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Winkelwandellus, Sint-Niklaas

Getijdenpark Keilehaven, Rotterdam

Productie met oog op hergebruik 
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Jan Vilain,  
Infopunt Publieke Ruimte 

hoofdredacteur

Jan Vilain, hoofdredacteur 
Infopunt Publieke Ruimte  INTRO

Eén van de keynotes die mij altijd zullen 

bijblijven, is die van architect en visionair 

Thomas Rau op Walk21 in Rotterdam. “Nie-

mand spreekt over een schaarste aan Rem-

brandts”, stelde hij. “Het aantal Rembrandts 

is immers beperkt. En hetzelfde geldt voor 

de grondstoffen op onze planeet: het gaat 

niet over grondstofschaarste, we moeten 

ons realiseren dat die simpelweg gelimi-

teerd zijn.” Daarom beschouwt Thomas 

Rau een gebouw als een grondstoffendepot, 

een tijdelijke opslagplaats van materialen 

die later elders opnieuw kunnen dienen. 

In Brussel past Zinneke - samen met Rotor, 

Ouest architecture en andere partners - die 

filosofie toe in het Masuigebouw, de voor-

malige ‘Werkplaatsen van het Zegel’. Het 

is een pilootproject op grote schaal voor 

de verbouwing van infrastructuur met 

hergebruik van bouwmaterialen en met 

maximaal respect voor het bestaande. De 

praktijk wijst er uit dat hergebruikte ma-

terialen niet per definitie goedkoper zijn. 

Een groot deel van het budget gaat naar 

het verzamelen, reinigen en opnieuw ge-

bruiksklaar maken van de bouwelementen. 

Naar arbeid dus. Maar is een investering 

in arbeid niet veel zinvoller dan hetzelfde 

budget besteden aan nieuwe grondstoffen, 

terwijl nog bruikbare materialen intussen 

op de afvalberg belanden? Voor de samen-

leving levert het hergebruik bijgevolg dub-

bele winst op. 

Maar hoe is het gesteld met circulair ma-

teriaalgebruik in de openbare ruimte? Her-

gebruik van kasseien in parkeerstroken 

is een quick win, steen- en betonpuin zijn 

een evidentie voor hergebruik in onderfun-

deringen voor wegenbouw. Maar verder? 

De meeste Belgische steden en gemeenten 

hebben weinig ervaring op gebied van 

zichtbaar circulair materiaalgebruik in 

de openbare ruimte. Ook in de ontwerp-

fase, waarin vaak studiebureaus betrokken 

zijn, kijkt men de kat uit de boom. Daarom 

is het zinvol om eens over het muurtje te 

kijken. Onze noorderburen staan een stuk 

verder met ‘recyclen’ - zoals het daar wordt 

genoemd -  en organiseren zelfs een heus 

congres rond circulair materiaalgebruik 

in de openbare ruimte. In dit tijdschrift 

maken we kennis met het Burgemeester 

van Grunsvenplein in Heerlen (p.31). Bij de 

herinrichting ervan is gelet op de toepas-

sing van zoveel mogelijk herbruikbare of 

duurzame materialen die het klimaat, het 

milieu en onze gezondheid zomin mogelijk 

belasten. 

Een ander voorbeeld is het ontwerp voor 

het getijdenpark in de Keilehaven. Daarin 

worden hergebruikte materialen toegepast 

die elders in de stad Rotterdam vrijkomen. 

Afgedankte materialen worden opgewaar-

deerd tot grondstof met esthetische en eco-

logische waarde in het levend landschap 

dat het getijdenpark is (p.28). 

Onze Waalse collega’s van Maison de 

l’Urbanité trokken in het kader van dit dos-

sier eveneens op onderzoek en ontdekten 

dat het Franse Agentschap voor Ecologische 

Transitie sinds 2015 werkt aan de introduc-

tie van circulariteit in de ruimtelijke plan-

ning. Via een digitaal platform is alle no-

dige informatie beschikbaar om publieke 

ruimten volgens de principes van de cir-

culaire economie vorm te geven, vanaf de 

concept- en werffase tot nazorg en beheer 

(p.22). 

Dichter bij huis zet het masterplan voor het 

Scheldepark Wetteren in op een zinvolle 

invulling en herbestemming van waarde-

vol en beeldbepalend patrimonium (p.25). 

Kansen worden in kaart gebracht voor het 

gebruik van (tijdelijk) beschikbare zones 

of gebouwen als circulaire experimenten-

ruimte en voor het sluiten van materialen-, 

water- en energiekringlopen.

Maar wanneer we als maatschappij in de 

spiegel kijken, kunnen we enkel maar vast-

stellen dat er nog een lange weg af te leggen 

is om spaarzaam om te gaan met energie 

en grondstoffen. Ook de bouwsector moet 

leren consuminderen. Thomas Rau roept het 

nog eens over onze schouder: “Grondstof-

fen zijn niet schaars, ze zijn gelimiteerd!” 

Op is op. Bij het ontwerpen en inrichten 

van publieke ruimten zijn er mogelijkhe-

den legio om daarmee veel meer rekening 

te houden. En dat maakt wel degelijk een 

verschil voor de omgeving, de energiefac-

tuur, de arbeidsmarkt en de volksgezond-

heid. Zoekt u nog goede voornemens voor 

2023? Leg uzelf dan eens een ‘circulaire 

reflex’ op! 

Veel leesplezier en een hoopvol nieuw jaar 

gewenst!   

CONSUMINDEREN IN DE PUBLIEKE RUIMTE
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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 22 jaar neemt Ludo Vossen afscheid als voorzitter van de Voetgangersbeweging vzw. 

Ludo stond in 2000 mee aan het roer van de omvorming van feitelijke vereniging naar 

vzw en zag de Voetgangersbeweging uitgroeien tot een professionele organisatie. On

der zijn hoede zagen de deelwerkingen Octopusplan en Steunpunt Straten (later Info

punt Publieke Ruimte) het licht. Ludo vulde zijn rol op een modererende en advise

rende manier in en gaf het team veel vrijheid om zelf initiatieven en campagnes te 

ontwikkelen. Hij is vanaf nu erevoorzitter en blijft betrokken als bestuurder van de 

vzw. Ludo Vossen draagt de voorzittershamer over aan Enid Zwerts en Bart Van der 

Spiegel, die een duovoorzitterschap opnemen. Ludo, dank voor het vertrouwen door 

dik en dun en voor jouw engagement binnen onze organisatie! (JV)

DANK JE, LUDO VOSSEN!

LEUVENSE PARKEERPLAATS WORDT ONTMOETINGSPLEK
In het kader van het project ‘Verover de Straat’ beslisten de inwoners van de Achttienaprillaan in Wilsele (Leuven) om een parkeerplaats in 

hun straat in te ruilen voor een ontmoetingsplek. Tegelijkertijd overwegen ze om meer gebruik te maken van auto en bakfietsdelen, om zo 

de parkeerdruk te verminderen. De inwoners bouwden ook mee aan het nieuwe straatmeubel dat buurtbewoners uitnodigt om elkaar te 

ontmoeten. De feestelijke inhuldiging vond plaats op 27 augustus.

Begin dit jaar opperden enkele buren het idee om een van de parkeer-

plaatsen in de straat een andere invulling te geven. Dat deden ze in 

het kader van ‘Verover de Straat’, een project van Autodelen.net en 

Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met de stad Leuven. Dat 

project wil straten en buurten sensibiliseren rond deelmobiliteit en 

kansen creëren om parkeerplaatsen voor privé-wagens een nieuwe en 

aantrekkelijke functie te geven.

In mei begon de buurt onder begeleiding van Infopunt Publieke Ruim-

te met het ontwerpen van de nieuwe invulling van de parkeerplaats. 

Centraal staan meer groen en meer plaats om te zitten en te spelen. 

“We wonen in een fijne straat met leuke mensen, waar ook echt con-

tact is met de buren. Het is fijn dat we dit nu kunnen vertalen naar 

de publieke ruimte, dat er echt een plek is om mekaar te ontmoeten,” 

aldus Liesbeth en Abdelkarim uit de Achttienaprillaan.

De stad Leuven gaf haar fiat voor het ontwerp. In de zomer installeer-

den de Leuvense makers van REused, samen met enkele buren, het 

meubel. Het werd gebouwd uit gerecupereerd hout, afkomstig van 

stormschade en de Leuvense Materialenbank, die gerecupereerde 

bouwmaterialen een tweede leven geeft. Op 27 augustus huldigden de 

buren - samen met vertegenwoordigers van stad Leuven, Autodelen.

net en Infopunt Publieke Ruimte -  de nieuwe ontmoetingsplek feeste-

lijk in tijdens de speelstraat van die dag. 

“Het is fijn om vast te stellen dat buren nadenken over de invulling 

van hun straat. In de Achttienaprillaan testen de buren de komende 

maanden of ze iets leuks kunnen doen met de vrijgekomen ruimte”, 

reageert schepen van mobiliteit David Dessers.”Het straatmeubel 

maakt deze straat een stuk gezelliger en zal hopelijk een fijne ont-

moetingsplek worden. Dit project toont aan wat er allemaal mogelijk 

is op straat. Tegelijkertijd proeven de bewoners van de voordelen van 

auto- en bakfietsdelen. We hopen dat dit project andere straten zal 

inspireren!” Na de inhuldiging zal het nieuwe straatmeubel nog tot 

eind 2022 in de straat staan, bij wijze van test. Als de meerderheid van 

de buren enthousiast is over deze herinrichting, dan kan het meubel 

een permanent karakter krijgen.

