatschappe-

lijk belang van openbaar groen in de verf.

De nieuwe beplanting brengt heel wat frisse 

groene accenten binnen in de omgeving van het 

nieuwe gemeentehuis van Beveren en de parking 

werd met een nieuwe aanplanting verfraaid. Er 

werd specifiek op gelet dat het nieuwe beplan-

tingsplan het hele jaar door kleur geeft en dat het 

geheel mooi samengaat met de rode baksteen van 

het gemeentehuis. 

Het stadsbestuur en de medewerkers kregen al 

heel wat lovende reacties. De nieuwe aanplanting 

mag dus zeker een succes genoemd worden.
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IN MEMORIAM: GUIDO GOOSSENS  

PIONIER VAN DESIGN  
IN DE OPENBARE RUIMTE
Wie Guido Goossens heeft gekend, denkt aan een joviale, groothartige en empathi-

sche man met een neus voor schoonheid. Guido was mee richtinggevend voor de 

manier waarop openbare ruimte in België wordt ingericht. Guido Goossens over-

leed op 14 mei 2022, hij werd 79. 

Guido Goossens had  oog  voor design en elegantie. Oudere lezers herinneren zich 

wellicht de iconische blauwgrijze tegels met golfpatroon die vroeger typerend wa-

ren voor de Antwerpse De Keyserlei. Deze tegels uit Barcelona waren de eerste grote 

levering van Servibo aan de stad. Het betekende de doorbraak van Guido’s eenmans-

bedrijfje in bouwmaterialen. Via zijn uitstekende contacten begon hij begin jaren 90 

voor de Belgische markt straatmeubilair uit Barcelona te importeren en verdelen. Ser-

vibo pionierde op vlak van design straatinrichting en effende daarmee het pad voor 

de hedendaagse toepassing van hoogwaardig straatmeubilair in de publieke ruimte.  

Met zijn kennis van projecten en contacten overal te lande, was Guido in het pre-

digitale tijdperk een onuitputtelijke bron van informatie die hij graag met iedereen 

deelde. Guido wist goed hoe hij klanten moest verzorgen en was een rasverkoper met 

veel kennis en oprechte charme. Hij nam regelmatig klanten mee naar Barcelona, 

het toenmalige mekka van vernieuwende stedenbouw en publieke ruimte. Zo kregen 

heel wat ontwerpers oog voor de laatste trends in het openbaar domein. Hij was 

graag gezien bij de belangrijkste fabrikanten in Barcelona en begeleidde persoonlijk 

de volledige keten van bestelling, transport, levering en nazorg. Zo veranderde hij de 

commerciële relatie in een echt partnerschap. Door zijn suggesties, ervaring, nuan-

cering en kennis gaf hij de openbare ruimte in ons land zachtjes mee vorm. De firma 

Servibo werkt vandaag nog steeds volgens de filosofie van de oprichter. 

Guido was oprecht geïnteresseerd in de mens achter zijn zakelijke contacten en werd 

ook na zijn pensioen graag gezien op beurzen en vakevenementen waar hij iedereen 

begroette met zijn sprankelende ogen en minzame glimlach. Zoals elke levensgenie-

ter hield hij er ook van zijn smaakontdekkingen te delen. Op persoonlijk vlak kende 

Guido enkele tegenslagen maar zijn lijfspreuk was steeds ‘Wat je niet onderuit haalt, 

maakt je sterker!’

Onder impuls van Guido werd Servibo één van de eerste belangrijke adverteerders 

die de opstart van tijdschrift Publieke Ruimte in 2012 mee mogelijk maakten. We 

zijn hem daarvoor bijzonder erkentelijk. 

We zullen de goedlachse man met Franse baret missen en wensen de familie en 

vrienden van Guido  veel troost. (JV)

Met dank aan Peter Servais, Serge Colin, Evert De Baere en Roger Verbruggen.
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IN DE PRAKTIJK

PRIJS PUBLIEKE RUIMTE 2022
OUDE DOKKEN IN GENT EN KALKENSE MEERSEN ZIJN BESTE 
PUBLIEKE RUIMTEN VAN VLAANDEREN

Tijdens het Congres Publieke Ruimte in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal reikte 
Infopunt Publieke Ruimte voor de vijftiende keer de spraakmakende Prijs Publieke Ruimte 
uit. Gent werd met de herinrichting van het openbaar domein rond de Oude Dokken 
laureaat in de categorie ‘stedelijke projecten’. De Vlaamse Milieumaatschappij en het 
Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werden met de herinrichting van het 
Speerpuntgebied Kalkense Meersen uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘landelijke 
projecten’. De prijs van het publiek ging eveneens naar Gent.

Jan Vilain, Infopunt 
Publieke Ruimte

“Met de Prijs Publieke Ruimte willen we 

overheden aanmoedigen om te investeren 

in een aangename, veilige, duurzame en 

veerkrachtige leefomgeving”, vertelt jury-

voorzitter Jan Vilain (Infopunt Publieke 

Ruimte). “De inrichting van de openbare 

ruimte helpt mee oplossingen bieden voor 

bijvoorbeeld het verbeteren van buurt-

kwaliteit, het verbinden van burgers, het 

verhogen van verkeersveiligheid, het ver-

sterken van biodiversiteit of het temperen 

van klimaateffecten. Door te investeren in 

publieke ruimte, kan een stad of gemeente 

dus ook andere beleidsdoelstellingen reali-

seren.”

De vijftiende projectoproep Publieke Ruim-

te leverde 56 inzendingen op. In de categorie 

‘landelijke projecten’ nomineerde de jury 

naast de Kalkense Meersen ook de herin-

richting van de Alsembergse Beemd in Beer-

sel en de Eendenkooi in Berlare. De betrok-

ken gemeentebesturen werkten hiervoor 

samen met de Vlaamse Landmaatschappij. 

In de categorie ‘stedelijke projecten’ gingen 

de nominaties naar de Antwerpse Tuinstra-

ten, het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ 

in Oostende en de Oude Dokken in Gent. 

KALKENSE MEERSEN 
De Kalkense Meersen in Laarne en Wichelen 

werden door de Vlaamse Milieumaatschap-

pij en het Agentschap Natuur en Bos samen 

met de betrokken gemeenten omgevormd 

van een drooggepompt landbouwgebied 

in een levend meersenlandschap. Een op-

nieuw opengelegde oude Scheldemeander 

is de blikvanger in de open ruimte. “Dit is 

een toonbeeld van toekomstgerichte land-

schapsinrichting. Grootschalige ingrepen 

zijn noodzakelijk om onze contreien te wa-

penen tegen klimaatverandering, verdro-

ging en teloorgang van biodiversiteit. Het 

weren van sluipverkeer en de aanleg van 

een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug 

brachten het landschap tegelijk op mensen-

maat. Qua omvang een atypische publieke 

ruimte maar net daardoor één die een ijk-

punt moet zijn voor de benadering van 

openruimtegebieden in Vlaanderen”, licht 

Jan Vilain toe. 

Bernard De Potter, Administrateur-Gene-

raal van de Vlaamse Milieumaatschappij, 

reageert opgetogen: “We zijn heel blij met 

deze prijs. De inrichting van de Kalkense 

Meersen toont aan dat de Blue Deal niet 

enkel een beleidsdocument met fraaie in-

tenties is, maar ook concreet in de praktijk 

gerealiseerd wordt. Dit is natuurlijk het 

resultaat van de samenwerking tussen ver-

schillende partners op het terrein. We zijn 

ervan overtuigd dat het project een bron 

van inspiratie zal vormen voor anderen die 

soortgelijke initiatieven willen ontwikke-

len.“ 

Jos Rutten, Administrateur-Generaal van 

het Agentschap voor Natuur en Bos, vult 

aan: "Het Agentschap voor Natuur en Bos is 

vereerd met deze prijs. We beschouwen deze 

erkenning als een beloning voor onze jaren-

lange inzet om meer en betere natuur voor 

iedereen te realiseren. We stellen vast dat 

deze natuurrealisatie die tegelijkertijd ook 

bijdraagt aan het oplossen van de klimaat-

problematiek (onder meer vastleggen van 

CO2, herstel watersysteem), door de jury 

geapprecieerd wordt en dat doet deugd. Het 

is een extra stimulans om op de ingeslagen 

weg van klimaat-robuuste natuur verder te 

gaan." 

OUDE DOKKEN IN GENT
De Oude Dokken strekken zich uit van Dam-

poort tot de Muidepoort. Het voormalige 

havengebied ontwikkelt zich tot een leven-

dige nieuwe stadswijk. “De omvorming van 

een verlaten havengebied in een levendige 

nieuwe stadsbuurt gebeurde met respect 

voor het verleden van de plek. Havenerfgoed 

zoals kranen, kademuren en treinsporen 

vormen het decor voor een brede boulevard 

waar nieuw groen en recreatieve functies 

op een harmonieuze manier zijn geïnte-

greerd. De jury heeft bovendien veel lof 

voor de integratie van toegankelijkheid en 

ontharding”, motiveert Jan Vilain de keuze 

van de jury. 

Naast de prijs van de jury kon ook het brede 

publiek een stem uitbrengen op de zes geno-

mineerde projecten. Heel wat betrokkenen 

zorgden voor een brede communicatie en 

konden 3.194 mensen mobiliseren om hun 

favoriete project naar voor te schuiven. Net 

zoals vorig jaar sleepte de stad Gent ook 

deze keer de meeste stemmen in de wacht. 

Burgemeester Mathias De Clercq is bijzon-

der trots op dubbele overwinning: “Aan de 

Oude Dokken geven we het rijke verleden 

van Gent een nieuwe toekomst. Wonen, 
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1 De Roerdompbrug is een nieuwe 
verbinding in het wandel- en 
fietsnetwerk van de Kalkense Meersen. 

2 Een oude gedempte Scheldemeander 
werd terug opengelegd en vormt 
een blikvanger in het herstelde 
meersenlandschap. 
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"Overal in Vlaanderen zullen 
in de komende vijftien 

jaar landschappen worden 
geherwaardeerd met het 

Speerpuntgebied Kalkense 
Meersen als lichtend 

voorbeeld"



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 12

werken en ontspannen aan het water ko-

men er op een natuurlijke manier samen. 

Met veel aandacht voor aantrekkelijke pu-

blieke ruimte om elkaar te ontmoeten en 

onze stad ten volle te beleven.”

“Gent heeft er met de Oude Dokken een 

kwalitatieve publieke ruimte bijgekregen 

waar de aandacht voor ons industrieel 

erfgoed, noodzakelijke ontharding en ver-

groening en ruimte voor mensen een plek 

vinden. Deze prijs is een stimulans om op 

hetzelfde elan verder te doen”, reageert Filip 

Watteeuw, Schepen van Publieke Ruimte.

Astrid De Bruycker, Schepen van Openbaar 

Groen, voegt daar aan toe: “Dit is een mooie 

onderscheiding maar de echte erkenning 

krijgen we van de Gentenaars. Zij sloten im-

mers, na inspraak van de buurt doorheen 

het hele traject van heraanleg, het park, het 

strand en de verlaagde kade met rolstoeltoe-

gankelijke helling meteen in het hart door 

er massaal naartoe te komen.”

BLAUWDRUK VOOR  
DE TOEKOMST
“Als we terugblikken op de eerste project-

oproep Publieke Ruimte in 2008, dan is on-

miskenbaar een evolutie in het denken over 

publieke ruimte merkbaar”, stelt Jan Vilain 

vast. De jury is ervan overtuigd dat deze 

trend zich zal doorzetten en versnellen, en 

ziet de nominaties voor de Prijs Publieke 

Ruimte 2022 als trendsetters voor de ko-

mende vijftien jaar. De organisatie heeft een 

wensbeeld voor ogen waarvan de kiemen 

vandaag aanwezig zijn en de juryvoorzitter 

klinkt hoopvol: “Met de Antwerpse tuinstra-

ten als voorbeeld kan Vlaanderen tegen 2037 

1.500 tuinstraten tellen waarvan de helft 

in de centrumsteden. Naar analogie met de 

Oude Dokken moet elke plek van morgen 

verder evolueren uit de plek van gisteren. 

Er zullen niet enkel Tuinen van Stene zijn 

maar ook landbouwparken van De Panne tot 

Maaseik: de korte keten die we de voorbije de-

cennia verwaarloosd hebben, verdient her-

waardering. Natuur, zachte recreatie en wa-

terbuffering bij elke woonkern staan in 2037 

evident bovenaan de agenda van alle lokale 

besturen en die vinden daarvoor inspiratie 

in de Alsembergse Beemd en de Eendenkooi 

van Berlare. En overal in Vlaanderen zullen 

in de komende vijftien jaar landschappen 

worden geherwaardeerd met het Speer-

puntgebied Kalkense Meersen als lichtend 

voorbeeld. Zulke grootschalige ruimten zijn 

hard nodig in de strijd tegen verdroging en 

klimaatverandering, en zijn tegelijk ook een 

oase van luwte voor wie er nood aan heeft.” 

Infopunt Publieke Ruimte is het kenniscen-

trum en netwerkorganisatie voor publieke 

ruimte van de Voetgangersbeweging vzw. 

De organisatie vertegenwoordigt meer dan 

170 organisaties van de Vlaamse overheid, 

beroepsfederaties, steden en gemeenten, 

studiebureaus en fabrikanten, opleidings- 

en onderzoeksinstellingen die actief zijn op 

gebied van openbare ruimte in Vlaanderen 

en Brussel. 
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3 De genomineerden en winnaars van de Prijs Publieke Ruimte 2022.

4 Rond het Houtblok verrees het Kapitein Zeppospark. 

5 De vroegere kaaien werden omgevormd tot een promenade waar 
veel Gentenaars komen flaneren. 

4
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"GENT HEEFT ER MET 
DE OUDE DOKKEN EEN 

KWALITATIEVE PUBLIEKE 
RUIMTE BIJGEKREGEN"
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IN DE PRAKTIJK

ALS BOMEN KUNNEN 
WANDELEN, KUNNEN 
MENSEN VERANDEREN!
Is het een event? Een kunstwerk? Of een uitdaging om na te denken over hoe 
we met het groen in onze leefomgeving omgaan? Bosk is een wandelend 
bos dat honderd dagen door de binnenstad van Leeuwarden trekt. Het laat 
ons op een ander manier naar vergroening in de stad kijken. En niet alleen 
wanneer het voorbij komt, maar ook lang daarna zal het effect groot zijn. 
Wie Bosk heeft ervaren, zal nooit meer hetzelfde naar de stad kijken. 

Gertie Arts, 
Boomkwekerij EbbenHet is zover! Bosk is gestart. In Leeuwarden wandelen vanaf 7 mei 

tot en met 14 augustus meer dan duizend bomen, verdeeld over 

achthonderd bakken van locatie naar locatie. Zo’n 15.000 zaai-

lingen zijn onder de bomen geplant, aangevuld met een gras- en 

kruidenmengsel. De bakken worden haasje over op doordeweek-

se dagen - door 100 vrijwilligers per dag - verplaatst met speciale 

hiervoor ontworpen pompwagens. In totaal zullen de bomen zo’n 

3,5 km afleggen en steeds opnieuw een andere locatie van de stad 

groen kleuren. Het wandelend bos is geïnitieerd door wijlen Joop 

Mulder (oprichter Oerol) en bedacht door en landschapskunstenaar 

Bruno Doedens en is onderdeel van Arcadia en een coproductie met 

de gemeente Leeuwarden. Bosk geeft de natuur een stem. Neergezet 

als voorbeeld hoe het ook anders kan. Een wandelend bos, het kan 

niet. En toch gebeurt het in Friesland. Een voorbeeld van wereldni-

veau. Want, zoals Bruno Doedens zegt: “Als bomen kunnen wande-

len, kunnen mensen ook veranderen. En als acht miljard mensen 

de zaak kunnen verpesten, dan kunnen ze het ook oplossen.”

AANJAGEN BEWUSTWORDING
De bomen staan er deze honderd dagen niet alleen voor. Ze krijgen 

hulp van een breed programma kunst en culturele activiteiten. Ac-

tiviteiten die aandacht vragen voor de natuur, hoe we daar mee om-

gaan en wat nodig is om de wereld uiteindelijk beter achter te laten 

dan je hem gekregen hebt. Bosk stimuleert deze transitie. Bruno 

Doedens: “Iets doen dat extremer is dan normaal heeft een aanja-

gend effect. De bomen zijn een beetje boos: het kan anders, dus kom 

op! Het echte effect zie je wanneer de bomen weer verder wandelen. 

Daarna komt een heel andere discussie op gang. We willen dat dit 

ook op de lange termijn blijft doorsudderen. Dat het blijft activeren, 

ook op andere gebieden.”