Parallel aan het co-creatietraject maken de inwoners ook kennis met 

deelmobiliteit. “De bedoeling is dat er meer buren auto- en fietsdelen 

en dat er minder auto’s in de straat zijn,” zegt Suzanne Ryvers van 

Autodelen.net. Ondertussen is duidelijk dat er naar aanleiding van het 

project al verschillende bewoners openstaan om hun eigen wagen te 

delen met buren en dat er nu al minstens één extra Cambio-lid is. (NC)
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TERUGBLIK OP 
DE FRISSE TOUR 
Onder een stralende zon reed een peloton van 25 

fietsers op 6 oktober door Gent. De tocht was een 

eerbetoon aan het grensverleggende werk dat Els 

Huigens en Jean-François Vanden Abeele hebben 

verricht met hun bureau Fris in het Landschap. Het 

kleine maar toonaangevende studiebureau bergt 

de plannen op en de oprichters genieten van een 

welverdiende rust. De “Frisse Tour” leidde langs-

heen verschillende natuurgebieden, parken, scho-

len en stadsontwikkelingsprojecten waarop Fris 

in het Landschap zijn stempel drukte, afgewisseld 

met andere recente realisaties in Gent. Het bureau 

maakte vooral naam als pionier op vlak van speel-

natuur, participatie, stadslandbouw en ecologisch 

beheer – principes die twintig jaar geleden nog in 

hun kinderschoenen stonden. Dankzij de conse-

quente inspanningen van ‘Fris’ zijn deze principes 

algemeen doorgedrongen in de ontwerppraktijk 

voor publieke ruimten. De deelnemers aan de fiet-

stocht kwamen uit diverse stads- en gemeentelijke 

administraties, ontwerpbureaus, regionale land-

schappen en burgerbewegingen. Zij gingen met 

nieuwe inzichten en frisse inspiratie naar huis om 

de intellectuele nalatenschap van Fris in het Land-

schap te verankeren in toekomstige projecten. Els 

en Jean-François, dank voor alles en het ga jullie 

goed! (JV) 

FEBE ELEMENTS AWARDS 2022 
ANTWERPSE TUINSTRATEN WINNEN 
ONDERSCHEIDING ‘OUTSTANDING 
PRECAST’ 
Op donderdag 27 oktober verzamelden meer dan 200 specialisten uit de bouw en 

prefabsector voor de uitreiking van de FEBE Elements Awards. FEBE is de Federatie 

van de Betonindustrie. De jury, waarin Infopunt Publieke Ruimte vertegenwoor

digd is, beoordeelde 71 projecten verdeeld over 5 categorieën: 

• Precast in Buildings - Gebouwen gekenmerkt door het gebruik van prefab beton

• Precast in Structures - Bovengrondse constructies. 

• Precast in Landscape - Prefab betoninstallaties voor de (openbare) ruimte

• Precast in Infrastructure - Ondergrondse constructies met prefab beton

• Outstanding Precast Service to Society - Uitstekende dienstverlening aan de samen-

leving

"Deze editie van de FEBE Elements Awards toont eens te meer aan dat de prefab beton-

industrie in staat is de hedendaagse uitdagingen aan te gaan", verklaart Vincent Kerk-

stoel, voorzitter van FEBE. "De FEBE Elements Awards belichten al 10 jaar de evolutie 

die de bouwsector ondergaat. Sinds 2012 werden 595 projecten ingediend en beoor-

deeld door onze jury. Elk project getuigt van de wijze waarop prefab beton de uitda-

gingen op het gebied van duurzaamheid, techniek, esthetiek en/of levertijd aangaat.”

De onderscheiding voor Outstanding Precast ging naar de Antwerpse tuinstraten. De 

jury beoordeelt het project als volgt:

In deze tijden van klimaatsverandering is vergroenen en waterbeheersing de bood-

schap. Het doordachte gebruik van diverse materialen, waar ook de prefab beton-

elementen hun plek verdienen, leidde tot een totaal andere invulling van de straat.  

Het is een knap project met vele facetten. Zo werd een traditionele grijze straat om-

getoverd tot een ontmoetingsplaats voor de omwonenden, waar ze rustig kunnen 

kuieren of simpelweg genieten van de groenere omgeving. Tegelijkertijd wordt het 

hemelwater gestockeerd, zodat het (d.m.v. een handmatige regenwaterpomp) door de 

omwonenden kan gebruikt worden voor het bewateren van de groenzones en hun 

eigen bloemen en planten. 

De jury nomineert dit project omdat het een heel mooi voorbeeld is van hoe de open-

bare ruimte in de stad ten dienste kan staan van de omwonenden. De jury ziet dit 

project als een voorbeeld voor andere herinrichtingsprojecten. Dergelijke manier van 

werken dient een referentie te worden voor alle Belgische infrastructuurdossiers.

City River in Oostende won de prijs voor Precast in Landscape en de onderscheiding 

voor Precast in Infrastructure ging naar het vleermuizenhotel in Schoten. 

➜ www.febeawards.be 
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WERKEN AAN EEN 
BETERE MOBILITEIT 
EN BELEVING OP 
HOGENT CAMPUS 
SCHOONMEERSEN 
De Voetgangersbeweging en HOGENT werken 

samen aan duurzame mobiliteit en beleving op 

de Campus Schoonmeersen. In het academiejaar 

20212022 startte een participatietraject met de 

steun van de Provincie OostVlaanderen.

Campus Schoonmeersen is een grote campus 

waar dagelijks veel gebruikers samenkomen, 

vaak met piekmomenten doorheen de dag. Hon-

derden studenten, docenten en campusperso-

neel, ouders van de lagere school die hun kinde-

ren komen afzetten in de aangrenzende school, 

bezoekers, leveranciers, buurtbewoners en pas-

santen die zich over de campusgronden bewegen. 

Ze maken allemaal gebruik van de campusinfra-

structuur.  

Die infrastructuur is vandaag vooral gericht op 

autoverkeer en parkeren en nog te weinig op ac-

tieve mobiliteit, terwijl het merendeel van de stu-

denten dagelijks te voet of met de fiets de campus 

betreedt. De voet- en fietspaden zijn te krap en 

niet overal duidelijk aangegeven en er was weinig 

ruimte waar studenten gezellig kunnen zitten 

en blijven plakken. Het is er ook dagelijks vech-

ten om een plaatsje te bemachtigen, ondanks de 

grote autoparking op het terrein. Om hier veran-

dering in te brengen, startte HOGENT samen met 

de Voetgangersbeweging een participatietraject.  

Uit een vooronderzoek, interviews, terreinbe-

zoeken en twee co-creatieworkshops, kwam het 

plan om een centraal plein in te richten met meer 

zitruimte en belevingsmogelijkheden. Het plein 

kreeg de naam ‘Revolteplein’, vernoemd naar de 

studentenraad. Om de verblijfsfunctie van het 

plein te onderstrepen, werd een voetgangersge-

bied ingericht. Door de bestaande fietsenstallin-

gen te verplaatsen of uit te breiden en routes aan 

te geven, is er een betere circulatie van voetgan-

gers en fietsers. De realisaties worden getest en 

bijgestuurd in het najaar van 2022. 

Tijdens de openingsceremonie van het academie-

jaar 2022-2023 van HOGENT werd de Voetgan-

gersbeweging uitgenodigd om het project voor te 

stellen. Met dit proefproject hoopt HOGENT een 

basis te leggen voor meer participatie en gelijk-

aardige trajecten in de toekomst. (NC)
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IN MEMORIAM 
FLORIAN BOER 
Op 21 augustus overleed Florian Boer, stedenbouwkundige en oprichter van De Ur

banisten. Hij was pionier op vlak van klimaatopgaven in ruimtelijke projecten en 

hij was ook actief in België. Florian Boer werd 53. Het overlijden van Florian is een 

groot verlies voor de vakgemeenschap en voor zijn vrienden en familie.

Florian Boer was een geëngageerde en visionaire ontwerper. Vanaf het begin van zijn 

loopbaan had hij een duidelijk doel voor ogen: als stedenbouwkundige de wereld een 

beetje mooier en duurzamer maken. En dat is hem gelukt. 

Florian studeerde af aan de TU Eindhoven en startte in 1995 bij de Dienst Stadsont-

wikkeling in Rotterdam, waar hij zich manifesteerde als een eigenzinnige en geta-

lenteerde ontwerper. Met zijn eigen bureau Scape- kon Florian zijn oorspronkelijke 

ideeën en stedelijke vergezichten een plek geven. Baanbrekend was de studie ‘Rotter-

dam Waterstad 2035’, waarin Florian Boer een toekomst voor de Deltastad Rotterdam 

schetste in tijden van klimaatverandering. Hij liep daarmee voorop in het verbinden 

van klimaatopgaves met de ruimtelijke inrichting van de stad. Het waterplein was één 

van de ideeën die in deze studie een plek kreeg. In 2009 richtte Florian Boer samen 

met Dirk van Peijpe De Urbanisten op. Het bureau werd toonaangevend in het onder-

zoek naar klimaat en stadsontwerp. Hun meesterwerk is het Rotterdamse Waterplein, 

wereldwijd bezocht en beschreven. Zijn expertise rond water in de stad bracht Florian 

onder meer naar Kopenhagen, New York en Mexico-Stad.  

Waterplan Antwerpen
Dichter bij huis werd Antwerpen de tweede thuishaven van Florian. Voor en met de 

stad maakte hij het Waterplan voor Antwerpen. Dit plan kreeg alom erkenning als lei-

draad voor het verbinden van de stedelijke wateropgave met de ruimtelijke inrichting 

van de stad. Als onderdeel van de Grote Verbinding ontwierp Florian in samenwer-

king met de Dienst Omgeving het Ringpark Het Schijn. 

Behalve een gepassioneerd ontwerper was Florian ook een warme en innemende per-

soonlijkheid. Hij wist hoe belangrijk het was om samen te werken met anderen om 

iets groots en moois te kunnen bereiken. En dus werden opdrachtgevers vrienden en 

vakgenoten bondgenoten. 

Florian vond het belangrijk om zijn ervaringen met nieuwe generaties ontwerpers te 

delen. Met zijn bevlogen lezingen en colleges inspireerde hij studenten van de Acade-

mies van Bouwkunst en de TU Delft. Ook in Vlaanderen was Florian meermaals te gast 

op conferenties. In april was hij nog keynote speaker ‘klimaat’ tijdens het Congres 

Publieke Ruimte.

De laatste maanden ging zijn gezondheid achteruit. Werken aan mooie projecten met 

De Urbanisten en zijn vrije tijd met vrienden gaven hem de energie om door te gaan. 

Op 21 augustus overleed Florian, omringd door zijn dierbaren.

Dirk van Peijpe, De Urbanisten
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•  Eenvoudige elektrische aansluiting

LOWIST_ADV PUBLIEKE RUIMTES.indd   1 11/03/21   17:10



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 10

DE HEROPLEVING VAN DE PLACE SAINT-GEORGES   

DE GEDRAGEN RENOVATIE 
VAN EEN STUK ERFGOED
In 2016 begon de Stad Limbourg aan de grootschalige renovatie van de Place Saint-Georges. Dankzij de 
inzet van alle lokale en bovengemeentelijke stakeholders kon het vernieuwde plein in juni 2022 feestelijk 
ingewijd worden. Bedoeling van de werken was de waarde van dit stuk erfgoed - een strategische pion 
in de toeristische ontwikkeling van het arrondissement Verviers - extra in de verf te zetten, zonder de 
plaatselijke bewoners uit het oog te verliezen.