GEZONDE BOMEN, GEZOND WONEN
Omwille van de diversiteit is gekozen voor veel verschillende bo-

men in allerlei soorten en vormen. Stuk voor stuk geselecteerd 

bij Boomkwekerij Ebben. Klein, groot, beveerd, hoogstammige en 

meerstammige bomen … ze wandelen allemaal mee. Populieren, 

hazelaars, tulpenbomen, lindes, berken, 

iepen, esdoorns, meidoorns, eiken, sierker-

sen en –appels gaan zij aan zij  een blokje 

om van de kwekerij naar de gemeente. Uit-

eindelijk vinden ze allemaal een bestem-

ming in nieuwbouwwijken, renovatiepro-

jecten, groenstroken en het Leeuwarder 

bos.   

Gemeente Leeuwarden is de eigenaar van 

de bomen en wil met dit project haar be-

woners laten ervaren wat groen in de stad 

in de praktijk doet. “Veel bewoners willen 

al vergroenen”, vertelt Nico Kelderhuis, 

beheerder van het groen in Leeuwarden. 

“Klimaatadaptatie en gezonder wonen in 

het groen zijn onderwerpen die passen bij 

het doel van de gemeente. Dit is de goede 

tijd om de voordelen van groen in de stad 

voor het voetlicht te brengen. En dat niet al-

leen. We zijn ook bezig met het meten van 
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"Bosk geeft 
de natuur een 
stem."
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1 Een groene oase van bomen op het 
Stationsplein in Leeuwarden

2 De opening van het bomenevenement 
Bosk in Leeuwarden.
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"Iets doen dat extremer 
is dan normaal heeft een 

aanjagend effect."
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de effecten, voor en na vergroening. Op ma-

croniveau onderzoeken we wat een boom 

nu eigenlijk oplevert en hoe een boom het 

meest bijdraagt aan een ecosysteem. Vanuit 

de gemeente vinden we het belangrijk de 

juiste boom op de juiste plek te plaatsen.” 

De bomen uit het wandelend bos krijgen de 

beste verzorging van de gemeente tijdens 

het hele traject. “En voor iedere boom is 

er na afloop van het project een passende 

plek gevonden waar hij gezond oud kan 

worden.” 

➜ Het volledige programma van Bosk is te vinden op: 
https://arcadia.frl/projecten/bosk/

3 De bomen worden 
in hoofdzaak op 
menselijke kracht 
door de binnenstad 
verplaatst met 
behulp van speciaal 
ontworpen karren en 
waar nodig hebben 
we 2 Bosk-heftruck-
assistenten. De 
deelnemers dragen 
recyclede T-shirts 
met een unieke 
zeefdruk van bomen.

4 De omgeving van 
het Stationsplein 
in Leeuwarden is 
omgetoverd tot 
groen stadspark 
door de wandelende 
bomen van Bosk 

5 De Tweebaksmarkt 
in Leeuwarden is 
omgetoverd tot 
een groene boslaan 
door de wandelende 
bomen van Bosk 
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Jan Vilain, Infopunt 
Publieke Ruimte met andere disciplines. Met ons team werkten we geregeld samen 

met biologen, architecten, planologen, pedagogen, kunstenaars en 

diverse ingenieursbureau's.”

Fris in het Landschap heeft een herkenbare 
ontwerpstijl die destijds vernieuwend was en 
intussen mee de norm heeft bepaald. Waar 
hebben jullie zelf in de beginjaren de mosterd 
gehaald? 
Jean-François: “Als kind had ik een passie voor de overweldigende 

natuur die ik in de Alpen mocht ervaren. Nadien heb ik samen met 

jongeren uit de bijzondere jeugdzorg een boerderij in de Cevennen 

heropgebouwd. Hoe jongeren ondergedompeld in natuur konden 

herleven, heeft bij mij de kiem gelegd voor sociale en ecologische 

passie.”

Els: “In de jaren negentig was ik lid van Vrouwen Bouwen & Wonen, 

een collectief van vrouwelijke architecten, geografen en land-

schapsarchitecten die aandacht hadden voor sociale veiligheid, 

vrouwen in de openbare ruimte en vrouwvriendelijk wonen.” 

Jean-François: “In onze ontwerppraktijk hebben we veel gehad 

aan boeken zoals ‘Natuurtuinen en -parken’ (Ger Londo) en ‘De 

Ecologische Siertuin’ (John Rigaux en Rosette Van Cauteren). Maar 

ook studiereizen hebben onze ogen geopend. De Deense school 

landschapsarchitecten zoals Sörensen, het werk van de Fransman 

Gilles Clément en bezoeken aan het Duitse Emscherpark, natuur-

park Südgelände in Berlijn en Freiburg spraken tot de verbeelding.”

Els: “Ook experten uit diverse disciplines hebben bijgedragen aan 

onze aanpak. Ik denk bijvoorbeeld aan het lobbenstadmodel van 

Sybrand Tjalilingii als ruimtelijke strategie, Sigrun Lobst die met 

Springzaad pionier was op gebied van speelnatuur en de stads-

socioloog Arnold Reijndorp die de relatie tussen stedenbouw en 

samenleving onderzoekt. Op vlak van landbouw in de stad vonden 

we inspiratie bij de Landgenoten, Boerenforum en Wervel.”

Een afscheidsinterview? “Neen”, klinkt 

Jean-François Van den Abeele resoluut: “We 

geven liever de fakkel door.” Een kleine 

rondvraag bij enkele insiders laat er geen 

twijfel over bestaan: Els en Jean-François 

hebben met Fris in het Landschap een on-

uitwisbare stempel gedrukt op de ontwerp-

praktijk in Vlaanderen. Zij waren pioniers 

en trendsetters op vlak van speelnatuur, 

stadslandbouw, praatplannen, verwilde-

ringsbeheer en meer. 

Hoe is Fris in het Landschap 
ontstaan? 
Els: “Als jonge zelfstandige kwam ik via 

een gemeenschappelijke kennis in contact 

met Jean-François. Mijn praktijk heette 

‘De Frisse Wind’ en de zijne ‘Atelier voor 

Landschapskunst’. We bleven apart als 

zelfstandige maar gingen vanaf 1992 wel 

projecten samen uitwerken, in eerste 

instantie tuinen. In die periode gingen 

we Atelier Publieke Ruimte volgen en zo 

evolueerden we naar openbare ruimte en 

landschapsontwerp. Fris in het Landschap 

werd in 2003 opgericht, een samenvoeging 

van de namen van onze beide praktijken.”

Jean-François: “Onze manier van werken 

had veel raakvlakken maar er was ook 

nood om onze kennis te verruimen. Dat 

deden we door samenwerking met biolo-

gen, architecten, ingenieursbureaus, regi-

onale landschappen, Kind & Samenleving 

en door heel wat tijdelijke medewerkers te 

betrekken. We zochten vaak raakvlakken 

“In de strijd 
tegen klimaat-
verandering 
en voor meer 
biodiversiteit 
zijn 
landschappen 
het meest 
efficiënte 
instrument dat 
we hebben”

TERUGBLIK OP 20 JAAR FRIS IN HET LANDSCHAP

WE MOETEN DE NATUUR ALS 
BONDGENOOT MEER RUIMTE 
GEVEN TOT IN DE STAD
Fris in het Landschap klinkt in de wereld van Vlaamse landschapsarchitecten en ruimtelijk planners als een 
klok. Oprichters Els Huigens en Jean-François Vanden Abeele bergen de plannen definitief op en zo komt na 
twintig jaar een einde aan het grensverleggende pionierswerk van dit kleine maar invloedrijke ontwerpbureau. 
Tijd voor een terugblik.

MENSEN
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Hoe hebben jullie het ontwerp 
en inrichting van publieke 
ruimte doorheen jullie loop-
baan zien evolueren? 
Jean-François: “Bij parken is er een evolutie 

merkbaar van overwegend esthetische 

inrichting naar een ecosysteembenadering. 

Als je gewend bent om enkel met vorm en 

beeld bezig te zijn, is het zoeken om de po-

tentie van natuurontwikkeling te leren in-

schatten. Verder heeft ook het principe van 

‘rewilding’ ingang gevonden. We hebben 

dat toegepast in Gentse stadsjungles zoals 

De Prettige Wildernis, het Bloemekens park 

en de Gentbrugse Meersen-Zuid. Het opzet 

van speelnatuur is om kinderen van kleins 

af in en met de natuur te leren spelen. 

Daarom is de vergroening van scholen een 

goede zaak. Ook stadslandbouw begint 

door te breken, vooral in grotere parken en 

groenpolen. Verder gaat er tegenwoordig 

meer aandacht naar inbreng van de gebrui-

kers en naar sociale veiligheid.”

Els: “Op vlak van publieke ruimte en steden-

bouw begint het door te dringen dat men 

moet vertrekken vanuit de groenblauwe 

structuur in plaats vanuit de bebouwing en 

infrastructuur. Het betekent de ontwikke-

ling van compacte, autoluwe wijken waar het 

STOP-principe daadwerkelijk wordt toegepast 

en dat ook het landschap wordt erkend als 

drager van de ruimtelijke structuur. Wat dat 

betreft, is er nog veel werk aan de winkel.”

Fris in het Landschap heeft aan tal van pro-

jecten meegewerkt, zowel in eigen opdracht 

als in samenwerking met andere bureaus. 

De realisaties waar Els en Jean-François het 

meest trots op zijn, vallen niet op één hand 

te tellen. Maar toch krijgt de Clementwijk 

in Sint-Niklaas een bijzondere vermelding. 

“Het was één van de eerste grote stadsuit-

breidingen in Vlaanderen die volgens de 

principes van een duurzame wijk werden 

ontwikkeld”, vertelt Els. “Compact bouwen, 

natuurintegratie en een fijnmazig netwerk 

van langzaam verkeer terwijl de auto aan 

de rand moest parkeren, waren voor de pro-

jectontwikkelaar geen evidente uitgangs-

punten. Maar uiteindelijk heeft dit mee de 

basis gelegd voor de ontwikkeling van het 

lobbenstadmodel voor Sint-Niklaas.”

Jean-François: “De Groene Long in Kuurne 

was het eerste natuurrijke park in Vlaan-

deren en de Prettige Wildernis in Gent was 

vernieuwend op vlak van speelnatuur en 

participatie. Ik kijk ook met tevredenheid 

terug op het natuurinrichtingsproject 

Bourgoyen en op Gentbrugse Meersen-zuid. 

Met de Heizijdse Velden in Turnhout en de 

Huysmanshoeve in Eeklo hebben we mooie 

stappen gezet op gebied van stadslandbouw.”  

Els: “In Gent werkten we samen met Sigrun 

Lobst, aan de haalbaarheidsstudie ‘Avon-

tuurlijk Spelen & Speels Bouwen in Gent’, 

met het vergroenen van de speelplaats van 

De Oogappel als pilootproject. Het werd de 

aanzet voor een lange reeks van groene en 

avontuurlijke speelplaatsen in heel Vlaan-

deren. De principes die we uitschreven in 

de gebiedsvisie voor de Maarkebeekvallei 

worden nu via een landinrichtingsproject 

uitgevoerd en ook het provinciedomein van 

Kessel-Lo is via een masterplan geëvolueerd 

naar natuurrijk beheer en speelnatuur. 

Verder kijk ik ook tevreden terug op de her-

inrichting en ontharding in de historische 

site de Gentse Voorhaven.”

Naast realisaties op het terrein was Fris in 

het Landschap ook betrokken bij een aantal 

vakgerelateerde publicaties waaronder het 

vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van 

groene ruimten’ en ‘Stedenbouw kan ook 

zo’ (het vervolg van ‘Duurzame stedenbouw 

in woord en beeld’ – 2009). Het bureau kreeg 

samen met BOS+ en vzw Terra Therapeutica 

het Bouwmeester Label voor ‘Zuurstof voor 

de gevangenis’. Het onderzoek leidde tot 

vergroeningsprojecten in de gevangenissen 

van Brugge, Hasselt en Leuven. 

Wat waren de grootste struikel-
blokken op jullie pad? 
Els: “Een goed ontwerp vraagt tijd en 

daarvoor is veel overleg nodig. Niet elke 

opdrachtgever is zich daarvan bewust. Het 

ontbreken van een langetermijnvisie en 

politieke moed om de zaken anders aan te 

pakken, vormen vaak een probleem. En de 

klimaatuitdagingen staan vaak niet priori-

tair op de agenda. Verder bleek het dikwijls 

ook moeilijk om succesvolle participatie 

op touw te zetten in stedelijke wijken met 

een zeer diverse bevolkingssamenstelling. 

Je kan soms moeilijk vatten wat mensen nu 

eigenlijk willen.”

Jean-François: “In de loop der jaren is het 

besef gegroeid dat goede en voldoende in-

spraak noodzakelijk is om tot een gedragen 

plan te komen. Als instrument hebben we 

met Fris in het Landschap het praatplan 

bedacht: een eerste ruwe schets met refe-

rentiefoto’s om samen met de bewoners en 

gebruikers verder te verfijnen”

Fris in het Landschap heeft 
steeds mee geijverd voor het 
duurzame gedachtengoed in 
de ruimtelijke planning en de 
publieke ruimte. Welke balans 
maken jullie op voor Vlaande-
ren? Waar werden belangrijke 
stappen gezet en waar is er nog 
veel werk aan de winkel? 
Jean-François: “Aandacht voor ontharding, 

een sterke groen- en waterstructuur in 

steden, meer ruimte voor fietsers en voet-

gangers, de trend naar autoluwe centra, 

het toenemende belang van participatie 

en co-creatie: het zijn positieve evoluties. 

Daartegenover staat dat de biodiversiteit 

razendsnel achteruit gaat. Duits onderzoek 

toont aan dat het volume aan insecten op 

dertig jaar tijd met 75% is afgenomen. 

Grootschalige agro-industie met gebruik 

van chemische bestrijdingsmiddelen is 

één van de grootste oorzaken van deze 

achteruitgang. De grootste uitdaging voor 

ons vakgebied is een snelle overschakeling 

naar een natuurinclusieve landbouw of 

agro-ecologie waarbij natuur en landbouw 

bondgenoot worden. In de strijd tegen 

klimaatverandering en voor meer biodiver-

siteit zijn landschappen het meest efficiënte 

instrument dat we hebben. Als we Vlaamse 

natuur willen redden is natuurinclusieve 

landbouw essentieel. Dit werd recent nog 

eens bevestigd in het artikel ‘Het landschap 

moet werken’ in De Standaard van 9 april 

2022.” 

Fris in het Landschap is steeds 
een eigen koers blijven varen. 
Was het evident om als klein 
bureau overeind te blijven in 
een omgeving waar schaalver-
groting en overnames – ook bij 
ontwerpbureaus – aan de orde 
van de dag zijn? 
Els: “We zaten op dezelfde golflengte en 

konden daardoor onze ambities hoog 

houden. Er waren geen personeelskosten 

en overheadkosten, maar we moesten wel 

meer uren steken in onze opdrachten. Voor 

ons was dat de juiste keuze. Een klimaatge-
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1 De Groene Long in Kuurne was een van de eerste parken in 
Vlaanderen waar harmonisch Park- en Groenbeheer werd toegepast. 

2 Het team van Fris in het Landschap. Van links naar rechts: Evelyne 
Fiers, Jean-François Van den Abeele, Els Huigens, Katrijn Gijsel en 
Annelies Sevenant. 

3 De toegang tot een natuurpark in Hemiksem. 
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“LEER GOED WAARNEMEN, 
LAAT JE VERWONDEREN 

EN BLIJF REBELS!”
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richt ontwerp is steeds ons uitgangspunt 

geweest en van daaruit stonden we open 

voor dialoog en andere meningen. Dat 

hield ons fris en de bureaus waarmee we 

samenwerkten ook!”

Jean-François: “We hadden de naam Fris in 

het Landschap kunnen verkopen maar door 

die uit handen te geven, kan die vervellen 

tot iets waar je niet meer achter staat. We 

kozen ervoor om dat niet te doen.”

Het voortleven van de Fris in 
het Landschap-signatuur als 
norm voor tal van ontwerpen 
is  jullie intellectuele nalaten-
schap. Welke boodschap willen 
jullie meegeven aan jonge 
ontwerpers van vandaag? 
Els: “Neem het landschap als uitgangspunt 

en duurzaamheid als grondhouding. Dat 

betekent dat je moet leren denken in netwerken en kringlopen en 

ook dat je met beide voeten in de maatschappij moet staan. Leer 

goed waarnemen, laat je verwonderen en blijf rebels! Zulke dingen 

leer je niet uit boeken en websites maar vooral door buiten te ko-

men en projecten te bezoeken.”

Jean-François: “Een ontwerper werkt niet op een eiland. De verha-

len en ideeën van bewoners en gebruikers en de kleine geschiedenis 

van plekken zijn erg waardevolle informatie. Die principes staan 

ook in het Vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’ 

en daar zullen jonge ontwerpers hoofdstukken aan toevoegen en 

inzichten aanscherpen. De klimaatuitdagingen zullen nieuwe ver-

schijningsvormen van de ruimte bepalen. En één ding staat vast: we 

moeten natuur als bondgenoot meer ruimte geven.”  

4 Is het een 
zonneterras, een 
golvende bank of 
een speelelement? 
(Clementwijk Sint-
Niklaas) 

5 Integratie van 
erfgoedelementen 
in de Voorhaven van 
Gent. 
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“Als je gewend 
bent om enkel 
met vorm en 
beeld bezig 
te zijn, is het 
zoeken om 
de potentie 
van natuur-
ontwikkeling 
te leren 
inschatten”

NOTEER ALVAST:  
FRISSE TOUR OP 6 OKTOBER

De Frisse Tour op 6 oktober biedt u de unieke gelegenheid om onder 

begeleiding van Els en Jean-François op de fiets een aantal ‘Frisse’ 

projecten in en rond Gent te bezoeken. Inschrijven kan vanaf eind 

augustus. Het aantal plaatsen is beperkt. Blijf op de hoogte via de 

nieuwsbrief van Infopunt Publieke Ruimte  

(https://www.publiekeruimte.info/nieuwsbrief/).  

Lees meer op p. 49 in de rubriek Infozuil.  
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28 ‘Tuinwijk Jan Verhaegen’ maakt eindelijk zijn naam 
waar
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35 La Chartreuse: de bochtige weg naar en gedragen 
herbestemming

38 Kunst in de open ruimte van ILVO

Parken en tuinen
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GROEN-BLAUWE RUIMTES ALS 
BOUWSTEEN VAN GEZONDE EN 
VEERKRACHTIGE LEEFOMGEVINGEN
De positieve impact van groen-blauwe ruimtes op gezondheid wordt steeds beter en nauwkeuriger 
onderbouwd in wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis en erkenning getuigt van een brede consensus 
en een groeiende samenwerking tussen experten vanuit de verschillende sectoren van gezondheid, 
ruimtelijke planning en natuurinrichting. Ook burgers merken de nood aan aangename groen-blauwe 
ruimtes in hun leefomgeving, als plaatsen om rust te vinden, te sporten of vrienden te ontmoeten.

In dit kader vroegen Agentschap Zorg en Gezondheid en Departe-

ment Omgeving aan het projectteam BUUR Part of Sweco – KEN-

TER – NBSI om een samenvattend onderzoek uit te voeren naar 

“Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrach-

tige leefomgevingen”.

Als resultaat is er het ‘Handboek voor planning, inrichting en be-

heer’ gebaseerd op twee onderbouwende onderzoeksrapporten.

WAAROM MEER GROEN EN BLAUW?
De coronapandemie benadrukte de nood aan aangename groen-

blauwe ruimtes in de leefomgeving: lange tijd werden niet-essen-

tiële verplaatsingen afgeraden of zelfs verboden, en sociale con-

tacten vonden verplicht plaats in de buitenlucht. Mensen waren 

aangewezen op de buitenruimten van hun directe leefomgeving, 

zoals buurtparken en nabije natuurgebieden. In dichtbevolkte ge-

bieden - waar de meeste inwoners geen privétuinen hebben en het 

aantal kwaliteitsvolle groen-blauwe ruimtes beperkt is – oversteeg 

de vraag het aanbod soms.

Nathalie Hoef, 
Agentschap Zorg en 

Gezondheid 
Peter Vervoort, 

Departement Om-
geving

Ook de klimaatverandering zal leiden tot 

een gezondheidscrisis als we niet zorgvul-

dig met onze ruimte omspringen. Gezond-

heidsproblemen en sterfgevallen door 

steeds meer, steeds intensere en steeds lan-

gere hittegolven kunnen alleen vermeden 

worden als we in staat zijn onze steden te 

verkoelen en de leefomgeving te voorzien 

van koele groen-blauwe verblijfruimtes. 

En ook de toenemende kans op overstro-

mingen na intense regenval kan leiden 

tot zware materiële, lichamelijke en emo-

tionele schade. Het waterinfiltrerend en 

bufferend vermogen van groene en blauwe 

ruimtes zijn cruciaal om dit te voorkomen. 

Binnen de huidige context inzetten op 

kwaliteitsvolle groen-blauwe ruimtes is 

daarom erg belangrijk, en naar de toe-

komst toe zal dit nog meer het geval zijn. 
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1 De Alsembergse 
Beemd is een 
ecologische en 
zacht-recreatieve 
corridor in Beersel. 
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DOEL VAN HET HANDBOEK 
Het handboek geeft wetenschappelijke en praktische inzichten 

over waarom, wat en vooral hoe we gezondheidswinsten kunnen 

realiseren en gezondheidsrisico’s beperken door kwaliteitsvolle 

groene en blauwe ruimtes in te zetten in en nabij leefomgevingen. 

De focus beperkt zich niet tot een strikt stedelijke omgeving, ook 

landelijke woonkernen worden hierbij betrokken. Vanuit de aan-

dacht voor de relatie van groen en blauw tot de menselijke gezond-

heid bekijken de schrijvers de groen-blauwe ruimtes met een uitge-

sproken antropocentrische blik. Zo bakenen zij bewust een kleiner 

kader af binnen de studie en praktijk rond ecosystemen. Wel blijft 

de link met klimaatadaptatie steeds centraal staan, gezien alle ge-

zondheidsrisico’s die de klimaatverande-

ring met zich meebrengt. 

Het handboek bestaat uit vijf logisch op-

volgende delen. Het begint met verschil-

lende typen groen-blauwe ruimten en 

gezondheidswinsten en staat stil bij de 

ambities voor uitvoering en optimale 

gezondheidseffecten door strategische 

acties die inspireren en passen binnen 

een brede, consequente aanpak. Het boek 

eindigt met een concrete toepassing in 

een gemeente.

2 De Demer kreeg opnieuw ruimte bij de 
heraanleg van het Hasseltse Kapermolenpark. 

3 De openlegging van een beek zorgt voor 
groenblauwe dooradering in een woonstraat 
(Prinshoeveweg, Ekeren). 

4 De Antwerpse tuinstraten houden regenwater 
vast en brengen groen tot in het hart van de 
stad. 

5 De watertuin in Kortrijk Weide maakt groen en 
water beleefbaar. 
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van draagvlakvorming, analyse, planning, uitvoering tot be-

heer. Het zet in perspectief hoe lokale besturen en gezondheids-

professionals een consistent beleid kunnen voeren dat inzet op 

groen-blauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrach-

tige leefomgevingen. 

5 Het vijfde en laatste deel past voorgaande delen toe in een case-

study voor de gemeente Borsbeek  

Kortom, een goed onderbouwd handboek dat zin geeft om direct 

mee aan de slag te gaan!  

➜ Meer info 
Link naar het rapport: https://omgeving.vlaanderen.be/
groenblauwe-ruimtes-als-bouwsteen-van-veerkrachtige-
gezonde-leefomgevingen-onderzoeksrapport

 
Link naa het handboek:  https://omgeving.vlaanderen.be/
groenblauwe-ruimtes-als-bouwsteen-van-gezonde-en-
veerkrachtige-leefomgevingen

 
Link naar aanverwante items: 
https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/inspiratie-
lokale-acties 
https://tekenbeten.be/tekenrisicokaart 
https://omgeving.vlaanderen.be/programma-luwte-oases 
https://airallergy.sciensano.be/nl

  

1 Het eerste deel omvat het conceptuele 

kader. Groen-blauwe ruimtes worden 

samengevat in een aantal aansprekende 

typologieën en in een analytisch kader 

geplaatst. Het kader verbindt groen-

blauwe ruimtes met potentiële gezond-

heidswinsten in vier dimensies: fysiek, 

mentaal, cognitief en sociaal. 

2 In het tweede deel worden de resulta-

ten vertaald naar een aantal algemeen 

toepasbare basisprincipes voor het 

ontwikkelen van groen-blauwe ruimtes. 

Naast condities en ambities, beschrij-

ven de auteurs er ook een richtingge-

vend kader om lokaal te kunnen sturen 

op de ontwikkeling van een gezond 

groen-blauw netwerk. 

3 Het derde deel omvat een niet-limitatief 

overzicht met inspirerende strategi-

sche ingrepen. Aan de hand van ver-

schillende praktijkgerelateerde voor-

beelden tonen de schrijvers hoe het 

ingrijpen in de groen-blauwe ruimte tot 

gezondheidswinsten kan leiden. 

4 Het vierde deel geeft een overzicht van 

relevante richtlijnen voor actie, gaande 

Fig1: 
overzichtsfiguur.

©
 A

ge
nt

sc
ha

p 
Zo

rg
 e

n 
G

ez
on

dh
ei

d/
de

pa
rt

em
en

t 
O

m
ge

vi
ng

/ 
BU

U
R 

pa
rt

 o
f s

w
ec

o/
 K

EN
TE

R/
 N

BS
I 

6

"De auteurs 
bekijken de 

groen-blauwe 
ruimtes 
met een 

uitgesproken 
antropo-

centrische 
blik"
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DE GROENE METAMORFOSE VAN 
PUBLIEKE RUIMTEN

GROEN ALS OPVULLING 
Vegetatie is vaak het kind van de rekening in een stedenbouw die 

absolute prioriteit verleent aan de rentabiliteit van elke vierkante 

meter. Groen wordt daarin vaak misbruikt om onbruikbare rest-

ruimten op te vullen, om lelijke elementen te camoufleren, of het 

wordt simpelweg over het hoofd gezien.

Door de wereldwijde klimaatverandering is de vergroening van 

onze publieke ruimten sinds enkele jaren toch in opmars. Vandaag 

krijgen groenzones een volwaardige plek in stedelijke ontwerpen, 

als een essentieel onderdeel van onze leefomgeving die kleur en 

kwaliteit aan ons leven geeft. Groene ruimten worden de onlosma-

kelijke tegenhanger van de bebouwde omgeving, ze vormen tege-

lijk het kader en het verlengde van stadskernen.

TUINEN ALS GEDOMESTICEERDE NATUUR
Tuinieren - in de breedste betekenis van het woord - is een bijzon-

dere discipline omdat het gaat om werken met een materiaal dat 

constant van gedaante verandert. Tuinen hebben de natuur als ba-

sis, maar dan in een gedomesticeerde vorm. Ze hebben dus altijd 

iets artificieels. Maar als constant evoluerend kunstwerk heeft een 

tuin behoefte aan niet aflatende aandacht en permanent onder-

houd, zodat het artistieke opzet niet zou verloren gaan door ver-

waarlozing. Het is deze delicate evenwichtsoefening die tuinen tot 

zulke kostbare plekken maakt. 

Of ze nu oud of hedendaags zijn, tuinen helpen ons zin te geven 

aan het leven. Hun veranderlijk uitzicht - bepaald door het verloop 

der jaren en het wisselen van de seizoenen - kan bezoekers ontroe-

ren. Het geruis van gebladerte, het klateren van stromend water, 

het gezang van vogels, het lichte parfum van bloesems — alle men-

selijke zintuigen worden er aangesproken.

Door de vereisten van het actuele leven en onze hedendaagse ge-

bruiken krijgen groene ruimten ook meer nieuwe functies toege-

wezen. Ze worden niet meer alleen bekeken als plekken voor wan-

deltochtjes en herbronning, maar vormen ook het decor voor een 

brede waaier van culturele, sportieve en ludieke evenementen.

Het gebruik van groene ruimten vraagt dus om een multfunctio-

nele inrichting die ook voldoende rekening houdt met de vereisten 

van de natuur en zo een harmonieuze cohabitatie mogelijk maakt.

DE VRAAG NAAR EEN NIEUW TYPE  
TUINBEHEER KLINKT LUIDER
Nu allerlei ecologische en milieuvraagstukken zwaar beginnen 

door te wegen door een bedreigde biodiversiteit, rijzen regelmatig 

de vragen welk type beheer het meest aangewezen is en welke plan-

Chansonnier Maxime Le Forestier had er in 1972 al weet van: in 'Comme un arbre' klaagt hij over het gebrek 
aan belangstelling voor groen in de stedelijke ruimte. 

tensoorten we best kiezen.

Dat probleem stelt zich duidelijk bij het be-

heer van de negentiende eeuwse parken, 

waar de vernieuwing van een exotisch, 

geïmporteerd of onaangepast plantenbe-

stand de pleitbezorgers van authenticiteit 

en behoud van plantaardig erfgoed ener-

zijds en milieudeskundigen en verdedi-

gers van biodiversiteit anderzijds tegen 

elkaar in het harnas jaagt.

Het leven van een tuin is kwetsbaar, net 

zoals dat van elk ander levend organisme. 

Extreme weersomstandigheden kunnen 

veel schade veroorzaken. Niets ligt vast 

in een tuin. Sommige invasieve soorten 

laten een woestenij achter, stormen kun-

nen eeuwenoude bomen vellen, droogte-

periodes putten de grond uit, een bran-

dende zon kan jonge scheuten verbranden.

Het ecosysteem van onze planeet is sinds 

het ontstaan der tijden aan de natuur-

krachten onderworpen en ondergaat nu 

ook de impact van menselijke activiteit 

- het maakt een crisis zonder voorgaande 

mee. En van de gevolgen van deze crisis 

blijft niemand gespaard.

Het creëren van tuinen kan helpen om 

tegemoet te komen aan de bijzondere en 

complexe noden van onze samenleving, 

die zich momenteel in een moeilijke over-

gangsperiode bevindt.  

 

Isabelle FISCHER 
Attachée-architect - 

Provincie Luik 
Algemene directie 
infrastructuren en 

omgeving
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"De boomgaard herinnert de 
bezoeker aan de fruitbomen van 

weleer"

PUBLIEK TOEGANKELIJKE ERFGOEDTUINEN 

HET PARK EN DE MOESTUIN VAN HET 
KASTEEL VAN JEHAY

1. Een sneak peek 
van de moestuin 
doorheen een 
geopend hek

2. Het bloemenhoekje 
geeft een duidelijk 
idee van de 
rechtlijnigheid van 
de verschillende 
groentebedden

3. De promenade van 
de parkdreef, langs 
de buitenmuur 
van de moestuin, 
staat met zijn 
structurerende 
leibomen in 
het teken van 
tentoongesteld 
beeldhouwwerk

4. Een bed met 
plantgoed, 
voorbehouden voor 
de allerjongsten

5. In het park 
vinden tuin en 
kunst elkaar. Het 
groenheuveltje 
verbergt allerlei 
onderhouds-
voorzieningen
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Het kasteel van Jehay is een opmerkelijk 

gebouw uit de zestiende eeuw. Het is bij het 

brede publiek vooral gekend omwille van 

zijn atypische muren in dambordpatroon. 

Het kasteel staat op de lijst van Waals erf-

goed van uitzonderlijke waarde en ligt 

middenin een domein van tweeëntwintig 

hectare. Naast een uitgestrekt park be-

schikt het kasteel ook over een moestuin 

van ongeveer een hectare, die een paar ja-

ren terug in zijn oude glorie werd hersteld 

en publiek toegankelijk gemaakt werd.

De heraanleg — een initiatief van de Pro-

vincie Luik — nam verschillende jaren in 

beslag. In 2011 gingen de poorten van de 

tuin open, nadat een landschapsontwer-

per zich had ontfermd over de tuininrich-

ting en de selectie van de gewassen. 

In dit project kwamen geschiedkundige, 

ecologische, pedagogische en esthetische 

agenda's samen.

Het eerste gedeelte van de moestuin be-

staat uit twee modules van elk negen 

groentebedden, samen goed voor 2.000 

planten van diverse soorten. De ontelbare 

variëteiten werden geselecteerd in samen-

werking met de universiteit van Luik en de 

faculteit Agrobiotech van Gembloux en na 

het bestuderen van de memoires van Fran-

çois Garnier. Hij was de tuinman van het 

kasteel op het einde van de achttiende en 

begin negentiende eeuw. Zo kregen lokale 

soorten hun plek in de tuin.

De boomgaard staat in de tweede helft van 

de moestuin en herinnert ons aan de fruit-

Danielle Coune, ir. 
architect, Maison de 
l’Urbanité de Liège
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bomen van weleer die men op het domein en in de onmiddellijke 

omgeving vond.

Ook biodiversiteit speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming 

van de tuin: bij het telen wordt geen enkel chemisch product ge-

bruikt. Wel is er plaats voor insectenhotels en schuilplaatsen voor 

egels. De waterbekkens in het midden van de tuin zijn uitgerust 

met een systeem van natuurlijke wateropslag. Deze waterpartijen 

herinneren de bezoeker eraan dat er steeds waterpunten aanwezig 

waren in de toenmalige moestuinen.

De parterres met aromatische en geneeskrachtige kruiden verwij-

zen dan weer naar de nabijgelegen abdij van Paix Dieu, waarvoor 

deze kruiden bestemd waren.