Pierre ETIENNE,  
Stad Limbourg

PLACE SAINT-GEORGES, 
WAAR GESCHIEDENIS, HER-
INNERING EN LEVEN ELKAAR 
VINDEN
De Place Saint-Georges is sinds de middeleeu-

wen (11de - 13de eeuw) het kloppend hart van 

de vestingstad Limbourg. Tijdens het Ancien 

Régime had Limbourg de status van hertoge-

lijke hoofdstad. In deze periode fungeerde 

de Place Saint-Georges als een ontmoetings-

plek, het sociale focuspunt van het stadsle-

ven. Door de aanwezigheid van een markt 

speelde de plaats ook een economische rol.

Deze twee kenmerken, die verbonden waren 

met allerlei sociale en economische activi-

teiten, evolueerden uiteraard in de loop der 

tijden. Maar de stad Limbourg is de herin-

nering aan dat rijke verleden altijd blijven 

koesteren. In de jaren 1990 kiemde bij bur-

gers en beleidsmakers het idee van een reno-

vatie, met het vernieuwde plein als gevolg. In 

dit renovatieproject speelden verschillende 

factoren een rol: onroerend erfgoed, steden-

bouw, de leefkwaliteit van bewoners en de 

toeristische ontwikkeling van Limbourg, 

dat tot de mooiste dorpen in Wallonië wordt 

gerekend.

EEN RENOVATIE MET PRE-
CIEZE DOELSTELLINGEN
De doelstellingen die de overheid met deze 

renovatie wou verwezenlijken, zijn duide-

lijk. Het vrijwaren van het plein in al zijn 

erfgoedkundige en architecturale pracht 

was alvast een prioriteit, in het bijzonder 

de merkwaardige bestrating met Vesder-

'kinderkopjes', die werkelijk het uitzicht van 

de openbare ruimte bepalen.

De verkommering van het plein bracht ook 

aanzienlijke verkeershinder met zich mee, 

vooral voor voetgangers en personen met 

een beperkte mobiliteit. Het nivelleren van 

de geulen en bulten die in de loop der jaren 

waren ontstaan door afvloeiend water en 

grondverzakkingen, was dan ook noodzake-

lijk om van het plein opnieuw een ontmoe-

tingsplek te maken die voor iedereen toe-

gankelijk is. Ook het terugdringen van het 

plaatselijk autoverkeer werd een noodzaak — 

wel met behoud van parkeermogelijkheden 

voor de bewoners.

Met deze renovatie grepen we ook de kans 

om aanwezige openbare infrastructuren, 

zoals stadsmeubilair, verlichting, nutslei-

dingen en rioleringen te vernieuwen. Dat 

gebeurde met de nodige aandacht voor het 

behoud van het bomenbestand - met name 

lindebomen - en het doordringbaar maken 

van de bodem, iets waar reeds bij de uitwer-

king van het project, lang vóór de waterramp 

van juli 2021, werk van werd gemaakt.

In het belang van duurzaamheid werd even-

eens beslist om de oorspronkelijke Vesder-

keien te hergebruiken voor de bestrating. 

Hierdoor werden een milieuvriendelijke 

aanpak en erfgoedkundige bekommernis-

sen gekoppeld aan het gebruik van lokale 

materialen.

In breder perspectief wilde de Stad Lim-

bourg van deze belangrijke investering voor 

een relatief kleine gemeenschap van minder 

dan 6.000 zielen ook gebruik maken om het 

toeristische potentieel van de bovenstad en 

de leefkwaliteit van haar bewoners te verho-

gen.

EEN ORIGINELE, PARTICI-
PATIEVE EN MOTIVERENDE 
FINANCIERING
Alles bij elkaar kosten deze werken 

€1.191.282,00. Geen habbekrats dus, zeker 

niet in tijden van budgettaire onzekerheid. 

Daardoor dienden zowel administratieve 

diensten als politiek verantwoordelijken 

blijk te geven van durf en creativiteit. 

Al vroeg in het proces konden we rekenen op 

de steun van AWAP, het Waalse Agentschap 

voor Erfgoed. Zij leverden op een uiterst pro-

actieve en professionele manier advies om-

trent technieken voor de bescherming van 

erfgoed en reikten ons de geschikte criteria 

aan voor de verschillende speciale lasten-

boeken. Hun expertise en de daaraan gekop-

pelde financiering maakten een wezenlijk 

verschil uit op het terrein.

Ook de Provincie Luik besloot haar steentje 

bij te dragen, via de bovengemeentelijke 

structuur Liège Europe Métropole. Gehoor-

gevend aan het advies van de Conferentie 

van Burgemeesters van het Arrondissement 

Verviers, zag ze in deze renovatie een kans 

om de aantrekkelijkheid van de provinciale 

regio te vergroten. We konden bovendien 

rekenen op de expertise van de provinciale 

diensten inzake infrastructuren in het alge-

meen en speciale technieken in het bijzon-

der.

Parallel met deze externe subsidies, heeft 

de stad een innoverende financiering op po-

ten gezet. In samenwerking met de Koning 

Boudewijnstichting lanceerden we - onder 

auspiciën van de heer Lamotte en samen 

met enkele geëngageerde burgers die hun 

erfgoed nauw in het hart dragen - de vzw 

IN DE PRAKTIJK
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1 De pittoreske charme van de Place Saint-Georges, vóór de 
renovatiewerken. De beschadigde bestrating van Vesder-
kinderkopjes is hier goed zichtbaar.

2 Verschillende bestratingstechnieken werden gebruikt tijdens 
de heraanleg. Het geheel bleef in harmonie met de eerdere 
toestand. Het esthetische uitzicht van het plein bleef daardoor 
behouden en werd extra in de verf gezet.

3 Op 19 juni 2022 vond de officiële inhuldiging van de 
Place Saint-Georges plaats, in aanwezigheid van lokale en 
regionale bekende gezichten. De bewoners kregen tijdens een 
zonovergoten volksbal eveneens de gelegenheid om opnieuw 
bezit te nemen van 'hun' plein.
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Limbourg Ma Place. De vzw werd belast met de 

coördinatie van alle communicatie rond dit 

renovatieproject en met de lancering van een 

brede crowdfundingcampagne. Haar essenti-

ele missie bestond uit het trekken van het 

project en het aanspreken van de bedrijfs- en 

verenigingswereld.

Naast een website, creëerde de vzw ook een 

Facebook-pagina, om alle geïnteresseerden 

permanent up-to-date te houden.

BEWONERS EIGENEN ZICH 
DE PUBLIEKE RUIMTE TOE
De crowdfundingcampagne beperkte zich 

niet enkel tot een louter financieel aspect: 

met de hulp van de vzw en de Koning Bou-

dewijnstichting en met de opbrengst van 

de crowdfunding werden gepersonaliseerde 

plavuizen in de bestrating van het plein 

aangelegd. Door deze plavuizen wordt niet 

enkel het financieel engagement van de deel-

nemende actoren zichtbaar gemaakt, deze 

symbolische actie illustreert eveneens de 

affectieve band die bewoners, verenigingen 

en ondernemingen onderhouden met hun 

eeuwenoud erfgoed. De sponsors bepaalden 

welke boodschap op de blauwe hardsteenpla-

vuizen uit de groeven van Sprimont moest 

komen. De stenen maken nu deel uit van de 

publieke ruimte en voegen daarmee een col-

lectieve en emotionele dimensie toe aan de 

renovatie van het plein.

Terwijl 40% van de bevolking van Limbourg 

te lijden kreeg onder de overstromingen van 

juli 2021, bleef deze nieuwe ruimtelijke parel 

gelukkig gespaard. De stad kan voortaan op 

dit vernieuwd stuk erfgoed rekenen om aan 

de toekomst van haar bewoners te denken 

en te werken aan een nieuw economisch, 

sociaal en toeristisch elan. De reconstructie-
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L A C A S S E  M O N F O R T  S P R L
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Belgique jml@lacasse.beMail:
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Administration communale de Limbourg
Avenue Victor David 15

4830 LIMBOURG

PLAN D'EXECUTION

Aménagement de la Place Saint-Georges à Limbourg .

Place Saint-Georges, 4830 LIMBOURG

LIMBOURG 1Div./Section A

Administration communale de Limbourg
Avenue Victor David 15
4830 LIMBOURG
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Situation projetée

Vue en plan - pavés gravés
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uitdagingen na de overstromingen zijn hier uiteraard haast niet te 

tellen maar als we terugblikken, kunnen we besluiten dat er grote 

en mooie dingen mogelijk zijn wanneer alle stakeholders samenwer-

ken. De Place Saint-Georges is daar het levende bewijs van. 

➜ Meer info 
www.ville-limbourg.be 
www.tourisme-limbourg.com

4 In het kader van 
de crowdfunding-
actie, werden 
in de bestrating 
van het plein 
gepersonaliseerde 
plavuizen 
aangebracht 
tussen de Vesder-
kinderkopjes. De 
sponsors ontvingen 
een kaartje dat de 
locatie van hun 
plavuis aanduidt.

5 Het hergebruik 
van de Vesder-
kinderkopjes vormde 
een prioriteit, 
omwille van de 
vrijwaring van 
deze plek én de 
duurzaamheid van 
de werf.
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MobX-Touch, dé interactieve oplossing 
voor actuele en realtime informatie op 
uw Hoppinpunten
De meest geavanceerde interactieve MobX-zuil biedt realtime vervoersinformatie 
aan de gebruiker, is eenvoudig te actualiseren via de MobX webtoepassing en 
biedt een communicatieplatform aan het lokale bestuur.
Bekijk het volledige aanbod aan MobX-zuilen op: mobx.publiekeruimte.info

Meer info
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IN DE PRAKTIJK

EEN DIRECTE LIJN NAAR DE NATUUR: 

EEN DUURZAME FIETS- EN 
VOETGANGERSBRUG OP MAAT 
VAN DE WIJK
Sinds 2019 kunnen wandelaars in Luik de hellingen van de citadel bereiken door de spoorlijn over te steken vanop 
het Vivegnisplein, in de Saint-Léonardwijk. 
Dit kunstwerk, een opdracht van de Stad Luik en ontworpen door de tijdelijke vereniging van Atelier d'Architecture 
- Alain Richard en het bureau Cornet, heeft ondanks zijn menselijke schaal een opmerkelijke aanwezigheid op het 
plein, terwijl het tegelijkertijd op een delicate manier inspeelt op de onmiddellijke omgeving.