Er is ook een perkje waar de allerjongsten kunnen kennismaken 

met zaaien en groenteteelt. De voormalige orangerie werd omge-

vormd tot een polyvalente zaal voor ontdekkingsklassen.

Maar de moestuin is niet alleen een pedagogisch project, je kan er 

ook heerlijk ontspannen en wandelingetjes maken.

Kortom: op deze plek werden uiteenlopende doelstellingen op har-

monieuze wijze gecombineerd, met het nodige respect voor het na-

tuurlijk en bouwkundig erfgoed.  

2 3
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1

'TUINWIJK JAN VERHAEGEN' 
MAAKT NAAM EINDELIJK WAAR
Cool Towns is een Europees Interreg 2 Zeeën-project waarin veertien partners uit vier Europese landen de 
negatieve impact van klimaatverandering tegengaan. Meer bepaald richten ze zich op hittestress overdag, 
op schaal van kleine en middelgrote steden en gemeenten. Om hittestress zo veel mogelijk te beperken of 
voorkomen onderzoeken ze manieren om steden en gemeenten klimaatrobuust maken.

BEAT THE HEAT
HITTESTRESS DETECTEREN
Hoe kan een gemeente het verkoelend effect 

van groene ruimtes inzetten in haar ruim-

telijke strategie? Om op die vraag te kun-

nen antwoorden, ontwikkelt Cool Towns 

samen met lokale besturen hittekwetsbaar-

heidskaarten die rekening houden met 

veelgebruikte plaatsen en routes, specifieke 

functies en kwetsbare groepen. Zo kunnen 

gemeenten en ruimtelijke planners die lo-

caties bepalen waar ingrepen het hardst 

nodig zijn en waar deze de grootste impact 

hebben. Mogelijke ingrepen zijn bijvoor-

beeld het (deels) ontharden van pleinen of 

het vergroenen van openbare ruimte door 

het aanplanten van bomen of aanleg van 

parken en groenzones. Zulke ingrepen heb-

ben een positief effect op onze gezondheid 

en verhogen het comfort voor inwoners en 

passanten, vooral in warme zomerperiodes.

GROEN VERKOELT  
PUBLIEKE RUIMTE
Het verkoelend effect van groen is geen ge-

heim meer en dat wordt nu ook bewezen 

door de metingen binnen Cool Towns. De 

meest effectieve verkoelingsmaatregelen 

zijn het aanplanten van groen en het beper-

ken van verharde oppervlaktes. Dit komt 

omdat vegetatie de temperatuur gunstig 

kan beïnvloeden door twee mechanismen: 

evapotranspiratie en schaduwvorming. 

Evapotranspiratie betekent dat planten wa-

ter verdampen en zo de omliggende ruimte 

verkoelen. Schaduw kan de gevoelstempera-

tuur tot 19°C verlagen in vergelijking met 

een open plek in volle zon. Daarenboven 

Cool Towns team, 
Provincie Oost-

Vlaanderen, Dienst 
Natuur, Klimaat & 

Milieu 

zorgen groene elementen niet alleen overdag maar ook ’s nachts 

voor afkoeling, doordat ze warmte onttrekken uit de bodem. Ver-

harde oppervlaktes daarentegen houden de warmte nog lang vast 

en geven die gedurende de nacht af waardoor de bebouwde ruimte 

moeilijker kan afkoelen.

KLIMAATADAPTIEVE HERINRICHTING  
TUINWIJK JAN VERHAEGEN IN MERELBEKE
Tuinwijk Jan Verhaegen in Merelbeke (BE) is een typische naoorlog-

se volksbuurt gebouwd in de vroege jaren 1950. Anno 2000 gaat de 

buurt gebukt onder grote verstedelijkingsdruk wat de noodzaak aan 

toegankelijk groen vergroot. Het aanwezige groen is namelijk sterk 

1 Startsituatie in de 
wijk met centraal 
een dubbele 
doorgangsweg.
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versnipperd en het brede straatprofiel staat volledig in teken van de 

auto met een overmaat aan parkeerplaatsen

iets wat heel wat tuinwijken uit het derde kwart van de 20ste eeuw 

kenmerkt. Het groen zit vooral in private voor- en achtertuinen (hier 

ommuurd), in combinatie met laanbomen.

Gemeenschappelijke groenzones zijn eerder zeldzaam. Dit in tegen-

stelling tot het groen in de tuinwijken uit de periode 1920-1925. 

DE BUURT AAN HET WOORD!
PROEFOPSTELLING EN PARTICIPATIE
De gemeente Merelbeke besliste om hittestress aan te pakken en te 

streven naar een meer klimaatbestendige inrichting van de open-

bare ruimte. Om het draagvlak voor de ingrepen te creëren en de 

impact op de buurtbewoners beter in te schatten, werd in twee stap-

pen te werk gegaan.

• Aan de hand van een proefopstelling bovenop de bestaande ver-

harding konden buurtbewoners proeven van wat een centrale 

groenzone in hun wijk zou betekenen. Via participatiemomenten 

konden plannen bijgestuurd worden. De proefopstelling vereiste 

geen grote werkzaamheden en had slechts een beperkte kost. Er 

kon gemakkelijk teruggekeerd worden naar de startsituatie als dat 

nodig was.

• Er werd twee maal een ‘Weekend van de Tuinwijk’ georganiseerd 

met workshops over de herinrichting. Zo konden alle buurtbewo-

ners hun mening over de plannen delen en met elkaar en andere 

stakeholders in dialoog gaan. 

In het definitieve ontwerp hield men rekening met de bezorgdheden 

en opmerkingen van de buurtbewoners. Zodra er eensgezindheid 

was over de herinrichtingsplannen, werd het startschot gegeven 

voor de uitvoering van de werken.

Zo kan de Tuinwijk Jan Verhaegen heropleven, ook al worden de zo-

mers heter. De omstandigheden zijn gecreëerd om de buurtbewoners 

ook tijdens warme zomerperiodes naar buiten te lokken op een ver-

koelende en levendige plek, centraal in hun buurt. Zo kan de naoor-

logse tuinwijk eindelijk z’n naam alle eer aandoen.

2 Participatie-
moment in de wijk.

3 Natuurlijke 
speelelementen op 
het nieuwe groene 
plein centraal 
in Tuinwijk Jan 
Verhaegen.

4 Voor en na de 
werken. Rijweg 
heraangelegd 
als karrespoor, 
parkeervak in 
waterpasserende 
grasdallen, 
waterpasserende 
draaicirkel in 
gerecupereerde 
boordstenen, grote 
delen volledig 
onthard en 
vergroend.

5 Voor en na 
de werken. 
Heraangelegde 
rijbaan met groen 
centraal plein 
en een wadi met 
glooiende randen.

"Er werd maar liefst 1000m2 
onthard zonder de mobiliteit te 

hinderen."
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als parkeerplaats worden gebruikt.

Als resultaat kreeg de woonwijk een groen centrum, zonder in te 

boeten op vlotte mobiliteit. De interventies dragen bij aan de kli-

maatbestendigheid van de buurt door hittestress en waterafvoer te 

verminderen en infiltratie van hemelwater te verbeteren, terwijl 

ook de sociale cohesie en de vastgoedwaarde in de buurt verhogen.  

➜ Meer info 
www.cooltowns.eu 
www.cooltowns.eu/nl/best-practice/klimaatadaptieve-
herinrichting-tuinwijk-jan-verhaegen-merelbeke-be 
csr.sioen.com/en/actions/flexible-eco-systems-green-textile

WAT WERD  
GEREALISEERD ? 
KLIMAATADAPTATIE EN  
KLIMAATBESTENDIGHEID 
Een deel van de verharding werd centraal 

in de wijk uitgebroken en vervangen door 

kwalitatief groen. Naast maatregelen die 

de klimaatbestendigheid van de wijk verho-

gen zoals het aanplanten van struiken en 

bomen, kwamen er ook natuurlijke speel-

elementen. Zo ontstond er een nieuwe, 

koele ontmoetingsplaats met een speelplek 

voor de jongste buurtbewoners. 

• Er werd maar liefst 1000 m2 onthard. In 

de plaats daarvan kwamen groene ruim-

tes met een grasveld, bomen en struiken.

• Er werden meer bomen met een onder-

laag van struiken aangeplant in perken 

langs de hoofdwegen.

• Aan beide zijden van het nieuwe parkje 

kwam een smalle weg in karrespoor in 

plaats van een volledig verharde weg. Tus-

sen de betonstroken liggen aan één kant 

gras-betonklinkers waar auto's mogen 

keren.

• De parkeervakken in de hoofdwegen wer-

den vervangen door grasdallen.

• Een ondiepe wadi die het regenwater lo-

kaal laat infiltreren. De glooiende ran-

den en geringe diepte verzekeren de vei-

ligheid voor spelende kinderen.

• Gerecupereerde boordstenen vormen 

een lichte verhoging om zo de nodige 

bredere draaicirkel te voorzien voor de 

hulpdiensten. Door deze licht verhoogd 

aan te leggen, wordt vermeden dat deze 

6 De situatie 
voor de ingreep 
(links), tijdens de 
proefopstelling 
(midden) en van 
de uiteindelijke 
heraanleg (rechts).

7 Voor en na 
de werken. 
Heraangelegde 
parkeervakken met 
grasdallen.

"Zo ontstond 
er een 
nieuwe, koele 
ontmoetings-
plaats met 
een speelplek 
voor de 
jongste buurt-
bewoners"
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Groep Infrabo, Westerlo

Het kleiklinkergamma van Wienerberger bestaat uit een breed palet van formaten, stijlen en kleuren. Ons gamma 
bevat tevens een collectie waterpasserende kleiklinkers. Kleiklinkers zijn volstrekt natuurlijke materialen met een 
effen oppervlak dat de afzetting van vuil bemoeilijkt. Door hun duurzaamheid en bijzondere esthetische kwaliteiten 
zijn de kleur- en maatvaste kleiklinkers van Wienerberger de ideale oplossing voor elk bestratingsproject. Ze 
zijn vorstbestendig, veilig bij regenweer en bestand tegen zware verkeersdruk. Bovendien vragen ze weinig 
onderhoud en kunnen ze door hun brede waaier aan varianten volledig in het straatbeeld worden geïntegreerd.

Wienerberger nv, Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk
T 056 24 96 38
info@wienerberger.be - www.wienerberger.be
Bezoek onze showrooms in Kortrijk of Londerzeel

Kleiklinkers kleuren 
openbare ruimtes in
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Tuinaanneming Trenson, Adegem
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FLOREFFE 

HET PARK VAN DE 
KLOOSTERDUIVENTIL
De aanleg van een landschapspark rond de duiventil van de abdij van Floreffe betekent een 
belangrijke stap in de vrijwaring van deze erfgoedsite. Daarbij werd er bijzondere aandacht 
besteed aan de noden van hedendaagse en toekomstige gebruikers. We bieden hier een 
overzicht van de belangrijkste kenmerken van het park.

EEN MAJESTUEUZE ABDIJ
Floreffe is een gemeente in de buurt van Namen met zowat 8.000 

inwoners die prat gaat op haar abdij, die als 'de Waalse Mont Saint-

Michel' wordt omschreven. Het kloostercomplex werd meer dan 

900 jaar geleden gesticht door Premonstranzers en ligt in een me-

ander van de rivier Wéry, op een rotskam die uitzicht biedt op de 

Samber en het dorp. Deze indrukwekkende site omvat nog steeds 

de gebouwen van de abdij met haar kloosterkerk, het klooster zelf 

en bijhorende dienstgebouwen. Het geheel wordt omgeven door 

een verdedigingsmuur en de abdij wordt 'extra muros' aangevuld 

met traditionele voorzieningen: een boerderij en stallingen, een 

molen met brouwerij, een vijver, een duiventil, een tuin met ge-

neeskrachtige kruiden en een moestuin. De site onderging in de 

loop der tijden verschillende transformaties en biedt vandaag on-

derdak aan een basis- en een secundaire school. Het geheel werd 

geklasseerd als Waals erfgoed van uitzonderlijke waarde.

Jean-Michel  
Degraeve,  

correspondent 
voor la Maison de 

l’Urbanité asbl

EEN BESCHERMDE  
ERFGOEDSITE
Een van de opvallendste elementen van de 

site is de duiventil. Het bouwwerk dateert 

uit de 17de eeuw en bestaat uit een vier-

kante toren in baksteen en blauwe steen, 

met de typische uitvlieggaten. Het wordt 

bekroond door een complex gevormde, 

barokke torenspits. Het bijzondere aan dit 

gebouw is zijn geïsoleerde ligging, mid-

denin de vijver die de molenbeek voedt. 

Duiventillen waren destijds een teken van 

rijkdom: duiven betekenden een smake-

lijke aanvulling op het dieet van de kloos-

terlingen en zorgden voor kostbare vogel-

mest. De vijver werd in de negentiende 

eeuw gedempt om er een moestuin van 

te maken. Ettelijke decennia later kocht 

de gemeente de verwaarloosde site aan en 

maakte er een park van. Na het verwijde-

ren van 6.000 m3 aarde en het heraanleg-

gen van de vijveroevers wordt de duiventil 

vandaag opnieuw omringd door water. De 

rest van het domein werd ingericht als 

landschapspark, met grasvelden die wor-

den afgewisseld met ontmoetingsplekken. 

De oude plantentuin kreeg een vereenvou-

digd, onderhoudsvriendelijk stramien. 

De oude moestuin werd een lommerrijke 

parking met lindebomen en ook het popu-

lierenbosje onderaan de vijver kreeg een 

make-over. De kloostermuur werd gedeel-

telijk heropgebouwd en aangevuld met 

een beplante berm, die als buffer fungeert 

voor de aanpalende gewestweg.
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1 De kruidentuin en 
de bron
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WATER KRIJGT EEN HOOFDROL
Buiten de geklasseerde duiventil speelt ook water een belangrijke 

rol in de geschiedenis van het dorp en de abdij. Bij de aanleg van 

het park werd er dan ook veel aandacht besteed aan de aanwezig-

heid van dit element, in vier verschillende vormen: stilstaand, op-

wellend, stromend en vallend water. Door het herstellen van de 

oorspronkelijke oevers kreeg de oude buffervijver opnieuw vorm. 

Tijdens deze heraanleg werd bij het leegmaken van de vijver ook 

de opmerkelijke cirkelvormige recuperatieafvoer voor het visbe-

stand vernieuwd. Onmiddellijk na de restauratie vonden wilde 

rozenstruiken en waterinsecten hun weg naar deze plek. Ook de 

waterval — die bij de aanleg van de gewestweg gelukkig gespaard 

bleef — kreeg opnieuw een waardige setting dankzij het natuur-

lijke amfitheater dat werd gevormd door de aanleg van de vijver-

overloop. Een oude bron die in de vijver uitgaf werd gekanaliseerd 

in een meanderende waterlijn, uitgegraven in de plavuizen van de 

bestrating. En ten slotte leidt een wandelweg in grind de bezoekers 

langsheen de rivier naar de parking.

EEN ONTMOETINGSPLEK
Naast de erfgoedkundige en ecologische 

kwaliteiten van deze plek biedt de omge-

ving van de duiventil bezoekers ook een 

gemeenschappelijke recreatieplek waar 

spel en pedagogiek met elkaar verweven 

worden. Er werden hoekjes gecreëerd 

waar in alle rust kan bijgepraat worden, 

een wandelweg leidt bezoekers met be-

perkte mobiliteit rond de vijver en voor 

de allerkleinsten zijn er spelzones voor-

zien. In plaats van een gestandaardiseerd 

speelplein krijgen kinderen hier vrije 

speelruimten die door hun vormgeving 

verwijzen naar de rimpelbewegingen van 

stromend bronwater. De site heeft ook een 

pedagogische waarde: ze biedt inzicht in 

het uitzonderlijke karakter van de abdij, 

in de relatie met het naburige dorp en in 

de functionele rol die het water hier ver-

vult. Informatiepanelen geven bezoekers 
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1 De duiventil aan 
de voet van de 
abdij 

"Buurt-
bewoners 
en abdij-

bezoekers 
hebben zich 
deze nieuwe 

ontmoetings-
plek 

toegeëigend"
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3 Een 
indrukwekkende 
waterval 

4 Een duiventil op 
het water 

5 Een aanleg die 
uitnodigt tot spelen

3 4
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de nodige basiskennis. De duiventil is toegankelijk via een nieuwe 

houten loopbrug en binnenin krijgen tijdelijke tentoonstellingen 

onderdak. De betonnen zitbanken aan de ingang van het park vor-

men door hun getrapte opstelling een soort openluchtklas en ge-

ven bezoekers de tijd om het specifieke karakter van de site in zich 

op te nemen.

EEN EERSTE STAP
Het park werd ontworpen door het bureau Fondu Landscape Archi-

tects en ging open in 2019. De buurtbewoners en abdijbezoekers ei-

genden zich de plek al snel toe. Vandaag ontmoeten ouders elkaar 

hier om bij te praten, terwijl ze hun spelende kinderen in het oog 

houden. De site wordt druk bezocht door wandelaars. 

De aanleg van het park vormde een eerste 

stap in de heraanleg van de rivieroevers 

die door de woonkern van Floreffe lopen. 

De ambitie van het gemeentebestuur om 

zo het hele dorp te ontsluiten kreeg daar-

mee een eerste aanzet, maar moet nog 

verdergezet worden. Hopelijk zal tijdens 

de komende werken de omgeving van de 

site veiliger gemaakt worden en komt er 

een oversteek van de baan, zodat er on-

gestoord tussen de abdij, het park en de 

dorpskern kan gewandeld worden. Een 

geluidswal en fonteinen zouden eveneens 

welkom zijn, om de geluidsoverlast van de 

aanpalende gewestweg te dempen. Zulke 

ingrepen zouden deze ongewone parel 

van een locatie nog meer tot haar recht 

laten komen.  

➜ Meer info 
https://www.f-la.be 
https://www.patrimoineculturel.org/
documents/fichier/1/2/20191015_
100926colombier_de_floreffe___
dossier_pilote.pdf

"Floreffe gaat 
prat op zijn 

abdij, die de 
'Waalse Mont 
Saint-Michel' 

genoemd 
wordt"
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LA CHARTREUSE 

DE BOCHTIGE WEG NAAR EEN 
GEDRAGEN HERBESTEMMING
In dit dossier - dat op parken en tuinen focust - traceren we de geschiedenis van een bijzondere plek in 
het hart van de stad Luik. De site en de ruïne van La Chartreuse vormen met hun 1.000 jaar oude roots 
een uitzonderlijk stuk erfgoed van de Vurige Stede. Vandaag doen de reconversieplannen voor deze 
historische stedelijke plek het openbaar debat rond geklasseerde sites andermaal hoog oplaaien. Deze 
discussies illustreren de complexiteit van dit soort projecten.

EEN HEUVEL MET EEN GESCHIEDENIS VAN 
1.000 JAAR
Op de Mont Cornillon zijn er sporen van religieuze bezetting te vin-

den die teruggaan tot de twaalfde eeuw. Op het einde van de veer-

tiende eeuw besloot de prins-bisschop van Luik er een klooster te 

bouwen, waar vervolgens kartuizermonniken hun intrek namen. 

Vandaar de naam La Chartreuse. 

De heuvel had naast zijn religieuze betekenis ook een militair be-

lang, dankzij de strategische ligging aan de oostelijke toegangs-

zijde van de stad. De locatie werd dan ook algauw geclaimd door 

de plaatselijke politieke machten, die er verdedigingswerken lie-

ten uitvoeren. De Spanjaarden bouwden er een eerste fort en na 

herhaaldelijke vernietigingen en reconstructies - die parellel lopen 

met het wisselen van de politieke macht en diverse oorlogen - ne-

men de Hollanders na de nederlaag van Napoleon in Waterloo de 

heuvel in 181  in bezit. In 1817 bouwen zij het meest recente fort, 

waarvan de ruïnes vandaag het hart vormen van de erfgoedsite 

van La Chartreuse.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, werd dit vijf-

hoekige fort ongeveer 400 meter hoger opgetrokken dan waar het 

oude klooster stond, omdat de laatste locatie te kwetsbaar werd 

bevonden. In 1891 werd het gebouw gedeklasseerd tot een eenvou-

dige kazerne. En tijdens de Eerste Wereldoorlog dient La Chartreuse 

als Duitse gevangenis, tijdens de Tweede Wereldoorlog als Ame-

rikaans hospitaal. In 1939 en 1955 kwamen er twee blokken bij. 

Tijdens die periode krijgen de gebouwen van het fort hun utilitair 

en industrieel uitzicht. In 1981 sluit het Belgische leger - als laatste 

gebruiker van La Chartreuse - definitief de kazerne.

DE KLASSERING VAN DE SITE: EEN STRIJD 
VOOR HET BEHOUD VAN HET VERLEDEN
Onmiddellijk nadat de kazerne in 1987 staatseigendom werd, 

circuleerden er heel wat plannen voor vastgoedontwikkeling op 

deze plek. In 1988 richtten buurtbewoners die zich verzetten te-

gen de bouwplannen op en rond het fort de vzw Parc des Oblats op. 

Luca Gironi, ir. 
architect, Maison 
de l’Urbanité asbl

Samen met de vzw La Chartreuse dienden 

zij een eerste beschermingsaanvraag in. 

De aanvraag kreeg tegenwind vanwege de 

militaire administratie en diverse grond-

eigenaars, die het verzilveren van hun 

potentiële bouwgronden al in rook zagen 

opgaan. 

In 1991 werd de site in haar geheel be-

schermd. En dankzij die klassering werd 

ze deel van  het herdenkingsmonument 

voor de gesneuvelden van het 1e liniere-

giment en het monument voor de gefusil-

leerden — geklasseerd in respectievelijk 

1988 en 1989 en gelegen op de locatie 

van bastion nr. 1. Daardoor ontstond een 

nieuw geklasseerd ensemble: de neoclas-

sicistische poort uit 1818 aan de ingang 

van het fort, de overblijfselen van de vijf 

stervormige bastions uit de Hollandse pe-

riode en het kruitmagazijn, dat bestaat uit 

drie gewelfde zalen aan de westzijde van 

de site.

VERDELING  
VAN DE GRONDEN
Verschillende plannen voor herontwikke-

ling en groepsaankoop van het voormali-

ge militaire domein zagen vervolgens het 

licht — sommige daarvan in overleg met 

plaatselijke verenigingen. Daarop volgde 

een eerste masterplan, dat werd goedge-

keurd door de Luikse gemeenteraad in 

1994. Het geheel van groene zones en het 

Parc des Oblats (aan de westzijde van de site) 

werden stadseigendom in 1998. 

Intussen wachtte het fort op een herbestem-

"In 
tegenstelling 
tot wat men 
zou kunnen 
denken, 
werd dit 
vijfhoekige fort 
ongeveer 400 
meter hoger 
opgetrokken 
dan waar het 
oude klooster 
stond"
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in afwachting van een definitieve bestem-

ming) — prioritair. Terwijl de ontwerp-

schetsen elkaar opvolgden, werd de site 

herbenoemd tot 'zone d'aménagement com-

muncal concerté' (een gemeentelijk gecoör-

dineerd ontwikkelingsgebied), waarvoor 

een stedenbouwkundig rapport en milieu-

effectenrapport vereist is. Dat laatste werd 

in 2008 afgeleverd en voorzag een eerste 

aanlegfase langs de rue du Thier (in het 

uiterste noorden van het perceel), gevolgd 

door een tweede 'verdichtingsfase' binnen 

de perimeter van de geklasseerde zone.

1 Aan de hoofdin-
gang van het oude 
fort markeren 
verschillende 
herdenkingsmonu-
menten de Lande 
aux Aubépines 
wandeling

2 De natuur heeft 
stilaan haar rech-
ten terug opgeëist 
op deze 'tegel', die 
vervuilde grond uit 
een ver verleden 
bedekt.   

1

2
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"HET FORT IS EEN GEBIED 
VAN HISTORISCHE WAARDE 
GEWORDEN EN WACHT OP 

EEN HERBESTEMMING"

ming, waarvan veel mensen hoopten dat ze in het teken zal staan 

van cultuur en herdenking. Maar in 2003 werd de site verkocht aan  

Immo-chartreuse en Matexi, voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

In 2004 werd de site van het fort van La Chartreuse — tot dan toe 

een 'zone d'aménagement différé' (een 'gebied met uitgestelde aanleg', 
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3 Bovenop de heuvelkam wachten de gebouwen van de voormalige kazerne op 
een nieuwe bestemming 

4 Graffiti in alle kleuren van de regenboog omgeeft nu de smalle vensters in 
de rode baksteengevel. 

5 De nieuwe bezetters wierpen barricades op aan de toegangen tot de site, 
om de aanvang van de werken tegen te houden. 

GROEN LICHT VOOR EEN WOONPROJECT
In 2017 - vijf jaar na het mislukken van een eerste project - dient 

Matexi een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor de 

bouw van 74 woningen op de grote 'tegel' waar vroeger de hangars 

van het leger stonden. Het collectief 'Un air de Chartreuse' komt er als 

nieuwe verzetsbeweging, tegen in opstand en na een petitie met 

meer dan 5.000 handtekeningen schuift de bouwmaatschappij 

noodgedwongen haar project op de lange baan. 

Maar terwijl het burgercollectief pleitte voor de klassering van 

het fort, diende Matexi in 2019 een nieuwe aanvraag in — ditmaal 

voor een kleinschaliger project van 48 woningen. Het geheel werd 

gepland op een gebied van 2,1 hectare, dat 'vandaag begroeid is 

met spontane vegetatie', volgens het rapport van het Waalse depar-

tement Omgeving. De stedenbouwkundige vergunning werd uit-

gereikt in maart 2021. Wanneer het nieuws van de aanvang van 

de werken op de Mont Cornillon de ronde begon te doen, gingen de 

bewonersgroepen opnieuw tot actie over en bezetten ze de site. Ze 

eisten de onmiddellijke schrapping van de stedenbouwkundige 

vergunning. Ondanks het feit dat er met hun claim van hoogdrin-

gendheid geen rekening werd gehouden en de eigenaars van het 

perceel technisch gezien het recht hebben om de werken aan te 

vatten, riskeert deze aanvechting opnieuw de werken maanden, 

zelfs jaren te vertragen. 

CLAIMS VAN BURGERS ÉN OVERHEID
Buiten de ecologische bekommernissen rond bijkomende verhar-

ding en het betonneren van een zone die op sommige plaatsen al 

opnieuw bebost is, voeren bewonerscollectieven als 'Chartreuse 

Occupée' op het terrein en via social media actie om de site in haar 

geheel aan te pakken.

De zones onmiddellijk rond het fort en langs de buitenkanten van 

het gebied zijn misschien gemakkelijk te ontwikkelen, maar een 

regeneratieproject opzetten voor de gebouwen van de oude kazer-

ne lijkt veel complexer. Het Waals Gewest klasseerde de volledige 

site als een 'gebied van uitzonderlijke biologische waarde', terwijl 

sommige monumenten ook erkend zijn als Waals cultureel onroe-

rend erfgoed. 

De pogingen om ook de gebouwen van het oude fort te klasseren 

leidden jammer genoeg tot niets. Dit deel van de site ligt er al 

decennialang verwaarloosd bij en komt momenteel niet in aan-

merking voor vernieuwingssubsidies. Het is daarom niet erg aan-

trekkelijk voor vastgoedontwikkelaars. Ook het bebouwen van de 

andere private percelen in de onmiddellijke buurt van het fort zou 

een heikele zaak zijn, omdat de instabiliteit van de ruïne de nodige 

veiligheidsrisico's met zich brengt.

Zoals het rapport van het Waalse departement Omgeving in 2020 

al aangaf, gaat het snel bergaf met de gebouwen en omwallingen 

van La Chartreuse. Vandaar het advies aan de bevoegde overheden 

en de stad Luik om 'snel werk te maken van deze uitzonderlijke 

geklasseerde site'.  
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1 Een blik op de 
meer dan 200ha 
grote ILVO-
Onderzoekskouter 
ten dienste van 
agrovoedings-
onderzoek in 
Merelbeke en Melle 
nabij Gent.

Met het stimuleringsinstrument ‘Kunst in Opdracht’ wil de Vlaamse Overheid kwaliteitsvolle kunst in de 
(semi-)publieke ruimte bevorderen. Het Vlaamse kunstbeleid bouwde voornamelijk een traditie op in de 
stedelijke publieke ruimte maar de stimulerende kracht van het instrument is even relevant in de open 
ruimte,  want ook die verdient kunst op maat. Werkt het stimuleringsinstrument echt stimulerend? En 
waarom? Ons vertrekpunt is de vraag naar kunst in opdracht binnen het voedsellandschap van ILVO.

KUNST IN OPDRACHT, OOK IN DE OPEN 
RUIMTE
Het Platform Kunst in Opdracht en het Stimuleringsinstrument Kunst 

in Opdracht (KiO) zijn gegroeid vanuit een stedelijke traditie1. Toch is 

het ook in de publieke open ruimte even relevant om na te denken over 

de inzet van kunst op maat. 

Het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) 

greep in 2021 de eerste oproep van het stimuleringsinstrument aan 

om kunst op de agenda te zetten binnen haar voedsellandschap On-

derzoekskouter. ILVO is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die 

focust op een duurzaam agrovoedingssysteem. De Onderzoekskouter 

is haar fysiek onderzoekslandschap van ongeveer 240 hectare, ten zui-

den van Gent. Om haar voorbeeldfunctie op te nemen, ambieert ILVO 

hier een toekomstbestendig, duurzaam bioproductief landschap met 

een klimaatneutraal patrimonium en doordachte mobiliteit.

Het KiO-traject binnen de Onderzoekskouter biedt inzicht in de stimu-

lerende kracht van het stimuleringsinstrument voor onze open ruimte.

STIMULEREN VAN KUNST
De ILVO-kandidatuur plaatste kunst op de agenda van de Onder-

zoekskouter. Het stimuleringsinstrument lanceerde zo kunst als 

een verkennings- en communicatiemedium binnen ILVO, met de 

doorkijk naar kunst als mogelijke onderzoekspraktijk. De zoek-

tocht van ILVO naar de voedseltransities voor morgen linkt mooi 

aan het beoordelingscriterium ‘context- en opdrachtsituatie’, 

waarmee het stimuleringsinstrument bekijkt hoe kunst kan bij-

Valerie 
Dewaelheyns en 
Elke Vanempten

dragen aan maatschappelijke transities in 

de publieke ruimte.  

"Een herkenbaar voedsellandschap creëren met 

experimenteel onderzoek op proefvelden, dat 

zich meer dan voorheen fysiek en communicatief 

ontsluit voor de burger en waarin de ambities in-

zake Sustainable Development Goals ruimtelijk 

en tastbaar worden vertaald, vergt een strate-

gische gedurfde aanpak." stelt Greet Riebels, 

communicatieveranwoordelijke van ILVO.

"Behalve functionele branding en communicatie-

tools (een wandeling, belevingspaden, bewegwij-

zering, filmische storytelling ... ) kwam ILVO op 

het idee om in dialoog te gaan met de omgeving, 

via kunst. Vrij snel bleek dat we daar dreigden 

achterstevoren te werken: eerst een drager kie-

zen (een muur) en een kunstvorm (muurkunst), 

leidde ons - niet-specialisten - naar een al te snel-

le vernauwing van mogelijkheden. ILVO kreeg 

het juryadvies om een stap terug te zetten en 

eerst een bredere verkenning te organiseren. We 

hebben dat ervaren als een gouden tip. De tra-

jectbegeleiding door een kunstadviseur met wie 

het werkelijk klikt, vinden we inmiddels bijzon-

der inspirerend en waardevol. Nu al is duidelijk 

1
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KUNST IN DE OPEN RUIMTE VAN ILVO 

1) Studie uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van Platform Kunst in Opdracht, 
beschikbaar op: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41008
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2 Ca. 200ha proef-
velden behoren tot 
het DNA van ILVO. 

3 Landschap is een 
van de speer-
punten van de 
Onderzoekskouter. 
Hier transfor-
meert ILVO als 
onderdeel van het 
landschapsproject 
Rodeland intensief 
naar extensief 
graslandbeheer in 
de Gondebeekval-
lei.

specifieke muur’ met een vooraf bepaalde invulling, afmeting en 

kleur evolueerde zo naar een kunstopdracht die een kunstenaar 

voldoende vrijheidsgraden biedt om kunst ook kunst te laten zijn, 

met het onderzoekswerk aan ILVO als inspiratiebron.

"Kunst en wetenschap lagen door de eeuwen heen zeer dicht tegen elkaar 

aan. Op alle niveaus was er sprake van wederzijdse beïnvloeding en inspira-

tie. Als onderzoeksinstituut kan ILVO een ware

'Fundgrube' voor kunstenaars zijn." stelt betrokken kunstadviseur Rudy Luij-

ters. "De kunst kan op haar beurt de magie, de poëzie of het ludieke van 

wetenschappelijk onderzoek in het licht zetten."

STIMULEREN VAN DEBAT
In de onderzoekswereld zijn discussie en debat dé sleutelmomen-

ten voor verrijking. Deelname aan het stimuleringsinstrument 

laat ILVO kennismaken met de meerwaarde van kunst in het debat 

over maatschappelijke transities binnen haar onderzoeksdomei-

nen. Hoe we een voedseltransitie vorm kunnen geven en welke rol 

kunst in de publieke ruimte daarin kan opnemen, steeds vanuit 

dat de finale kwaliteit van het kunstwerk en het 

draagvlak ervoor veel hoger zal liggen."