Ir. Architecte Danielle 
Coune, voorzitster 
van la Maison de 

l’Urbanité

DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De bouw van de 'Passerelle Vivegnis' kadert in het masterplan en het 

actieprogramma voor de wijk Nord/Saint-Léonard, die in 1995 door 

het Waalse Gewest werd aangeduid als ZIP-QI (Zone d’Initiatives Pri-

vilégiées – Quartier d’Initiative).

De stad Luik nam het initiatief voor dit stadsontwikkelingsproject 

door middel van een geïntegreerde en participatieve aanpak. De aan-

sturing van dit project gebeurde door een projectleider, een wijkre-

gisseur en een Commissie voor Stadsvernieuwing. In de commissie 

zaten zowel openbare mandatarissen als vertegenwoordigers van de 

buurtcomités en bewoners. 

Binnen het kader van het masterplan, dat in 1997 werd opgeleverd 

door het bureau AURAL, voerde het bureau Pluris een gedetailleerde 

studie van de Vivegnis-site uit en werd een to-dolijst opgesteld. Deze 

studie diende als basis voor een ideeënwedstrijd, die werd gelanceerd 

in 2004 voor vier openbare projecten: een wooncomplex waar op het 

gelijkvloers vandaag de buurtbibliotheek is gevestigd, een incubator, 

publieke ruimten (plein en kleiner plein) en een voetgangersbrug.

Ter voorbereiding kwamen er ontmoetingen en uitwisselingen met 

de bewoners. Het doel van deze ontmoetingen was om hen zoveel 

mogelijk bij de projecten te betrekken en de betrokkenheid vanuit 

de buurt te bevorderen.

Het Vivegnisplein werd ontworpen als een ruimte op maat van de 

wijk, voor buurtbewoners maar ook voor wandelaars op zoek naar 

groen. De loopbrug vormt voor hen een ideale manier om de citadel 

te beklimmen.

De architecten wilden het enorme potentieel van het terrein naast 

het Vivegnisplein niet ondermijnen door een bovenmaats ontwerp. 

Het project wil de dimensies en ligging van het lege plein, dat ont-

stond na het verdwijnen van het station, net extra in de verf zetten. 

De loopbrug fungeert tegelijkertijd als afbakening en als filter tus-

sen stad en helling. Het resultaat is een streng afgemeten, significant 

object, een synthese van content en container.

Al deze reflecties mondden uit in een driele-

dige compositie: een betonnen sokkel op het 

plein, een helling in hout en een stalen brug 

over de spoorlijn.

DE STRUCTUUR ALS  
BRANDPUNT VAN HET  
ARCHITECTURALE CONCEPT
Langs de binnenranden van de prisma-

tische houten structuur bevinden zich 

de schuine hellingen en overlopen. In de 

centrale vide vind je de 'stabiliteitskooien' 

en trappen terug die doorsteken vormen. 

Daardoor ontstaan er verschillende paden, 

in functie van de stemming van de wan-

delaar, van het vervoersmiddel  of van de 

dringendheid van de situatie.

Helemaal bovenaan heeft de bezoeker een 

uitzonderlijk zicht op het plein en de wijk.

De structuur vormt een van de steunpun-

ten van de horizontale loopbrug, die over-

steekt naar de oude steunmuur van het 

eerste grasplateau van de helling, ongeveer 

negen meter boven het Vivegnisplein. Van 

daaruit loopt de verbinding over de spoor-

weg (foto 4) naar een doodlopende weg 

richting Herstal, in een spanning tussen 

het statische en het mobiele, tussen waar-

nemer en wat waargenomen wordt. 

De ontwerpers creëerden met dit kunst-

werk een welomlijnd en vast volume, dat 

een eigen bestaansreden en taal heeft en 

dat als een soort sluis fungeert tussen het 

'Rond het 
project werden 
ontmoetingen 
en 
uitwisselingen 
met de 
bewoners 
georganiseerd.'
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1 De statische kooi in het midden 
maakt het organiseren van opritten en 
overlopen langs de buitenkant mogelijk. 

2 De kleur van het hout creëert een 
warme sfeer voor de gebruikers van de 
loop/fietsbrug.  

3 Zichtpunt: een venster op de stad. 
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‘Dit kunstwerk heeft een 
eigen bestaansreden en 
taal en vormt een soort 

sluis tussen het plein en de 
loopbrug.’
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plein en de loopbrug die naar de hellingen 

leidt (foto 5).

TECHNIEK ZORGT OOK 
VOOR KWALITEIT
Voor deze constructie werden innoverende 

materialen op basis van hout gebruikt. De 

structuur is een gewone balk-kolom-struc-

tuur, die volledig uit gelijmd larikslami-

naat is opgetrokken. Wat deze structuur zo 

bijzonder maakt, zijn de 'stabiliteitskooien', 

die zich in de centrale vide van de struc-

tuur bevinden. In deze 'kooien' zitten de 

verticale stabiliseringselementen. Daar-

door werd het plaatsen van diagonalen 

tussen de buitenste kolommen overbodig, 

zodat de ruimte onder de constructie maxi-

maal kon vrijgehouden worden. Er werd 

bijzonder veel aandacht besteed aan de 

sterkte en de duurzaamheid van de verbin-

dingen. Deze verbindingen werden in een 

werkplaats gemaakt met een innovatief sys-

teem van gelijmde staven (RESIX). Ze bevin-

den zich in het midden van de structuur en 

zijn dus beschermd tegen de regen, zodat 

er geen ventilatieruimten nodig zijn op de 

plaatsen waar de stukken in hout kruisen. De overige verbindingen 

werden ter plaatse gemaakt met behulp van gegalvaniseerde stalen 

verbindingsplaten. Deze verbindingsplaten werden in de daarvoor 

bestemde sleuven in de houten stukken aangebracht en daaraan 

vastgemaakt door middel van roestvrijstalen pennen en/of bouten.

Tussen alle houten stukken werd ventilatieruimte gelaten, om de poel-

vorming van water te voorkomen. De verbindingen blijven uiterst dis-

creet, terwijl de elementen in hout een maximale visibiliteit kregen.

De creatie van de kolommen en hun fundering kregen ook veel aan-

dacht. Geïnspireerd door verschillende tradities in de houtbouw in 

vele landen, plaatsten de ontwerpers de kolommen op sokkels die 

in de grond werden ingegraven. De piramidevormige sokkels zijn 

gemaakt uit staal en bedekt met beton. De houten kolommen wor-

den zo beschermd tegen regenschade, schokken, enz.

Het dak zorgt ervoor dat het kunstwerk beschermd wordt tegen 

regen. Dat bestaat uit een ondersteunende structuur in lariks en 

een afdekking van polycarbonaatpanelen (foto 6). Ook horizontale, 

naar buiten afhellende lamellen in lariks beschermen de structuur 

en het dek en zorgen voor een grote doorkijk naar het plein en de 

hellingen. 

➜ Meer info 

https://www.facebook.com/maisondelurbanite/
 https ://eriges.be

4 De brug over de 
spoorlijn zorgt voor 
een verbinding met 
de natuur

5 Het beton voor 
de funderingen, 
het hout voor het 
wandeltraject en 
het staal voor de 
verbinding zorgen 
samen voor een 
harmonieus project 
op mensenmaat. 
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'Het 
Vivegnisplein 
werd 
ontworpen als 
een ruimte op 
de maat van de 
wijk.'
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Jan Vilain,  
Infopunt Publieke Ruimte

SINT-NIKLAAS

RADICAAL NIEUWE 
STRAATINRICHTING IN 
FUNCTIE VAN MOBILITEITS- EN 
KLIMAATBELEID 
In Sint-Niklaas krijgt de scholenwijk tussen het station en de Grote Markt door haar nieuwe inrichting meteen 
ook een nieuwe uitstraling. De omvorming van de publieke ruimte past binnen het mobiliteits- en klimaatbeleid 
waarmee de hoofdstad van het Waasland een voortrekkersrol wil opnemen. In de verdere stadsontwikkeling 
staat ruimte voor groen, voetgangers en fietsers bovenaan de agenda. 

IN DE PRAKTIJK

17

Het Collegeplein kreeg met de aanleg van zitranden en veel groen een 
geborgen karakter. 
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Jurgen Goeminne, mobiliteitsambtenaar 

van Sint-Niklaas: “De recente herinrich-

ting in de scholenwijk is een logisch gevolg 

van de ambities in het mobiliteitsplan: het 

verhogen van de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid in het stadscentrum. 

Die visie steunt op vier pijlers. Ten eerste 

willen we de stad inrichten op maat van 

de fiets en zorgen dat alles binnen fietsaf-

stand bereikbaar is. Ten tweede willen we 

het openbaarvervoeraanbod optimaliseren 

met als ruggengraat de buscorridor van het 

station over de Grote Markt richting Waas-

land Shopping Center. Ten derde moet een 

circulatieplan het doorgaand verkeer bui-

ten het stadscentrum houden. Dat geeft 

veel meer mogelijkheden naar inrichting 

van straten op mensenmaat in plaats van 

op maat van de auto. De vierde pijler is het 

parkeerbeleid waarbij langparkeren aan de 

rand wordt georganiseerd. In het centrum 

gaan we van ‘on street parking’ naar geclus-

terde ‘off street parking’ en buurtparkings. 

De ruimte die daardoor vrijkomt wordt be-

nut voor laad- en loszones, fietsenstallingen 

maar ook voor ontharding. Op die manier 

wordt het stadscentrum groener en kli-

maatadaptief.”

HOOGWAARDIGE  
UITSTRALING MET  
KLEIKLINKERS EN ARDUIN
Samen met het mobiliteitsplan werd ook 

het masterplan publieke ruimte goedge-

keurd. Daarin staan materialenkeuzes en 

groenvoorziening beschreven om meer 

uniformiteit in het stadsbeeld te krijgen. 

Per type straat zijn de inrichtingselemen-

ten vastgelegd waaraan de ontwerpers zich 

moeten houden. 

“Sint-Niklaas heeft op zijn grondgebied vijf-

honderd straten, goed voor driehonderd 

kilometer weginfrastructuur,” weet Tim 

Verfaillie van de Dienst Projecten Openbaar 

Domein. “Omdat die vaak in uiteenlopende 

verhardingen zijn aangelegd, worden we bij 

herstellingen regelmatig geconfronteerd 

met materialen die nu niet meer beschik-

baar zijn. Het materialenpallet voor nieuwe 

inrichtingen is daarom tegenwoordig be-

perkt. Zo gebruikten we in de stadskern 

roodbruine kleiklinkers met arduinen 

boordstenen. Met zulke hoogwaardige ma-

terialen in het centrum willen we de uit-

straling van de stad vergroten.”