De oproep, de beslissing tot kandidatuur 

stellen, de voorbereiding van het dossier 

en het selectieproces: het hele traject initi-

eerde binnen ILVO een denkoefening over 

de rol die kunst kan spelen binnen het 

voedsellandschap én binnen het onder-

zoek. Het voedsellandschap streeft naar 

een integratie van de proefveldwerking 

die zo eigen is aan het landbouwonder-

zoek, met de uitbouw van een klimaat-

neutraal patrimonium, aandacht voor het 

welzijn van werknemers en aandacht voor 

het betrekken en informeren van omwo-

nenden en bezoekers. Een complexe even-

wichtsoefening waarin kunst centraal 

geplaatst werd door de ondersteuning van 

het stimuleringsinstrument. Zo greep het 

subsidie-instrument in op de organisatie 

zelf, want kunst behoort niet tot de kern-

taken van ILVO.

STIMULEREN VAN  
OPDRACHTGEVERSCHAP
Vanuit de relatieve onbekendheid en on-

ervarenheid met kunst stimuleerde het 

instrument bij ILVO ook ‘opdrachtgever-

schap’ rond kunst. Het begeleidingstra-

ject van het instrument bestaat uit twee 

beoordelingsrondes, telkens ondersteund 

door een jurygesprek. Na de eerste ronde 

ontvangen alle kandidaten een tussentijd-

se beoordeling met advies gericht op het 

laten doorgroeien van hun aanvraag tot 

een volwaardig en waardevol kunstpro-

ject. Daarnaast is ook het Platform Kunst 

in Opdracht beschikbaar voor bijkomende 

ondersteuning.

Voor ILVO werkte deze begeleiding als 

hefboom om dieper in het opdrachtgever-

schap te duiken. Het jurygesprek en -ad-

vies gaf ILVO de noodzakelijke handvaten 

om haar opdrachtomschrijving scherper 

te stellen, door de blik van het oorspron-

kelijke dossier open te trekken naar een 

breder pallet van mogelijkheden. Op aan-

raden van de jury ging ILVO op zoek naar 

een kunstbemiddelaar. Samen met deze 

bemiddelaar herontwikkelden ze het dos-

sier tot een kunstopdracht op het snijvlak 

tussen kunst en wetenschap. Deze externe 

kunstadviseur droeg bij aan het scherp-

stellen van de opdrachtomschrijving. 

Een spreekwoordelijk ‘kadertje aan een 
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5 Blik op de proef-
velden en stallen 
van de kleinvee-
site, 1 van de 10 
sites op de ILVO-
Onderzoekskouter.

haar eigenheid, wordt samen met de adviseur en de kunstenaar 

afgetast in een intern participatief traject.

Daarnaast kan ook het kunstwerk zelf discussie oproepen. Zo is 

onze verstedelijkte maatschappij steeds minder bekend met de 

oorsprong en productie van haar voedsel. Landbouw is nog nooit 

zo losgekoppeld geweest van de maatschappij die ze voedt, terwijl 

het tegelijk veelvuldig als ‘oplosser’ naar voor wordt geschoven in 

maatschappelijke discussies over klimaat, energie of natuur. Kunst 

kan vragen stellen bij de vele discrepanties tussen maatschappelijke 

wensen en vragen rond landbouw, voeding en consumentengedrag.

DE BETEKENIS VAN  
HET SUBSIDIE-INSTRUMENT VOOR ILVO
Voor ons is de Onderzoekskouter van ILVO en de kunstopdracht die 

zich daar ontwikkelde dankzij het stimuleringsinstrument een 

voorbeeldtraject. Het stimuleringsinstrument creëert dynamiek 

voor de realisatie van locatie- en situatiespecifieke kunstwerken 

in de publieke of semi-publieke ruimte. Alleen al het bestaan en de 

promotie van het instrument was voor ILVO dé stimulans om zich 

te wagen aan een traject rond kunst. Het instrument nodigde de 

organisatie uit om buiten haar comfortzone te treden en kennis te 

maken met kunst én opdrachtgeverschap.

Het ILVO-traject toont ook hoe het stimuleringsinstrument werkt 

aan kunst voor het brede publiek. Het doorbreekt het gekende speel-

veld aan stedelijke condities en gekende spelers door ook niet cultu-

rele spelers mee in het kunstenbad te trekken, zoals actoren uit de 

open ruimte. De methodiek van kunstprojecten laat opdrachtom-

schrijvingen toe een medium of platform te zijn voor maatschap-

pelijke debatten over thema’s die niet altijd even toegankelijk zijn, 

of die geen thema lijken te vormen.

Tot slot: kunst in opdracht is geen kerntaak voor de meeste betrok-

ken actoren. Het advies van de jury bood ILVO de nodige handvaten 

om opdrachtgeverschap rond kunst in haar 

voedsellandschap volwaardig te kunnen 

vastnemen. Onze ervaring is dat het in-

tensieve begeleidingstraject door haar coa-

chende aanpak mee de stimulerende kracht 

van het instrument vormt. Deze coachende 

werking omvat zowel proces als inhoud. En 

door het ontsluiten van mogelijk geschikte 

kunstbemiddelaars was de ondersteuning 

van het Platform Kunst in Opdracht van on-

schatbare waarde voor ILVO.

DE STIMULERENDE  
KRACHT VAN HET  
STIMULERINGSINSTRUMENT 
Het Stimuleringsinstrument Kunst in 

Opdracht speelt een sleutelrol in de 

uitvoering van het Vlaamse kunstop-

drachtenbeleid door gericht in te zetten 

op verschillende aanbevelingen (2018)1 en 

aangetoonde noden (2020)2. Het stimuleert 

opdrachtgevers om out of the box te den-

ken en de waarde van kunst voor al onze 

Vlaamse leefomgevingen te zien, ook in de 

open ruimte. Het zet in op kennisdeling en 

uitwisseling door de professionele onder-

steuning, en duidt het belang van experti-

se en regie. Zowel het Stimuleringsinstru-

ment als het Platform Kunst in Opdracht 

kiezen voor actieve ondersteuning van de 

noodzakelijke ‘matchmaking’1. Vanuit het 

bewustzijn én duiden van de complexiteit 

van kunstopdrachten in de publieke ruim-

te levert het instrument maatwerk voor 

elk dossier, waarbij het belang van een 

opdrachtcontext en duidelijke motivatie 

belangrijke sleutels zijn. Te beperkte aan-

dacht voor visievorming en opdrachtom-

schrijving worden al in de aanvraagfase 

actief opgepikt. Het draagvlak waaraan zo 

gewerkt wordt, reikt verder dan enkel de 

ingediende kunstprojecten.

Onze publieke ruimte – stedelijk én open 

- zal er nog meer betekenis door krijgen. 
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"Kunst in 
Opdracht 

stimuleert 
opdracht-

gevers om 
out of the box 
te denken en 

de waarde 
van kunst 

voor al onze 
Vlaamse leef-

omgevingen te 
zien, ook in de 

open ruimte"

2  Beschikbaar op: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/28384
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MARJOLEIN WEEMAES

Marjolein 
Weemaes (°1973) 
is Directeur 
Business 
Development 
bij Aquafin. ‘Een 
leefomgeving 
in harmonie 
met water’ is 
de slagzin van 
Aquafin. Die visie 
wordt vertaald 
in hemel-
waterplannen, 
die Aqufin in 
opdracht van 
gemeentes 
opmaakt.

Op welke manier komt u in uw dagelijkse be-
roepsactiviteiten in aanraking met publieke 
ruimte? 
In het ontwerp van infrastructuur voor hemelwater zetten we 

steeds vaker in op de publieke ruimte om water een plaats te geven. 

De tijd dat we het hemelwater zo vlug als mogelijk wèg wilden krij-

gen ligt al een tijdje achter ons, vandaag proberen we het water zo-

veel als het kan ter plaatste te houden en te laten infiltreren. Liefst 

op een manier die ook een toegevoegde waarde biedt op vlak van 

recreatie, groen en biodiversiteit.

Aan welke publieke ruimten uit uw kindertijd 
heeft u de mooiste herinneringen overgehou-
den? Speelde u als kind op straat?
Ja, ik was echt een straatkind. Ik groeide op in het landelijke De 

Klinge, tussen de polders en de Klingse bossen die de grens met Ne-

derland vormen. Uren konden wij daar rondhangen: fietsend, spe-

lend of zwemmen in de Witte Bergen, heerlijke herinneringen! Ook 

toen ik al wat ouder was, bleef dat onze vaste stek om af te spreken 

op zomeravonden.

Welke plaats heeft u ooit ontroerd of verrast? 
Het duinenlandschap in De Panne! Ik kwam er een jaar of dertig 

geleden voor de eerste keer. Toen associeerde ik duinen nog met 

een vervelende zandhoop waar je over moet om aan het strand te 

komen. Het duinenlandschap in De Westhoek was een echte ver-

rassing voor mij. De uitzichten en de uitgestrektheid van het land-

schap daar zijn van een wereldse schoonheid. Je waant je ver van de 

wereld, echt een aanrader.

Welke openbare ruimte in België moeten onze 
lezers zeker bezoeken? 
Ik woon in de buurt van Mechelen en ik blijf blij worden van de vele 

opengelegde water(tje)s doorheen de stad. Het drijvend vlonderpad 

op de Dijle leidt je van de Haverwerf tot de Kruidtuin, en toont je de 

stad van de andere kant. Maar ook de streek rond Mechelen heeft 

veel te bieden, met groene oases en blauwe rivierarmen in de Rupel-

streek en Zennevallei. Beslist een weekendje waard voor wie niet in 

de buurt woont!

Welke buitenlandse stad vindt u absoluut een 
bezoek waard? 
Moeilijke vraag, ik kan er meteen tien opnoemen… maar ik ga voor 

Marseille. Ik kwam er vorig jaar tijdens mijn vakantie - eerder toe-

vallig eigenlijk-  en was verrast door de veelzijdigheid en de archi-

tecturale pareltjes in de stad. Vooral de buurt van de oude haven, 

waar het hypermoderne gebouw van Mucem via daktuinen wordt 

verbonden met het historische Fort Saint Jean dat over de haven 

uitkijkt. Extra bonus is dat je met de TGV maar vijf uur onderweg 

bent vanuit Brussel!

Wie verdient volgens u een 
onderscheiding voor zijn of 
haar inzet voor kwaliteitsvolle 
publieke ruimten? 
Het hele team dat betrokken is bij het 

Waterplan in Antwerpen. Het Waterplan 

heeft sinds de opmaak in 2018 al veel an-

dere steden en gemeenten kunnen inspi-

reren. En als je Samuel Van de Vijver nog 

nooit aan het woord hebt gehoord over 

de vijf waterstructuren en de wijkinrich-

tingsplannen, dan moet je zeker een keer 

naar hem gaan luisteren!

Welke ontwikkeling of tendens 
(op gebied van publieke ruim-
te) krijgt de komende jaren uw 
bijzondere aandacht? 
De groene corridors die in verschillende 

steden en gebieden in Vlaanderen in ont-

wikkeling zijn! Ik denk nu spontaan aan 

de Stiemervallei, maar er zijn er nog heel 

wat andere. Het zijn projecten die inzetten 

op verbinding - letterlijk door gebieden te 

ontsluiten - maar ook door verbinding van 

mensen met mensen en mensen met de 

natuur.  

EN PLEIN PUBLIC

"IK WOON IN 
DE BUURT VAN 

MECHELEN EN IK 
BLIJF BLIJ WORDEN 

VAN DE VELE 
OPENGELEGDE 

WATER(TJE)S 
DOORHEEN DE 

STAD"
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MET DRINKWATERFONTEINEN 
DE AFVALBERG TERUGDRINGEN?
Wie de Minnebron kent in het Zoet Water in Oud-Heverlee, weet dat gratis drinkbaar water een gegeerd goed 
is. Aanschuiven is er normaal. De mogelijkheden om in Vlaanderen drinkbaar water te vinden in de publieke 
ruimte zijn eerder zeldzaam. Moeten we daar niet meer op inzetten? En kan Parijs ons daarbij inspireren?

Luc Vander Elst, 
freelance journalist, 

in opdracht van 
Servibo

gentiende eeuw geïnspireerd werd door gezondheidsdoelstellingen, 

krijgt nu een verlengstuk in het licht van de klimaatdoelstellingen. 

Behalve een sterke stimulans om meer kraantjeswater te drinken, 

vermindert de bijna grenzeloze beschikbaarheid van kraantjeswater 

het gebruik van wegwerpflesjes en de consumptie van plastic. De 

drinkwaterfonteinen verminderen vandaag de afvalberg.

Jaarlijks produceren we wereldwijd nog altijd miljarden wegwerp-

flesjes. De recyclage daarvan blijft een relatief dure zaak. Afval 

voorkomen verdient altijd de voorkeur op afval recycleren en voor 

bewoners, wandelaars, bezoekers, toeristen en recreanten kan 

kraantjeswater een perfect en duurzaam alternatief zijn. Qua kwali-

teit moet kraantjeswater overigens niet onderdoen voor flessenwater 

en het is bovendien goedkoper.

VLAANDEREN
Dan moeten we ons misschien stilaan de vraag stellen hoe wij hier 

in Vlaanderen omgaan met drinkbaar water. In onze steden vind je 

links en rechts wel eens een tappunt met drinkbaar water, maar erg 

talrijk zijn zulke voorzieningen niet. Zelfs niet in onze stedelijke of 

randstedelijke structuren. Laat staan dat er al zou informatie bestaan 

over waar ze zich bevinden. Ze zijn soms wel iets nadrukkelijker 

aanwezig bij parken of openbare groenplekken, maar ook daar blijft 

het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Laat ons dan eens 

uitwijken naar onze openbare ruimte, onze landelijke kernen en de 

open ruimte daar. Het is doorgaans ver zoeken naar een tappunt voor 

drinkbaar water. En nochtans zouden zulke openbare tappunten ook 

bij ons deel kunnen worden van een strategische ingreep. 

NIMBY
Wie openbare ruimte of openbaar domein inricht of wie aan dorps-

kernvernieuwing doet, zou met drinkwaterfonteinen niet alleen 

het gebruik van wegwerpflesjes – en dus de afvalberg – kunnen ver-

minderen, maar ook het verguisde zwerfvuil in parken en openbaar 

domein kunnen terugdringen. Toegegeven: je lost er niet alles mee 

op, maar als bezoekers vooraf weten dat ze gratis drinkbaar water 

kunnen tappen op hun route, dan zullen ze ook minder geneigd zijn 

om eigen wegwerpflesjes mee te nemen of ze zullen die flesjes net 

opnieuw vullen bij de tappunten.

Een bezwaar dat buurtbewoners vaak opperen bij de (her)inrichting 

van openbare ruimte in hun omgeving heeft wel een groot nimby-

gehalte (nimby: Not In My Backyard), en dat is niet altijd onterecht: 

de kans op zwerfvuil, hangjongeren en verstoring van de rust 

Wie Parijs bezoekt, heeft zeker al eens stil-

gestaan bij een van de prachtige gietijzeren 

– meestal groene - fonteinen die over de 

stad verspreid staan langs de belangrijkste 

trottoirs. Of heeft er misschien zelfs al wa-

ter van gedronken. De ‘Wallace-fonteinen’ 

werden vanaf 1872 her en der in de stad ge-

plaatst onder impuls van de Engelse kunst-

verzamelaar en filantroop Richard Wallace. 

Na de belegering van Parijs in 1870-1871 

bleken heel wat aquaducten vernietigd en 

drinkbaar water was schaars. Met zijn eer-

ste vijftig fonteinen wou Wallace vooral 

de Parijzenaren voorzien van gratis en 

gezond drinkwater. Het was een sanitaire 

maatregel. Maar tegelijk investeerde hij in 

kunstige fonteinen, want hij wilde de stad 

ook mooier maken. Gezondheid werd ge-

koppeld aan esthetiek en vandaag staan er 

in Parijs nog altijd 119 Wallace-fonteinen, 

waar elke passant gratis kan drinken.

CHATEAU-LA-POMPE
Het heeft Parijs ook geïnspireerd, want de 

stad investeert al decennialang in een duur-

zaam drinkwateraanbod. Vandaag vind je 

er zo’n 1.200 tappunten voor drinkbaar wa-

ter. Helemaal gratis voor zowel Parijzenaars 

als bezoekers. De kwaliteit van het water is 

hoog en wordt streng gecontroleerd. Sinds 

enkele jaren vind je er zelfs tappunten met 

spuitwater en automaten waar je herbruik-

bare drinkbussen kunt kopen. Om het plaat-

je compleet te maken kun je ook nog een 

app downloaden waarop je alle drinkwater-

punten van Parijs terugvindt: ‘Chateau la 

pompe’, een verwijzing naar de schertsende 

benaming voor kraantjeswater.