WINKELKERNGEBIED  
VERSTERKEN
In de omgeving tussen station en Grote 

Markt liggen heel wat voorzieningen zoals 

het stadhuis, musea, scholen, de kunstaca-

demie, de schouwburg en concertzaal De 

Casino. De herinrichting past volledig bin-

nen de krijtlijnen van het Masterplan Pu-

blieke Ruimte. Miquel Pots van de Dienst 

Projecten Openbaar Domein begeleidde 

studiebureau Sweco bij het ontwerpproces: 

“Tijdens de vorige bestuursperiode kreeg 

de Stationsstraat een grondige herinrich-

ting als belangrijke winkelstraat. Door 

in de omringende straten meer ruimte te 

geven aan fietsers en voetgangers, wil het 

stadsbestuur een injectie geven aan het 

winkelkerngebied. Het oorspronkelijke 

idee om de voetpaden te verbreden en te 

vernieuwen is uiteindelijk uitgegroeid tot 

een volledige herinrichting volgens het 

shared space-principe met een gelijkgrond-

se aanleg waarin de parkeerruimte werd 

gereduceerd. Fase 1 en 2 ten westen van de 

Stationsstraat zijn intussen uitgevoerd. Het 

gaat om de Broodstraat, Collegestraat, Paul 

Snoekstraat, Casinostraat, Richard

Van Britsomstraat, Schouwburgplein
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2 De herinrichting kan op grote waardering bij de Sint-Niklazenaars 
rekenen. 

3 Bloeiende beplanting zorgt voor beleving en variatie. 

4 Het masterplan publieke ruimte schrijft voor de stadskern een 
verharding in kleiklinkers voor. 

3

4
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“DE RECENTE 
HERINRICHTING IN DE 
SCHOLENWIJK IS EEN 

LOGISCH GEVOLG VAN 
DE AMBITIES IN HET 

MOBILITEITSPLAN”

en in 2025 volgt de Boonhemstraat  na de bouwwerken 

aan de H. Familie school. De stadsadministratie maakte 

zelf het ontwerp voor fase 3 en 4 ten oosten van de Sta-

tionsstraat, het gaat over de volgende straten: De Prins 

Albertstraat, het Regentieplein, de Zamanstraat en de 

Dr. Verdurmenstraat. De heraanleg van de Prins Albert-

straat start in het najaar van 2023.” 

“De Broodstraat is ingericht als fietsstraat, de College-

straat, Richard Van Britsomstraat en de Paul Snoekstraat 

kregen van gevel tot gevel een gelijkgrondse herinrich-

ting in Authentica Dakota-kleiklinkers van Wienerber-

ger. Waar er parkeerplaatsen behouden bleven, zijn die 

uitgevoerd in waterpasserende Passaqua Eros-kleiklin-

kers. “De afwatering gebeurt zoveel als mogelijk naar 

de waterpasserende parkeervakken en naar de groen-

zone,” vertelt Miquel Pots. “Bomen krijgen ondergronds 

veel wortelruimte in de boombunkers met daaronder 
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een vat waaruit de boom capillair water 

onttrekt. Om maximale waterinfiltratie 

toe te laten, zijn de dakafvoeren hierop 

aangesloten en er is een overloop naar de 

riolering geplaatst. Er was een intensieve 

samenwerking met de nutsmaatschappijen 

noodzakelijk om dat te kunnen combine-

ren met ondergrondse nutsleidingen.”

FOCUS OP  
SCHOOLOMGEVING
Miquel Pots: “In de Van Britsomstraat zijn 

er wel wat scholen. De straat had een klas-

siek profiel: een rijbaan met een parkeer-

strook en aan weerszijden een voetpad. De 

verbetering van de verkeersveiligheid in 

deze straten kreeg de hoogste prioriteit bij 

de herinrichting.”

“In deze schoolomgeving krijgen fietsers en 

voetgangers alle ruimte en is er veel plaats 

voor groen. De auto is te gast en moet zich 

aanpassen aan de zachte weggebruiker,” 

licht Tim Verfaillie toe. “Het stadscentrum 

is een zone 30 en sommige straten zijn 

voetgangersgebied of woonerf,” vult Jurgen 

Goeminne aan. 

“De Van Britsomstraat is een schoolstraat 

die bij het begin en einde van de schooltijd 

wordt afgesloten. Door de hoge concentra-

tie van scholen verplaatsen zich dagelijks 

duizenden kinderen en jongeren door deze 

straten. Het stadsbestuur maakte daarom 

een radicale keuze om de veiligheid van de 

zachte weggebruiker voorop te stellen. Om-

dat de normen voor een woonerfinrichting stringent zijn, werken we 

vaak liever met een autoluwe zone 30 of voetgangersgebied.”   

MEER GROEN OP STRAAT
Miquel Pots: “Naast verhardingen doet het Masterplan Publieke 

Ruimte ook uitspraken over het gewenste straatmeubilair. Dat komt 

hier tot uiting in de keuze van zitbanken en zitranden rond de ver-

hoogde plantvakken. Verlichting en armaturen zijn per straattype 

aangepast in functie van de beleving.” 

Wie in de heringerichte straten rondwandelt, merkt meteen de gro-

te diversiteit aan geveltuinen. Langs blinde muren zijn leiconstruc-

ties aangebracht voor klimplanten. Miquel Pots: “De stad liet samen 

met de straatinrichting kleine geveltuinen aanleggen bij mensen 

die dat wensten. Daarnaast kwamen er ook grote geveltuinen bij 

scholen en stadsgebouwen. De parkeerplaatsen van de kunstaca-

demie worden een klein parkje waarvoor we subsidies kregen via 

Operatie Perforatie.”

“Net als bij de opmaak van het mobiliteitsplan en de verkeerscir-

culatieplannen, hebben we ook op niveau van de straatinrichting 

sterk ingezet op participatie,” vertelt Jurgen Goeminne. “Bin-

nen vastgelegde principes zoals meer groen en fietsenstallingen, 

konden bewoners mee nadenken over de concrete inrichting. Dat 

kwam het ontwerp zeker ten goede. Zo waren bewoners vragende 

partij voor nog meer groen in de straat in ruil voor bewonersparke-

ren in een off street parking.”

Miquel Pots: “De kwaliteitsinjectie die we met fase 1 en 2 hebben 

kunnen doorvoeren, helpt om mensen te overtuigen om in fase 3 

en 4 dezelfde inrichtingsprincipes te gaan toepassen. Zij zien in de 

praktijk dat de nieuwe situatie beter is.” 

➜ Meer info 
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-
en-participatie/projecten/een-winkelwandellus-door-de-sta-
tionswijk

5 De straatinrichting 
is van gevel tot 
gevel uitgevoerd in 
Authentica Dakota 
kleiklinkers terwijl de 
parkeervakken een 
waterpasserende 
verharding in 
Passaqua Eros 
kregen. 

6 Langs openbare 
gebouwen en 
scholen zijn 
grote geveltuinen 
aangelegd met 
aan de muren 
leiconstructies voor 
klimplanten. 
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“Net als bij de 
opmaak van het 
mobiliteitsplan 
en de verkeers-
circulatie-
plannen, 
hebben 
we ook op 
niveau van de 
straatinrichting 
sterk ingezet op 
participatie”
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22 Circulaire economie

25 Circulair Scheldepark Wetteren

28 Getijdenpark Keilehaven, Rotterdam

31 Heerlen centrum als proeftuin voor circulaire ambities

34 OCW engageert zich voor duurzame wegenbouw

37 Productontwikkeling met oog op hergebruik

41 Parkourpark: een tweede leven voor bouwafval

Circulair  
materiaalgebruik
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CIRCULAIRE ECONOMIE
TOOLS VOOR DE INRICHTING VAN EEN DUURZAME,  
VRUCHTBARE EN BIO-KLIMATOLOGISCHE PUBLIEKE RUIMTE

In de circulaire economie is een nieuw model voor gebiedsontwikkeling te vinden, dat in het bijzonder 
kan ingezet worden bij de inrichting van publieke ruimten. Zo bestaan er tools voor aantrekkelijke 
stedenbouwkundige projecten die het nodige respect tonen voor grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen 
zoals water, lucht, energie of de bodem. We focussen in dit artikel op een tool die werd ontwikkeld door 
het Franse Agentschap voor Ecologische Transitie. De tool richt zich op collectieven die actief zijn in het 
domein van gebiedsontwikkeling.

Om onze leefomgeving en de plaats van de natuur in onze steden 

te vrijwaren én daarbij ook rekening te houden met economische 

efficiëntie en het welzijn van gebruikers, moeten we het proces en 

de levenscyclus van stadsontwikkelingsprojecten grondig onder-

zoeken vanaf de conceptfase.

EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN
De materialen die gebruikt worden in de bouwsector vormen een 

eerste stroom die in onze territoria circuleert. Beton en asfalt heb-

Frédérique 
Métivier-Lopez, 

stedenbouwkundige 
Office Profession-
nel de Qualifica-

tion des Urbanistes 
(OPQU) - consultant 

gebiedswerking, 
ruimtelijke planning 

en mobiliteit 
Delphine Rollet, 

consultant afval & 
industriële ecologie

ben hier tijdens heel wat decennia een 

dominante rol gespeeld. Vandaag is het 

mogelijk circulaire publieke ruimten aan 

te leggen of een make-over te geven door 

in eerste instantie zware weginfrastruc-

turen te herbekijken en aan te passen. Er 

kan daarbij gekozen worden voor gerecy-

cleerde, koolstofarme materialen van bio-

logische of geologische oorsprong.

Ook de bevoorrading in onze voedings-

stromen kan onderzocht worden op nabij-

heid ten opzichte van de gebruikers. Een 

publieke ruimte kan in dat opzicht perfect 

functioneren als een uitwisselingsplek 

tussen lokale producenten en consumen-

ten, ze kan zelfs een volwaardige produc-

tiesite worden.

De bodem — een eindige en kostbare 

grondstof — wordt tegenwoordig ook op 

een nieuwe manier bekeken. Het is nodig 

ons grondgebruik drastisch te optimali-

seren om onze voetafdruk op natuurlijke 

en landbouwgronden zoveel mogelijk te 

verkleinen.

Diezelfde bodem dient trouwens als on-

dersteuning van duurzame mobiliteits-

netwerken en -diensten en als site voor de 

productie van energie en verwerking van 

afval. Dat afval kan dankzij de circulaire 

economie een nieuwe grondstof vormen.

TOOLS WAARMEE WE AAN 
DE SLAG KUNNEN
Er bestaan vandaag talrijke gidsen die ge-

bieden begeleiden in hun omschakeling 

naar circulariteit. In Frankrijk werkt het 

Agentschap voor Ecologische Transitie 

(ADEME) sinds 2015 actief aan de intro-

ductie van circulariteit in de wereld van 
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"Een publieke 
ruimte kan 

perfect 
functioneren 

als 
uitwisselings

plek tussen 
lokale 

producenten 
en 

consumenten"
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1 Witboek Economie 
Circulaire: Un atout 
pour relever le défi 
de l’aménagement 
durable des 
territoires 

2 Recuperatie van 
plavuizen voor 
hergebruik 

3 Een straatbank 
gemaakt van 
gerecycleerde 
producten en ski's 
- Art Ski Tech – 
Chambéry 

4 Gids Économie 
circulaire et 
urbanisme   
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teit duidelijk maken voor iedereen die bij 

het project betrokken is. Er gaat daarbij 

aandacht naar de voorstelling van het 

project, beheer ervan, overlegmodellen, 

projectopvolging en rapportering, open-

bare aanbestedingen,... . De intentiever-

de ruimtelijke planning. Op de website ExpeUrba (afkorting van 

'Expérimentations urbaines'), die kan geraadpleegd worden op 

http://www.experimentationsurbaines.ademe.fr , vindt de bezoe-

ker alle informatie over circulaire economie toegepast op stads- en 

gebiedsontwikkelingsprojecten (terugkoppelingen, nieuwtjes, pu-

blicaties en werven).

EEN TOOL DIE ZICH SPECIFIEK RICHT  
TOT DE MAKERS VAN PUBLIEKE RUIMTEN: 
ECOCIRCURBA
EcoCircUrba (ECU) is een digitaal platform dat gratis toegankelijk 

is op http://www.open4ec.fr . Hier vinden collectieven alle nodige 

informatie om publieke ruimten volgens de principes van de cir-

culaire economie vorm te geven, vanaf de concept- en werffase tot 

nazorg en beheer.

Het platform fungeert als een vademecum voor de inrichting van 

publieke ruimten. Voor elke stap in het proces worden er vragen 

geformuleerd omtrent duurzaamheid en wordt er gepeild naar ge-

bruiken en gebruikers, in plaats van producten.

Om te beginnen helpt het platform bezoekers een intentieverkla-

ring op te stellen, die voorafgaat aan de formalisering van het las-

tenboek. Met dit document, dat gedownload kan worden, kunnen 

initiatiefnemers hun overtuigingen en intenties inzake circulari-

DOSSIER
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van een duurzame, vruchtbare en bio-klimatologische stad.

Zo is het aanbevolen zoveel mogelijk op voorhand het volgende te 

onderzoeken:

- een volledige diagnose om de overschotten op de werf enerzijds 

en de nood aan opvullingen anderzijds te evalueren

- identificatie en analyse van toekomstig puin, om er een optima-

le bestemming voor te vinden

- de haalbaarheid van een terugwinningsplatform voor de grond 

in situ, in functie van de chemische of geotechnische samenstel-

ling en het vastleggen van het verwerkingsproces

- omzetbaarheid van de inerte grond van bouwterreinen in 

vruchtbare grond, met het oog op natuurontwikkeling in de 

stad

- een evaluatie van de gevolgen van bodemverstoring in het kader 

van een intelligent beheer van de bodemvruchtbaarheid

- administratieve opvolging, indien er materialen zijn die door 

verschillende bouwheren worden aangevoerd, of om de verschil-

lende afvalstoffen van de bouwplaats te kunnen traceren

- het volgen van reglementaire procedures om, indien nodig, de 

status van afval te kunnen annuleren

TAL VAN OPPORTUNITEITEN
We hebben het hier gehad over grond en ander inert afval maar 

we zouden ook andere vraagstukken kunnen onderzoeken, zoals 

straatmeubilair. De openbare ruimte biedt allerlei mogelijkheden 

voor het inzetten van hergebruikt meubilair, zoals banken, afval-

bakken of boekenbakken. Deze circulaire reflectie is breed en mul-

tisectorieel omdat zij betrekking heeft op alle vraagstukken rond 

de ontwikkeling van openbare ruimten.

Om deze projecten in hun aanloop- en operationele fase te 
begeleiden, zijn er tools beschikbaar voor ruimtemakers. 
Door hun inspirerende en experimentele voorbeelden stel-
len ze planners in staat hun praktijk te vernieuwen en ont-
werpers uit te dagen.  

klaring helpt initiatiefnemers ook de juis-

te vragen te stellen voor elk aspect dat aan 

bod komt — water, energie, biodiversiteit, 

voeding, bodem, sociale interactie, digita-

lisering, enz. — om op die manier tot een 

circulair project te komen.

Omdat het om een open source-platform 

gaat, kan elke gebruiker zijn of haar geo-ge-

lokaliseerde ervaringen delen of inspiratie 

opdoen aan de hand van innoverende projec-

ten. Tags als 'feedback', 'materialen en pro-

cessen' en 'overleg' maken van dit platform 

bovendien een performante vraagbaak.

AFVAL WORDT GROND-
STOF: WAT MET INERTE 
MATERIALEN?
In Europa bedraagt de productie van mate-

riaal of afval afkomstig uit de bouwsector 

798 Mt/jaar1. Stedelijke ontwikkelingspro-

jecten zoals wegenis- en nivelleringswer-

ken en de aanleg van leidingnetwerken 

produceren grotendeels 'inert' materiaal 

of afval. Het betreft hier grond, grind2, be-

ton en gecoate materialen. 

Voor de optimale organisatie van een circu-

laire werf is het van essentieel belang dat 

de uitdagingen omtrent materiaal- en af-

valbeheer zo vroeg mogelijk in het aanleg-

proces worden aangepakt. Dat gaat bijvoor-

beeld over het grondstoffenvraagstuk voor 

materialen die uit groeven afkomstig zijn, 

over het beperken van transport tijdens de 

werf en vooral over de richtlijnen die die-

nen gevolgd te worden bij het ontwikkelen 

5 Het digitaal 
platform 
EcoCircUrba 
(ECU), ontwikkeld 
in opdracht 
van ADEME 
door Inddigo en 
partners,: Icam - 
Institut Catholique 
d'Arts et Métiers, 
SCOP Palanca en 
Agence Torres 
Borredon, in het 
kader van de open 
oproep Modeval-
Urba 2017 

5

"HET PLATFORM STELT 
DE TREKKERS VAN EEN 
PROJECT IN STAAT DE 

JUISTE VRAGEN TE 
STELLEN OM TOT EEN 

CIRCULAIR PROJECT TE 
KOMEN"
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1.  Cijfers Eurostat 2020
2. Grind is zogenaamd 'propere' grond, bestaande uit grote deeltjes maar zonder klei 
(in feite kiezels en stenen).
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CIRCULAIR SCHELDEPARK WETTEREN

AANLEIDING 
Het Scheldepark vormt de schakel tussen het centrum van Wette-

ren en de open ruimte langsheen de Scheldeoevers. Door de strate-

gische ligging hebben scholen, zorgcentra en bedrijven zich hier in 

de loop der tijden gevestigd. Bij een aantal van die spelers ontston-

den de afgelopen jaren concrete ruimtevragen of ideeën voor ver-

dere ontwikkeling. Zo waren de school en het woonzorgcentrum 

op zoek naar manieren om hun infrastructuur te vernieuwen. Er 

kwamen vragen voor uitbreiding van recreatieve activiteiten en 

voorstellen om een transitie in te zetten naar een gemengde leef-

omgeving met ruimte voor wonen, werken en ontspannen.

Om die ruimtevragen integraal te onderzoeken, met oog voor de 

kansen én uitdagingen van het gebied, werd een masterplanproject 

Vlak bij het centrum van Wetteren ligt het Scheldepark.  Woonzorgcentra, scholen en bedrijven zijn er op zoek 
naar ruimte. De Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren werken samen met hen aan een mas-
terplan voor dit gebied. Het doel is om klimaatambities en duurzaamheid te combineren met wonen, werken, 
leren en bewegen, op korte en lange termijn. Circulariteit is daarbij een van de krachtlijnen.

opgestart door de Provincie Oost-Vlaande-

ren en de gemeente Wetteren. De samen-

werkingsovereenkomst legt de lat hoog, 

met leidende principes als klimaatneutra-

liteit, duurzame mobiliteit, circulariteit 

en medegebruik. In het voorjaar van 2021 

kreeg een nieuw samengesteld studieteam 

– bestaande uit plusofficearchitects, OTO 

Landscape, Endeavour en Leidsman – de 

opdracht om tegen eind 2022 met een 

gedragen masterplan te komen mét een 

actieplan en een realisatie-overeenkomst.

In een co-creatief ontwerptraject zocht het 

Angelique 
Vandekerckhove, 
dienst Ruimtelijke 

Planning, Provincie 
Oost-Vlaanderen

1

©
 P

ro
vi

nc
ie

 O
os

t-
Vl

aa
nd

er
en

1. Het projectgebied 
voor Wetteren 
Scheldepark (witte 
stippellijn).
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2. Start van het 
co-creatief 
ontwerptraject 
met partners en 
eigenaars.

3. Synthese van het 
raamwerk dat de 
grote ambities 
aangeeft voor het 
gebied op vlak van 
water, landschap, 
mobiliteit en 
ontwikkelingen.
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lende patrimonium. Nieuwe ontwikkelin-

gen integreren het patrimonium en zoe-

ken daarbij naar een zinvolle invulling en 

herbestemming. Bij reconversie worden 

bijzondere elementen en gebouwonder-

delen geïntegreerd. De historische (archi-

tectuur)waarden blijven behouden en het 

programma wordt afgestemd op de noden 

van de gemeenschap. Er wordt gestreefd 

naar een neutrale ruimtebalans op niveau 

van het projectgebied. Nieuwe gebouwen 

worden materiaalbewust en zo compact 

mogelijk ontwikkeld en gericht en geënt 

op een robuust groenblauw netwerk. 