Parijs heeft ingezet op investeringen in een 

uitgebreid netwerk van openbaar drinkbaar 

water. Het is een duidelijke strategie van de 

stad. De strategie die op het einde van de ne-

OVER DE GRENS

"Meer en vaker 
inzetten op 
drinkwater-
fonteinen in 
onze steden, 
parken, 
openbare 
domeinen 
en openbare 
ruimte lijkt 
dus wel een 
strategische 
keuze met het 
oog op een 
duurzamere 
toekomst. "
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1 Vandaag zijn er in Parijs nog 119 Wallace-fonteinen met drinkbaar 
water te vinden.  

2 Een hedendaagse drinkwaterfontein. 

3 De Minnebron is een van de weinige openbare plaatsen in 
Vlaanderen waar drinkbaar water te vinden is.  

1
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wordt groter. Zorgvuldige inplanting van drinkfonteinen en rust- of 

picknick infrastructuur kan al heel wat van die bekommernissen op-

vangen. Als je zulke recreatieve infrastructuur inplant op een wel-

gekozen plek waar veel sociale controle mogelijk is, dan voorkom je 

wellicht al een deel van de nimby-zorgen.

STRATEGISCH
Meer en vaker inzetten op drinkwaterfonteinen in onze steden, par-

ken, openbare domeinen en openbare ruimte lijkt dus wel een stra-

tegische keuze met het oog op een duurzamere toekomst. Maar in 

Vlaanderen staan we daarmee nog in onze kinderschoenen. En bo-

vendien volstaat het niet om alleen de infrastructuur aan te leggen 

en uit te bouwen. Het moet ook algemeen bekend worden bij de door-

sneeburger. In Parijs weet zo’n 79% van de Parijzenaars dat ze drink-

baar water kunnen tappen van de openbare fonteinen, maar slechts 

30% maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. Het illustreert dat er 

ook werk op ons afkomt rond communicatie en bewustmaking. 

Vermits we over niet zoveel natuurlijke bronnen beschikken, hangen 

we voor de plaatsing van drinkwaterfonteinen in openbaar domein af 

van de beschikbare drinkwatervoorzieningen. Praktisch vraagt dat 

ook wel enig denk- en afweegwerk, en ook financieel hangt er een 

kostenplaatje aan. Daarom zal goed moeten afgewogen worden wie 

de kosten voor het drinkwater draagt en hoe eventueel misbruik kan 

worden voorkomen of ingeperkt. Los van die - en mogelijk andere - 

bedenkingen bij de plaatsing van openbare drinkfonteinen mogen de 

mogelijke nadelen ons niet afschrikken om de juiste keuzes te maken 

met het oog op duurzaamheid en klimaat. 
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Larus Design brengt met de Hydra-waterfontein een designtappunt 

op de markt dat wandelaars, sporters of passanten op een veelzijdige 

manier kunnen gebruiken. De fontein is met haar stijlvol design mooi 

inpasbaar in het openbaar domein. Precies omdat ze beschikbaar is 

in verschillende kleuren en met verschillende motieven kan ze mooi 

worden afgestemd op de voorziene plek, zonder storend te zijn voor 

het omringende landschap.

Als passant vul je er niet alleen je drinkbus of fles. Hondeneigenaars 

vinden onder aan de fontein een aparte drinkbak voor hun trouwe 

viervoeters. En er is ook een aangepast tappunt voor wie in een 

rolstoel zit. 

De structuur van de fontein is tegelijk massief en elegant. En naast 

haar groot gebruiksgemak is de Hydra-fontein ook stevig. Ze kan 

goed worden verankerd in de bodem, waardoor ze beter bestand is 

tegen vandalisme.

➜ Meer info 
www.servibo.be

©
 L

A
RU

S

Hydra is een voorbeeld van een hedendaagse  
drinkfontein voor de openbare ruimte. 
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OVER DE GRENS

Luca Gironi, ir. 
architect, Maison de 

l’Urbanité asbl
een beperkt aantal voertuigen zou in deze zone nog toegelaten wor-

den: hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi's en stadsdiensten. Wat 

autoverplaatsingen voor individuele burgers betreft: die zouden be-

perkt worden tot twaalf per jaar en een voorafgaande goedkeuring 

vereisen, om de uitzonderlijkheid van de situatie te onderstrepen.

Het wetsvoorstel is in ieder geval goed nieuws voor weggebruikers 

als kleine kinderen en bejaarden, omdat de verkeersveiligheid aan-

zienlijk zou verbeteren en het risico op ongevallen een duik zou 

nemen. Naast de evidente ecologische bekommernissen spelen ook 

de verbetering van de luchtkwaliteit én van de levenskwaliteit van 

de stadsbewoners een belangrijke rol in het discours van de bur-

gerbeweging. De verbetering van publieke ruimten en het creëren 

van een verbindend wegennetwerk dat een faire verdeling mogelijk 

maakt tussen de verschillende vervoersmodi, is trouwens een bur-

gerclaim die deels voortkomt uit een studierapport van de regio-

nale overheid uit 2014. Dat rapport hekelde het feit dat het grootste 

deel van de circulatieruimte in beslag wordt genomen door auto-

verkeer, terwijl die vervoersmodus slechts voor een derde van alle 

verplaatsingen in Berlijn staat. Dat staat in schril contrast met de 

3% ruimte die de actieve vervoersmodi toegewezen krijgen, terwijl 

die toch 15% van alle verplaatsingen in de stad voor hun rekening 

nemen. Als het ingediende wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zou 

Berlijn volgens het burgercollectief de stad met de grootste centrale 

voetgangerszone ter wereld worden. Datzelfde collectief berekende 

dat deze transitie de stad een jaarlijkse besparing van 400 miljoen 

euro zou opbrengen, dankzij onder meer het dalende aantal onge-

vallen op de weg en allerhande voordelen die gekoppeld zijn aan 

een betere luchtkwaliteit.

CAMBIO, DE MILANESE OMSLAG NAAR EEN 
DUURZAME MOBILITEIT 
Niet iedereen kan zoals Oslo de beste van de Europese klas zijn. 

Daar werd het volledige stadscentrum in 2019 een voetgangers-

zone waardoor de stad sinds begin 2022 bovenaan de recente lijst 

van Clean Cities prijkt. Ook al kunnen vele steden niet uitpakken 

met zulke succesvolle megacampagnes of overheidsmaatregelen, 

toch merken we dat in verschillende dichtbevolkte Europese hoofd-

steden steeds meer ambitieuze programma's worden opgezet om 

BERLIJN AUTOVRIJ?
De frustraties van de beweging zijn niet ge-

heel onterecht, want sinds het akkoord van 

Parijs van 2015 zijn er maar bitter weinig 

landen die ondertussen hun engagement 

hebben hardgemaakt via een modal shift 

in hun vervoersystemen. Berlin Autofrei 

lanceerde daarom een eerste petitie om 

een wetsvoorstel in te dienen dat de publie-

ke ruimte aan de burgers zou teruggeven 

via het verbod op individueel autoverkeer. 

Na drie maanden verzamelde de organisa-

tie al 50.000 handtekeningen— terwijl er 

maar 20.000 nodig zijn om de wettelijke 

onderzoeksprocedure op te starten.

Nu de nodige handtekeningen verzameld 

zijn en de wettelijke verzetsperiode voor 

de senaat verstreken is, werd het wetsvoor-

stel ontvankelijk verklaard en beschikt de 

kamer van volksvertegenwoordigers sinds 

maart 2022 over vier maanden om het 

voorstel te onderzoeken. Word het voorstel 

afgewezen, dan kan een nieuwe petitie met 

175.000 handtekeningen een nieuwe revi-

sie door de kamer afdwingen. Levert dit op-

nieuw een negatief resultaat op, dan beslist 

de Berlijnse bevolking via een referendum 

over de toekomst van haar stadscentrum.

Het wetsvoorstel wil alle individuele auto-

verkeer verbieden in een zone van 88 km2 

die wordt afgebakend door de grote Ring-

bahn rond het centrum van Berlijn. Op de 

uitzondering na van enkele grote federale 

verkeersassen die de zone doorkruisen, zou 

de publieke ruimte volledig heringericht 

worden om de netwerken van duurzame en 

actieve vervoersmodi te versterken. Slechts 

"80% van 
de Milanese 
attractiepolen 
zal zich op 
minder dan 
één kilometer 
bevinden 
van een van 
de twintig 
hoofdlijnen"

EEN 'CAR-BAN' EN MODAL SHIFTS

NAAR EEN  
NIEUWE EUROPESE MOBILITEIT
Als het van de burgerbeweging Berlin Autofrei afhangt, wordt het centrum van de Duitse hoofdstad binnenkort 
bijna volledig autovrij. De beweging lanceerde in oktober 2020 een sensibiliseringscampagne die de Berlijners 
warm moest maken voor radicale initiatieven, om zo een lakse overheid tot actie aan te sporen.
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stad Parijs — waarvan de voltooiing voor-

zien is voor 2026 — meer dan 250 miljoen 

toegewezen krijgen. 

Als alles verloopt zoals gepland zal hiermee 

een fietsnetwerk gerealiseerd worden dat 

130 km nieuwe fietsroutes aan de bestaande 

1.000 kilometer toevoegt. Daarmee worden 

ook de 50 km 'coronaroutes' - die bij het uit-

breken van de pandemie werden ingericht 

- definitief bestendigd. Buiten de verhoging 

van het aantal fietswegen binnen de klei-

ne stadsring, komen er ook routes die het 

bestaande netwerk zullen verbinden met 

'Groot-Parijs' en de aanpalende gemeenten.

Om het hoofd te bieden aan het stijgende 

aantal fietsdiefstallen gaat de stad ook 

130.000 nieuwe fietsparkeerzones toevoe-

gen aan het bestaande park. Die parkeer-

plaatsen kunnen de vorm krijgen van 

grootschalige netwerken voor actieve vervoersmodi te creëren.

Zo kondigde de stad Milaan de komst van een integraal fietswegen-

netwerk aan. De eerste verbindingen zouden eind 2022 klaar zijn en 

de voltooiing van het complete netwerk is voorzien voor 2035. Dat zou 

voor Milaan een belangrijke stap betekenen in het waarmaken van 

haar ambitie om tegen 2050 een volledig uitstootvrije stad te worden. 

Tijdens de studiefase van het project werd het netwerk zodanig uit-

getekend dat de residentiële wijken verbonden worden met een reeks 

attractiepolen verspreid over de stad. Het actieve netwerk kreeg de 

naam Cambio en bestaat uit vier cirkellijnen en zestien radiale lij-

nen die vanuit het stadscentrum naar de verschillende deelgemeen-

ten leiden. De lijnen worden omschreven als supersnelle, prioritaire 

fietscorridors. Een secundaire reeks verbindingen tussen deze hoofd-

lijnen vervolledigt het netwerk. 80% van de attractiepolen zal zich op 

minder dan één kilometer bevinden van een van de twintig hoofdlij-

nen. In de stadsrand omsluiten vier groene fietscorridors het netwerk. 

Alles bij elkaar geeft dat een totaal van 750 km fietsinfrastructuur.

De stedelijke overheid wil hiermee de transitie naar een duurzame 

mobiliteit in en rond de stad een flinke boost geven. Met Cambio 

wordt de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de bestaande fiets-

infrastructuur aanzienlijk verbeterd. De stad hoopt dat het totaal 

aantal verplaatsingen per fiets met 20% en de intercommunale ver-

plaatsingen met 10% zal toenemen.

BINNENKORT IN PARIJS: DE COMBINATIE VAN 
EEN PLAN VÉLO EN EEN ZTL 
Na het eerste Plan vélo (2015-2020), waarvoor een budget van 150 

miljoen euro werd vrijgemaakt, zal het nieuwe Plan vélo van de 
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"Parijs wil 
130.000 
nieuwe fiets-
parkeerzones 
toevoegen aan 
het bestaande 
park"

1 De autovrije zone 
zal zich uitstrekken 
over 88 km2, zowat 
het dubbele van de 
oppervlakte binnen 
de grote Brusselse 
Ring. 

 

2 'Beeld u eens in dat 
uw kinderen vlak 
voor uw voordeur 
zouden kunnen 
spelen.' 

1

2
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bevestigingsbogen, beveiligde plaatsen of 

fietsboxen. Omdat vandaag meer dan vier 

personen op vijf zich niet met de fiets ver-

plaatsen door het risico op diefstal, hoopt 

de stad met deze investering meer burgers 

in het zadel te krijgen.

Op het vlak van autoverkeer koestert Parijs 

weliswaar nog niet dezelfde ambities als 

Berlijn, maar komt toch in de buurt met 

haar plan om een lage-snelheidzone (LSZ, of 

ZTL - zone à trafic limitée) in te voeren, net 

zoals Milaan in 2012 deed voor zijn stads-

kern. Een LSZ houdt het midden tussen een 

LEZ (Low Emission Zone, waar gebruik van 

zwaar vervuilende voertuigen verboden is) 

en een voetgangersgebied. De eerste vier 

stadsarrondissementen en een deel van de 

Parijse linkeroever blijven daarbij bereik-

baar voor een (hoog) aantal automobilisten, 

maar zullen geen transitverkeer naar de 

andere stadszones meer te verteren krijgen.

Vanaf eind 2023 zouden dus enerzijds de 

automobilisten en het openbaar vervoer bin-

nen deze zones moeten kunnen genieten 

van een meer gestroomlijnde en efficiëntere 

verkeersflow, anderzijds zouden ook voet-

gangers en actieve vervoersmodi hier wel bij 

varen en over meer publieke ruimte beschik-

ken. Dat betekent dat ze zich op een veilige 

manier zullen kunnen verplaatsen in een 

aangename en minder verontreinigde omge-

ving. Kortom: de combinatie van deze beide 

projecten — het terugdringen van autover-

keer en de verbetering van fietsinfrastruc-

tuur — zou wel eens de sleutel kunnen zijn 

voor een duurzame stedelijke mobiliteit. 

➜ Meer info 
https://volksentscheid-berlin-autofrei.de 
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3 Het grafische concept achter de kaart van het 
Cambio-netwerk verwijst niet toevallig naar een 
metroplan. De kaart toont daarmee de ambitie 
om een nieuw, grootschalig mobiliteitsnetwerk te 
creëren. 

4 Het masterplan toont beide complementaire 
benaderingen van het Plan vélo: de verdichting 
intra muros en de spreiding naar de grootstedelijke 
zone en verder. 

5 Het aantal voertuigen dat toegang krijgt tot de 
autoluwe zone blijft hoog: o.a. dienstvoertuigen, 
bewoners en lokaal verkeer

6 De modal shift van auto naar fiets zou in Parijs 
vanaf 2024 tot een gebruik van overwegend 
actieve vervoersmodi moeten leiden

7 Een groot draagvlak bij de bevolking en een 
aanzienlijke daadkracht van het Berlijnse collectief 
liggen aan de basis van het succes van de petitie.

3 5

6

7

4
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DE BANK ZONDER NAAM
In Leiden sloegen burgers en gemeente de handen in mekaar 
om de zes kilometer lange singelgracht als één doorlopend 
park te ontwikkelen tot een groenblauwe ring om de stad, die 
biodiversiteit en gemeenschap nieuw leven inblaast. Met de 
ontwikkeling van het Singelpark wordt toegewerkt naar een 
klimaatbestendige binnenstad.

Het Lakenpark is onderdeel van het Singelpark en werd afgelopen zomer 
officieel geopend. Het is een belangrijke groene schakel in de gehele 
keten. De ontwikkeling van het Lakenpark was een participatieproject, 
waarbij buurtbewoners hun ideeën mochten inbrengen. Het park nodigt 
uit tot ontmoeten, rusten en spelen. Het maakt het verbinding met de 
bijzondere geschiedenis van deze plek en roept gevoelens van nostal-
gie op. Deze verbinding wordt gelegd door de Bank Zonder Naam, een 
initiatief van de stichting Vrienden van het Singelpark. Het is een eer-
betoon aan Mary Servaes-Bey - beter bekend als de Zangeres Zonder 
Naam - die er werd geboren. In de rugleuning ervan staan een aantal 
van de meest bekende songteksten van de Nederlandse volkszangeres 
subtiel gegraveerd. Deze iconische teksten roepen bij menigeen nostal-
gische gevoelens op. Stichting Carolusgulden – een organisatie die zich 
inzet voor het welzijn van ouderen – financierde dit bijzondere concept 
mee. De extra lange bankopstellingen zijn ontworpen en geleverd door 
Streetlife. De basismodule van Cliffhanger Park Banken kunnen ook ge-
deeltelijk als maatwerk uitgevoerd worden.

➜  Meer info? www.streetlife.com 
AFWATERING ALS 
ONDERDEEL VAN DE 
ARCHITECTUUR
De tijd dat ACO puur op functionaliteit mikte, ligt al een 
tijdje achter ons. De toekomstige stad zal niet alleen ar-
chitectuur en technologie combineren, maar zal ook aan-
trekkelijk en leefbaar moeten zijn. We merken dat de grote 
steden graag een eigen identiteit willen, het liefst met ar-
chitecturale pareltjes die vervaardigd zijn uit milieuvrien-
delijke materialen. 