In deze circulaire aanpak zitten heel wat 

kansen voor circulaire experimenten: 

leegstaande ruimtes kunnen tijdelijk 

ingevuld worden als buurtatelier, ont-

moetingsruimte of materialenbank. Rest-

ruimte wordt een testruimte, een experi-

menteerveld voor toekomstige invulling. 

Het Scheldepark moet een veelzijdig en 

levendig stadsdeel worden. Het realiseren 

van een kwaliteitsvolle woon- en leefom-

geving met nabije, bereikbare basisvoor-

zieningen staat voorop. Er worden collec-

tieve ruimten voorzien (voor ontmoeting, 

co-working, gedeelde functies,...), die flexi-

bel en aanpasbaar zijn en die inclusief 

toegankelijk zijn. Levenslang wonen in 

de eigen buurt vormt een overkoepelende 

ambitie. Door te stapelen wordt de densi-

teit opgetrokken zonder de open ruimte 

verder aan te snijden.

De aanwezigheid van groen en open ruim-

studieteam samen met eigenaars en ruimtegebruikers naar ant-

woorden op heel wat vragen. Hoe kunnen we een levendig Schel-

depark maken waar stedelijkheid en open ruimte in elkaar haken? 

Hoe organiseren we de verschillende ruimtevragen rekening hou-

dend met het waardevolle patrimonium? Hoe verweven we ver-

schillende functies met het oog op collectiviteit? Hoe structureren 

we het bijhorende mobiliteitsvraagstuk volgens het STOP-principe? 

RAAMWERK, SCENARIO’S EN VERHAALLIJNEN 
In een eerste fase werd het bestaande landschap geanalyseerd aan 

de hand van vier onderzoeksporen: water, landschap, mobiliteit en (ste-

denbouwkundige) ontwikkelingen. Op basis daarvan werd een raam-

werk opgebouwd dat de grote ambities aangeeft voor het gebied. 

Binnen de contouren van het raamwerk werden, in een eerste fase 

van ontwerpend onderzoek, drie uiteenlopende scenario’s uitgewerkt 

voor het gebied. Eén scenario focust op het clusteren van functies, 

het tweede streeft naar maximale ontharding, een derde zet in op 

hergebruik van bestaande gebouwen. Deze scenario’s vormden de 

basis voor gesprek met de primaire stakeholders. Dit gesprek en 

verschillende detailonderzoeken leidden uiteindelijk tot het voor-

keursscenario, dat elementen bevat uit de drie startscenario’s.  

Parallel aan het ontwerpend onderzoek werd gezocht naar ver-

nieuwende manieren om in het Scheldepark samen te leven en hoe 

dat op een inspirerende manier te vertellen. Dit gebeurde aan de 

hand van drie verhaallijnen: Coöperatief Wetteren (welke potenties 

zijn er om ruimte en functies te delen?), Woon-werk Wetteren (hoe 

kan Wetteren haar productieve geschiedenis nieuw leven inblazen 

door verweving van wonen en werken?) en Circulair Wetteren.

CIRCULAIR WETTEREN 
De verhaallijn Circulair Wetteren zet in op een zinvolle invulling en 

herbestemming van waardevol en beeldbepalend patrimonium. 

Ook worden kansen in kaart gebracht voor het gebruik van (tijdelijk) 

beschikbare zones of gebouwen als circulaire experimentenruimte 

en voor het sluiten van kringlopen (materialen, water, energie).

Het circulaire Scheldepark bewaakt het waardevolle en beeldbepa-
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te is immers cruciaal voor de kwaliteit van de woon- en leefomge-

ving. Een robuuste open-ruimte-structuur vormt de ruggengraat 

voor toekomstige ontwikkelingen. Een netwerk van ontmoetings-

plekken, veilige doorsteken en ecologische verbindingen bundelt 

de publieke ruimte. De open ruimte krijgt zo meerdere functies 

zoals natuurlijk spelen, biodiversiteit, waterberging en verkoeling. 

Een veilige route voor langzaam verkeer markeert de grens tussen 

het stedelijk weefsel en de natte en bosrijke oeverflank. 

Zowel bij renovatie als bij nieuwe ontwikkelingen worden kansen 

in kaart gebracht voor waterhergebruik, voor duurzame energie-

systemen en voor het sluiten van materialenkringlopen. 

VAN CONCEPT NAAR ACTIEPLAN  
Om de verhaallijn Circulair Wetteren kracht bij te zetten, bood de 

provinciale Dienst Economie de gemeente ondersteuning met een 

begeleidingstraject ‘Circulariteit’. 

In een kwantitatief luik rekenen de bureaus Ingenium en Hydro-

scan het voorkeursscenario technisch door. Energie- en waterstro-

4
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4. De kapel van het 
Sint-Jozefinstituut 
is één van de 
beschermde 
erfgoedelementen 
in het 
projectgebied.

5. Zicht op het 
projectgebied en 
op de Scheldevallei 
tijdens het 
plaatsbezoek met 
Rotor DC.

men worden gekwantificeerd en op hun 

potentieel beoordeeld. Zo wordt onder-

zocht of restwarmte uit de afvalwatercol-

lector van Aquafin kan instaan voor de 

verwarming van nieuwe gebouwdelen op 

de reconversiesites. Warmte en energie 

kunnen gedeeld worden tussen de grote 

instellingen onderling, maar ook met 

de buurt en er kan ingezet worden op 

aquathermie. Op die manier wordt lokaal 

energiedelen gestimuleerd.

Haalbare concepten worden vervolgens 

uitgewerkt tot concrete voorstellen, 

waarbij ook richtcijfers voor dimensione-

ring bezorgd worden aan de betrokken 

partners. Bij de opmaak van het actieplan 

wordt dan met de partners beslist tot wel-

ke voorstellen zij zich zullen engageren. 

Een tweede luik is eerder kwalitatief en 

wil een inspirerend discours brengen 

rond het herprogrammeren van bestaan-

de gebouwen. De focus ligt hier op een 

aantal gebouwen in het projectgebied 

waarbij door de eigenaars gedacht wordt 

ze te slopen of te verkopen. Studiebureau 

Miss Miyagi brengt advies uit over hun 

eventuele herbestemming. Met de exper-

tise van studiebureau Rotor wordt het 

hergebruikpotentieel van de materialen en ge-

bouwdelen in kaart gebracht. De verworven 

inzichten worden besproken met de be-

trokkenen, zodat in het actieplan concrete 

voorstellen tot hergebruik en herbestem-

ming kunnen worden opgenomen.   

➜ Meer info 
www.oost-vlaanderen.be/scheldepark-
wetteren

"In een cocreatief ontwerp
traject zocht het studieteam 

samen met eigenaars en 
ruimtegebruikers naar 

antwoorden op heel wat vragen"

DOSSIER
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GETIJDENPARK KEILEHAVEN, 
ROTTERDAM                       
Het getijdenpark in de Keilehaven is onderdeel van het ecosysteem van de estuariene rivier de Nieuwe Maas. 
Het ontwerp verbetert het lokale ecosysteem en zorgt voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving in 
het M4H-gebied. In het ontwerp worden gerecyclede materialen toegepast die elders in de stad Rotterdam 
vrijkomen. De Urbanisten hebben zichzelf de ruimte gegeven om te experimenteren en afgedankt materiaal 
op te waarderen tot grondstof met esthetische en ecologische waarde. Circulariteit heeft daardoor een breder 
gedeelde maatstaf gekregen in het proces en een pilootproject in het M4H-gebied.

Het getijdenpark Keilehaven is onderdeel 

van een grotere strategie rondom de ri-

vieroevers van Rotterdam om de kwali-

teiten van de Maas als centrale, groene 

ruimte in het stedelijk gebied te verster-

ken en de beleving van de getijdendyna-

miek voor alle inwoners te verbeteren. Het 

M4H-gebied ondergaat de komende jaren 

een transformatie van (voormalig) haven- 

en industriegebied naar een plek om te 

werken, te wonen, te leren en te recreëren. 

Daarom wordt het havenbekken getrans-

formeerd van een ‘functionele’ ruimte 

naar een inspirerend getijdenpark, dat 

voorwaardenscheppend is voor toekom-

stige ontwikkelingen en waar biodiver-

siteit en klimaatadaptatie onlosmakelijk 

verbonden zijn met de vormgeving en de 

beleving. Innoveren, ontmoeten en het 

creëren van ecosystemen staan centraal 

in deze nieuwe openbare ruimte aan en 

op het water. In de Keilehaven is ruimte 

voor experiment, zoals bijvoorbeeld het 

opvangen van drijfvuil, onderzoeken van 

nieuwe vormen van recreatie, gebruik 

van nieuwe en/of hergebruik van reeds ge-

bruikte materialen, waterzuivering en het 

ervaarbaar maken van getijdenmilieus.

HET ONTWERP
Het Getijdenpark Keilehaven bestaat uit 

negen getijdenterrassen die vanaf de kop 

van de Keilehaven richting de monding 

steeds groter in maat en schaal worden. 

De terrassen verspringen in hun ligging 

ten opzichte van elkaar, zodat er een dy-

namisch ruimtelijk beeld ontstaat. Ze ver-

schillen ook in aanleghoogte en lopen af 

Marit Janse, De 
Urbanisten - Bureau 

voor stedenbouw 
en landschaps-

architectuur

naar het water. De verschillen in aanleghoogte zorgen ervoor dat 

de terrassen bij een ander getijniveau onder water lopen. De kop 

van de Keilehaven wordt voorzien van een royale trappenpartij 

aan het water.

Het getijdenpark trekt met de verschillende terrassen en door de 

werking van eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aan 

die op de grens van zoet en zout en van nat en droog leven. De 

invloed van het getij is een belangrijke factor die dynamiek geeft 

binnen het stedelijk gebied. Hierdoor zijn delen van het park bij 

eb toegankelijk, maar niet bij vloed. Dit resulteert in een dynami-

sche openbare ruimte met kans op een bijzondere natuurbeleving; 

een ontmoeting met libellen of ijsvogels die worden aangetrokken 

door het rijke onderwaterleven. Het getijdenpark en de halte van 

de watertaxi zijn toegankelijk via een brede kade die op de noord-

oever gesitueerd is en die kan worden bereikt vanaf de Benjamin 

Franklinstraat.