SAMEN KOMEN WE VERDER
Bij ACO blijven we uiteraard de prioriteit geven aan het slim omgaan 
met regenwater, maar daarnaast wensen we graag samen met archi-
tecten mee te schrijven aan architecturale verhalen. 

We geloven heel erg in die complementariteit maar zeker ook in de 
meerwaarde van onze producten op weg naar die leefbare steden van 
morgen.

“In het ‘freestyle’ gamma van ACO werken we met een roosterdesign 
dat de identiteit van het project kan accentueren. Een eigen ontwerp 
van de architect in combinatie met onze kennis resulteert in een uniek 
en gepersonaliseerd rooster dat geschikt is voor openbare plaatsen.”

➜  Meer weten over ACO Urban Design? Surf naar www.aco.be.  

INRICHTING EN UITRUSTING
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INFOZUIL

IN HET VOLGENDE 
NUMMER
Dossier ‘Leven en beleven’

ACTIVITEITEN
FRISSE TOUR OP 6 OKTOBER –  
MET FRIS IN HET LANDSCHAP OP DE FIETS
Landschapsarchitecten Els Huigens en Jean-François Van den Abeele gaan met pensioen en 
na 20 jaar houdt hun ontwerpbureau Fris in het Landschap op te bestaan. De naam Fris in 
het Landschap blijft echter nog voortleven in talloze projecten over heel Vlaanderen. Het duo 
drukte zijn stempel op de Vlaamse landschapsarchitectuur met vernieuwende en voorbeeld-
stellende realisaties op vlak van participatie, speelnatuur, klimaatgericht ontwerpen, rewilding 
en stadslandbouw. De “Wilde en rebelse” Tour op 6 oktober biedt u de unieke gelegenheid om 
onder begeleiding van Els,  Jean-François en ex-collega's van Fris op de fiets een aantal van hun 
projecten in en rond Gent te bezoeken. Op het programma staan onder meer een bezoek aan de 
Prettige Wildernis, de Voorhaven, het Bloemekespark, De Krekel en andere inspirerende plekken.

➜ Inschrijven kan vanaf eind augustus. Het aantal plaatsen is beperkt. Blijf op 
de hoogte via de nieuwsbrief van Infopunt Publieke Ruimte (https://www.
publiekeruimte.info/nieuwsbrief/) 

DAG VAN DE TRAGE WEG 
Trage Wegen vzw zet zich in voor meer en betere trage wegen en organiseert op 15 en 16 
oktober de jaarlijkse Dag van de Trage Weg. Een weekend lang genieten wandelaars, fietsers 
en ruiters van prachtige tochten langs nieuwe of juist bedreigde paden. De organisatie roept 
op om mee activiteiten te organiseren. Alle activiteiten op, langs of over trage wegen zijn wel-
kom. Van een klassieke wandeltocht tot een avonturenparcours, van een zwerfvuilactie tot de 
opening van een nieuw pad: alle acties die mensen samenbrengen rond trage wegen zijn top.
Op www.dagvandetrageweg.be vind je heel wat inspiratie. Je kan er meteen je activiteit regis-
treren. Trage Wegen zorgt voor de communicatie én voor ondersteuning. 

➜ Meer info:  info@dagvandetrageweg.be of 09 331 59 26.

PRAKTIJKBOEK PUBLIEKE RUIMTE 2022
Het vijftiende praktijkboek Publieke Ruimte bevat 42 projecten die oplossingen bieden voor bijvoorbeeld het verbeteren van 
buurtkwaliteit, het verbinden van burgers, het milderen van verkeersoverlast, het verhogen van biodiversiteit of het temperen 
van klimaateffecten. Stuk voor stuk gaat het om recente realisaties die inspireren om te bouwen aan een weerbare en veer-
krachtige leefomgeving waar het goed wonen is. Alle projectfiches zijn voorzien van een url en QR-code met een verwijzing 
naar de online Databank Publieke Ruimte. Daar vindt u een uitgebreide projectbespreking en aanvullend beeldmateriaal. 

Het boek kost 35 euro (incl. verzend- en administratiekosten). Bestellen kan via mail naar contact@publiekeruimte.info  
met vermelding “bestelling praktijkboek 2022”, verzend- en facturatiegegevens. 

ONTWERP RUIMTE VOOR DE FIETS

“Ontwerp ruimte voor de fiets” geeft een overzicht van 10 inspirerende fietsprojecten die werden uitgekozen door de 
jury van de wedstrijd “Vlaamse Fietsinfrastructuur” georganiseerd door Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaan-
deren. De gekozen projecten worden in beeld gebracht met plan en beeld en vanuit verschillende invalshoeken bespro-
ken. De publicatie wil inspireren en hoopt dat meer dan ooit ruimte kan gemaakt worden voor een inclusieve publieke 
ruimte, waar fietsen een belevenis is. Het boekje kan gratis aangevraagd worden via info@stadenarchitectuur.be

Ontwerp ruimte voor de fiets | Wout Baert, Koen Stuyven & Wouter Nilis (red.) | Stefan Bendiks, Wout Baert, Koen Stuyven, 
Wies Callens, Bart Van Moerkerke & Sara Feys (aut.) | ISBN 9789082429015 | 120 p. 

NIEUW OP DE BOEKENPLANK
           

Infopunt Publieke Ruimte toont met dit vij� iende praktijkboek – en bij uitbreiding 
doorheen heel zijn werking – de positieve vibe die kenmerkend is voor goede openbare 
ruimten. Publieke ruimte brengt mensen samen. U, als lezer van dit boek, bent 
wellicht professioneel of beleidsmatig met publieke ruimte bezig. Daardoor hebt u 
een straatlengte voorsprong om samen met anderen de leefomgeving te verbeteren. 

De vij� iende projectoproep Publieke Ruimte leverde 56 inzendingen op. Voor dit 
boek selecteerde de jury 42 projecten die oplossingen bieden voor bijvoorbeeld 
het verbeteren van buurtkwaliteit, het verbinden van burgers, het milderen van 
verkeersoverlast, het verhogen van biodiversiteit of het temperen van klimaateff ecten. 
Stuk voor stuk gaat het om recente realisaties die inspireren om te bouwen aan een 
weerbare en veerkrachtige leefomgeving waar het goed wonen is. 

Alle projectfi ches zijn voorzien van een url en QR code met een verwijzing naar de 
online Databank Publieke Ruimte. Daar vindt u een uitgebreide projectbespreking en 
aanvullend beeldmateriaal. 

www.publiekeruimte.info
https://databank.publiekeruimte.info 

www.congrespubliekeruimte.info Met medewerking en steun van

openbaargroen.be
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WALK21 IRELAND
Van 19 tot 23 september vindt in Dublin de 
22ste Walk21 plaats. Walk 21, Conference on 
Walking and Liveable Communities is een jaar-
lijkse internationale bijeenkomst met focus 
op publieke ruimte en de voetganger. Infopunt 
Publieke Ruimte en Voetgangersbeweging vzw 
zullen met een delegatie aanwezig zijn en enke-
le presentaties verzorgen. We hopen in Dublin 
een aantal landgenoten te kunnen ontmoeten! 

➜  Meer info:  
http://www.walk21ireland.com/
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INFOPUNT PUBLIEKE RUIMTE
Infopunt Publieke Ruimte is het aanspreekpunt voor 
professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen 
doen met hun leefomgeving. Samen met de Ambassadeurs 
Publieke Ruimte, Partners Publieke Ruimte, lidgemeenten 
en een breed netwerk aan stakeholders verspreidt de 
organisatie de boodschap ‘meer kwaliteit in de openbare 
ruimte’. Infopunt Publieke Ruimte richt zich via vorming, 
adviesverlening en door het publiceren van vakliteratuur 
tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is 
bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare 
ruimte.

OVER TIJDSCHRIFT 
PUBLIEKE RUIMTE
Het tijdschrift publieke ruimte / cahier espace public is een 
driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte in 
samenwerking met Maison de l'Urbanité asbl. Het vakblad 
benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. 
Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht 
aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke 
ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. 

ABONNEREN
Een jaarabonnement (4 nummers) op het tijdschrift publieke 
ruimte kost € 65,00 incl. btw. Studenten aan een erkende 
opleidingsinstelling betalen € 40,00 incl. btw. Abonneren is 
mogelijk via www.publiekeruimte.info

COLOFON

tijdschrift publieke ruimte
Infopunt Publieke Ruimte (VGB vzw)
Diksmuidelaan 303
B-2600 Berchem (Antwerpen)
T +32 (0)3 270 06 35
www.publiekeruimte.info 
contact@publiekeruimte.info 

Hoofdredacteur: Jan Vilain  Redactieraad: Jean-Michel 
Degraeve, Els Depuydt, Tom Dhollander, Geert Meysmans, 
Pierre Sauveur, Koen Stuyven, Wouter Vanderstede, Jan 
Vilain, Luc Wallays
Redactiecontact Wallonië: Maison de l’Urbanité 
Liège, Pierre Sauveur (T 04 226 97 27, pierre.sauveur@
maisondelurbanite.org)  Werkten mee aan dit nummer: 
Gertie Arts, Lies Cattersel, Serge Colin, Danielle Coune, Evert 
De Baere, Jean-Michel Degraeve,  Valerie Dewaelheyns, 
Isabelle Fischer, Luca Gironi, Nathalie Hoef, Els Huigens, 
Katrien Laenen, Saskia Libbrecht, Niels Linhart, Jo Maes, 
Eline Melief, Pierre Sauveur, Peter Servais, Laureline 
Soubry, Kelly Thierens, Jean-François Vanden Abeele, Kim 
van den Hoven, Luc Vander Elst, Sofie Vanderbauwede, 
Elke Vanempten, Roger Verbruggen, Severine Verschaete, 
Peter Vervoort, Jan Vilain, Marjolein Weemaes  Coverfoto: 
Shutterstock  Marketing en advertenties: Kelly Thierens  
(contact@publiekeruimte.info – T +32 (0)3 270 06 34)  Regie 
advertenties: VGB vzw  Abonneren: €65,00 incl. btw/
jaar, studentenabonnement: €40,00 incl. btw/jaar  Losse 
verkoop: €20,00 incl. btw/nummer (www.publiekeruimte.
info)  Eindredactie: Lies Cattersel en Volta  Layout: Cousto  
Vertaling: Kraey / ACE sprl  Druk: Antilope – De Bie Printing 
Verantwoordelijke uitgever: Tom Dhollander, Infopunt 
Publieke Ruimte, Diksmuidelaan 303, 2600 Berchem 
Wettelijk Depot: D/2022/11.684/3

De informatie (teksten en afbeeldingen) in deze uitgave werd 
aangereikt door de respectievelijke bronnen en auteurs en 
is voor eigen rekening. Infopunt Publieke Ruimte (VGB vzw) 
is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie, noch 
voor daaruit voortvloeiende gevolgen of schadeclaims. 
Bronvermelding werd zoveel als mogelijk gerespecteerd. 
Infopunt Publieke Ruimte kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor inbreuken op de auteursrechten. Niets uit deze 
uitgave mag op welke wijze dan ook worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Infopunt Publieke Ruimte (VGB vzw). 

Lokale besturen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en verkeersveiligheid 
bovenaan op de beleidsagenda zijn lid van Infopunt Publieke Ruimte. Daarmee 
geven zij aan hun inwoners het signaal dat ze werk maken van een kwaliteitsvolle 
en gezonde leefomgeving met verkeersveilige straten, natuur in de buurt, 
aantrekkelijke speelplekken, een vitale kern, ruimte voor detailhandel en horeca. 
Kortom: publieke ruimten die meer zijn dan de optelsom van straten en pleinen, 
maar die een hefboom zijn voor het lokale beleid. Als lidgemeente investeren 
ze mee in kennisopbouw rond openbare ruimte door Infopunt Publieke Ruimte. 

Als lid van het Infopunt Publieke Ruimte kan een lokaal bestuur rekenen op heel 
wat ledenvoordelen.  De ledenbijdrage bedraagt 500 euro voor gemeenten en 
750 euro voor centrumsteden.

Antwerpen, As, Asse, Beersel, Beveren, Bonheiden, Bornem, Borsbeek, 
Brasschaat, Brugge, De Panne, Deinze, Dendermonde, Drogenbos, Geel, Gent, 
Gistel, Heusden-Zolder, Ichtegem, Kampenhout, Kortrijk, Kruisem, Laarne, 
Landen, Leuven, Lint, Machelen, Mechelen, Merelbeke, Mortsel, Nieuwpoort, 
Nijlen, Oostkamp, Overijse, Puurs, Rijkevorsel, Ronse, Schoten, Sint-Gillis-Waas, 
Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Stekene, Tienen, Wommelgem, 
Wuustwezel, Wetteren, Zottegem

Partners Publieke Ruimte zijn ondernemingen en organisaties met aandacht 
voor meer kwaliteit in de openbare ruimte. Onze partners zijn essentiële 
schakels in het proces om tot een geslaagd project te komen: ontwerp- en 
ingenieursbureaus, (landschaps)architecten, producenten en leveranciers 
van producten, opleidingsinstellingen, communicatieadviseurs, aannemers, 
projectontwikkelaars en iedereen die bezig is met openbare ruimte.  

A&S, Abscis Architecten, ACO, Advocatenkantoor Wim Rasschaert, Antea 
Group, Aquaflow, ARCADIS Belgium, Atelier Ruimtelijk Advies, Avantgarden, 
Beton De Clercq, Bleijko Betonindustrie, Boomkwekerij Ebben, Bovin Beton & 
Natuursteen, BPMN, Bureau Cnockaert, BUUR, BVTL, Claerbout metaalwaren, 
Collinet, COPRO, Cruydt-Hoeck, D+A Consult, De Ideale Woning, Delva Landscape 
Architects / Urbanism, Disaghor-Dockx, Donkergroen België, Ebema, Ecorub, 
ELEQ, Engels Logistics, Erasmushogeschool Brussel, Evolta, FE+, FEBE, Febelcem, 
Febenat, Fietsersbond, Fris in het Landschap, Gevelbank, Goede Speelprojecten, 
Grenzeloze Schelde  - Escaut sans Frontières, Hogeschool Gent - School of Arts, 
Holcim, Hoppsharing, Imapres, Instituut voor Omgevingskwaliteit, Ipitup, Kind & 
Samenleving, KOEN Gartenarchitektur, Koers, KOPPEN.be, Krinkels, Lithobeton, 
Logo Antwerpen, Logo Leieland, Marlux, Martens-Beton, Matexi, meclean, 
MINT, Natuur- en Landschapszorg, Octopusplan, OKRA landschapsarchitecten, 
OMGEVING, Ontwerpbureau Pauwels, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, 
Panache, Pro Natura, Proefcentrum voor Sierteelt, PUTkast Techniek, Quadrant, 
Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Regionaal 
Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Standingpeople.
be, Schréder BE, Servibo, Spectrum Advies & Design, STRADUS, Stramien, 
Streetlife, Studiebureau Jonckheere, Infrabureau Demey, SUUNTA, Sweco Belgium 
Vlaanderen, Tecno art, Trage Wegen, TreeBUILDERS, Urbastyle, Vande Moortel, Van 
den Berk Boomkwekerijen, Vandersanden, VECTRIS, Velonet.eu, Veneco, Verhofsté, 
VK Engineering, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, Vorbeton, Waerbeke, 
Werchter Park, Westtoer, Wibio, Wienerberger, Wolters - Mabeg, ZinCo Belux



w

w

FIT MET FORCE

www.projectforce.be
info@projectforce.be

FORCE creëert samen met 
lokale besturen kwalitatieve 
en laagdrempelige 
beweegplekken in buurten.

Het uitbreiden van de lokale 

sportinfrastructuur, het in beweging 

zetten van burgers en sociale inclusie 

bevorderen, zijn doelstellingen 

van FORCE.

 

Het project baseert zich op 

calisthenics, een opkomende 

sport waarbij je traint met je eigen 

lichaamsgewicht en een minimum 

aan toestellen. Het openluchtpark 

staat open voor iedereen.

FORCE is een project van:

Online 
stappenplan

1 2 3

Kwalitatief 
calisthenicspark

Helpdesk

FORCE training 
voor lesgevers

Actiepakket
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Uniek en 
betaalbaar aanbod

Start nu in je gemeente 
met FORCE

Ontdek FORCE in de gemeenten

Laarne 

Meerhout 

Beersel 

Borsbeek 

Geetbets

Machelen-Diegem 

Essen
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Petra zitelement - Bonny zitelement

SERVIBO Bvba
Urban Design Street FurnitureTel: 03 230 97 41  ● info@servibo.be  ●  www.servibo.be

Tijdloos, duurzaam en functioneel design

Bilateral modulaire zitbanken