1 De verondieping van 
het havenbassin 
zorgt voor een rijk 
onderwaterleven met 
zachte overgangen 
naar het getijdenterras 
met het vloedbos en 
het hoger gelegen 
terras met bloemrijk 
grasland, aansluitend 
op de kade. Onder de 
steiger zijn diverse 
habitatverbeteringen 
voor vissen en 
macrofauna. 
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EEN NIEUW TYPE PARK
De typologie getijdenpark impliceert ook dat we een nieuwe in-

vulling geven aan de ruimtelijke figuur van het stadspark; een 

getijdenpark is in feite een levend landschap waar verandering en 

onzekerheid een dusdanig grote rol spelen dat je als ontwerper, 

beheerder en bezoeker van dat landschap meebeweegt. Dat is een 

groot verschil ten opzichte van de ontwerptraditie in de parkarchi-

tectuur, waarbij een bepaald type ervaring wordt nagestreefd en 

vastgelegd met één bepaald eindbeeld. 

Een getijdenpark is daarentegen ook geen natuurgebied waar ruim 

plaats wordt geboden aan spontane ontwikkeling. Zo’n natuurge-

bied heeft veel ruimte nodig die binnen het stedelijke gebied nau-

welijks aanwezig is. Het introduceren van de getijdenterrassen in 

het ontwerp maken het getij expliciet ervaarbaar, waardoor ze 

passen in de aanwezige ruimte. Het ontwerpen van getijdenparken 

gaat ook over de verloren identiteit van deze regio als natuurlijk 

estuariënsysteem en de vraag hoe je cultuur en natuur met elkaar 

kan verbinden. Het gaat daarbij niet om het uitwissen van de stad, 

maar juist hoe natuur en cultuur elkaar kunnen versterken.

VAN ZOOI NAAR MOOI
Het verminderen van grondstoffen in de stad en het opwaarderen 

van afgedankt materiaal is een van de doelen geweest van het pro-

ject Keilehaven. In een project waar circulariteit de maatstaf is, 

wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van primaire grondstof-

fen. Adviseur Jamila Aissati van de Circulaire Materialenbank, 

Ecologie, Groen en Wegen is de drijvende kracht geweest in de 

zoektocht naar materiaal. 

De natuurstenen kadekeien komen van het Noordereiland in Rot-

terdam. Hierdoor wordt 586 m2 aan nieuw materiaal bespaard. 

Hergebruik van 230 m2 basaltmateriaal van de locatie zelf was 

ingewikkelder. Vanuit economische en technische redenen wordt 

vaker gekozen voor nieuw materiaal dan voor hergebruik omdat 

daarvoor extra handelingen nodig zijn. Door standvastig te blij-

ven in de uitgangspunten van circulair materiaalgebruik is het 

natuurstenen materiaal behouden en verwerkt in de royale trap-

penpartij naar het water toe. 

Veel circulaire toepassingen zijn onzichtbaar, ze vinden plaats in 

de grondvormen van de openbare ruimte (het fundament en de 

topografie). Voor de verondieping van het havenbekken is herge-

bruikt en biobased materiaal toegepast. Met wilgentenen-swiepen 

is een gigantisch zinkstuk gevlochten dat de basis heeft gelegd 

voor de dam in de Keilehaven; hierna kon de verondieping van het 

havenbekken plaatsvinden met 10.000 ton aan secundair zand af-

komstig uit het Museumpark, 2.000 m3 ballastmateriaal uit het 

tramspoor Reyerdijk en 1000 m3 afgedankte betonstraatstenen uit 

de Agniesebuurt. 

EXPERIMENT IN HET ONTWERPPROCES
De circulaire toepassing van materiaal wordt pas echt interessant 

als het ook een meerwaarde is voor het ontwerp; de identiteit van 

de plek, de beleving van de bezoeker en het vergroten van de biodi-

versiteit. Een voorbeeld in het ontwerp van het getijdenpark is de 

uitwerking van de keermuren van de schanskorf. 

Muren van schanskorven gevuld met stenen scheiden de getijden-

2 Getijdenpark Keilehaven met laag tij (- 0,45m 
NAP) op een zomerochtend tussen 11 en 12 
uur. De keermuren van schanskorven tussen de 
getijdenterrassen verschillen in hoogte en lengte. 

3 Biobased zinkstuk van wilgentenen-swiepen uit 
de omgeving van Rotterdam toegepast als dam in 
de Keilehaven. 

4 Een commissie van de gemeente Rotterdam 
beoordeelde de mockups op de ecologische, 
technische en beheers- en ontwerpcriteria. 

"Experimen
teren leerde 

ons dat 
er meer 

voordelen aan 
‘oud’ materiaal 

zitten"
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micromilieus. Net de verbinding van de ‘harde’ elementen met 

ruimte voor natuur zorgde voor een spannender ontwerp. 

Experimenteren leerde ons dat er meer voordelen aan ‘oud’ ma-

teriaal zitten. Zo zijn de tegels vermoedelijk zo’n 20 jaar oud en 

ze hebben een lagere PH-waarde dan nieuw materiaal. Hierdoor 

kunnen mosselen en algen zich eraan hechten. De diversiteit van 

de openingen tussen de stenen en de hoeveelheid ruw oppervlakte 

vergroot de ecologische waarde. De verschillende kanten van de 

gebroken stenen (ruw - glad - zichtbaar grind) hebben bijna na-

tuursteenachtige kwaliteiten, wat zorgt voor rust maar ook een 

bepaalde levendigheid in het materiaal. Dit past goed bij de beeld-

kwaliteit van de historische steigers van de Keilehaven. 

De standaard stoeptegel is het meest voorkomende plaveisel op het 

trottoir in Rotterdam. Door vergroening en de onttegeling van de 

stad wordt het een restproduct en verliest het daarmee waarde. De 

bewerking van het materiaal – het breken tot verschillende fracties 

– zorgt voor een grondstof met esthetische en ecologische rijkdom. 

Door in het ontwerpproces ruimte te geven aan het experiment zijn 

er interessante innovatieve inzichten ontwikkeld die we vooraf niet 

hadden bedacht. Dat is in de transformatie van het opwaarderen 

van afgedankt, waardeloos, materiaal naar een waardevolle en lief-

devolle behandeling van materiaal van grote waarde.  

➜ Meer info 
www.urbanisten.nl/work/tidal-park-keilehaven 
Het ontwerp is in samenwerking met gemeente Rotterdam 
en Ark Natuurontwikkeling gemaakt. De Urbanisten werken 
met een geëngageerd team van landschapsarchitecten en 
stedenbouwkundigen aan een klimaatadaptief en natuursensitief 
ruimtelijk ontwerp voor een aantrekkelijke stad.

terrassen. De muurelementen correspon-

deren met de robuuste uitstraling van het 

havengebied, het stenig materiaal in de 

schanskorven bepaalt de uitstraling van 

de wanden. Om deze vulling te bepalen 

zijn zes proefopstellingen bedacht die 

aanwezig waren op de Grond- en Materi-

alenbank van de Gemeente Rotterdam: 

gebakken klinkers, betonstraatstenen en 

betontegels. 

In de ontwerpcriteria worden hergebruik 

van materiaal en biodiversiteit aan me-

kaar verbonden. Hierdoor kon men expe-

rimenteren en kijken hoe dit voorwaar-

denscheppend kan zijn voor biodiversiteit, 

waardoor een hogere kwaliteit ontstond 

dan met nieuw materiaal. 

GRONDSTOF MET  
ESTHETISCHE EN ECOLO-
GISCHE WAARDE
Een commissie van de gemeente Rotter-

dam beoordeelde de mockups op de eco-

logische, technische en beheers- en ont-

werpcriteria. De proefopstelling gevuld 

met betontegels van 30 x 30 cm werd als 

eerste keuze benoemd. Het resultaat was 

verrassend. De proefopstelling past in de 

beeldkwaliteit van de historische haven-

onderdelen en er is een grotere ecologi-

sche waarde door het aanbrengen van 

5 Het Getijdenpark 
Keilehaven. De 
getijdenterrassen 
met verschillende 
biotopen zijn 
zichtbaar bij laag 
tij (- 0.45m NAP)

"Innoveren, 
ontmoeten 

en het 
creëren van 

ecosystemen 
staan centraal 
in deze nieuwe 

openbare 
ruimte aan en 
op het water."
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LEGENDA
1 Trappenpartij van (deels)

hergebruikt materiaal
2 Kade van hergebruikte kadekei 

‘Rotterdam’
3 Keermuren van schanskorven 

van hergebruikte 
trottoirtegel  
3B Zitplekken van hergebruik 

eikenhout
4 Trappetjes
5 Open water met waterplanten
6 Getijdennatuur
7 Droog tot vochtig bloem-en 

kruidenrijk grasland
8 Vloedbos

a Iep (Ulmus laevis) 
b Meidoorn en berk
c Gemaaide paden
d Paden van houtstammen
e Habitatmaatregelen
f Onderwaterbos
g Getijdenpoeltjes
h Reefballs
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HEERLEN-CENTRUM ALS 
PROEFTUIN VOOR CIRCULAIRE 
AMBITIES

Het centrum ondergaat op dit moment een ware metamorfose, waar-

bij het toevoegen van kwaliteit het sleutelwoord is. Er wordt op al-

lerlei plekken gewerkt aan een stadshart dat aantrekkelijk is om te 

wonen, te werken en te bezoeken. Met onder meer nieuwe musea, 

een nieuw poppodium en een nieuw stadskantoor. Leegstaande kan-

toren of winkels worden afgebroken of getransformeerd naar wonin-

gen. Maar het centrum – waaronder de openbare ruimte – moet ook 

groener en duurzamer worden. Daar investeert de gemeente flink 

in. Een voorbeeld hiervan is het Burgemeester van Grunsvenplein. 

Dit voorheen stenige plein had weinig charme en straalde figuurlijk 

jarenlang weinig warmte uit. Wel letterlijk, want door de grote hoe-

veelheid steen kon het plein de warmte niet kwijt. Geen aangename 

plek om te verblijven, dus. En dat terwijl op het plein het drukbe-

zochte Parkstad Limburg Theaters ligt, naar een ontwerp van archi-

tect Frits Peutz. Hoog tijd voor vernieuwing!

Er wordt al genoeg weggegooid en verspild. Waarom zou je als gemeente de materialen die vrijkomen bij 
projecten niet hergebruiken of er een andere bestemming voor zoeken? Op die manier ga je veel zorgvuldiger 
om met materialen, verbruik je minder CO2 en kunnen er zelfs kosten bespaard worden. In Heerlen maken we 
er in het centrum een start mee. 

CIRCULAIRE HERINRICHTING
En dat is gebeurd. Het Burgemeester van 

Grunsvenplein is nu grondig gerenoveerd. 

Het nieuwe plein is duurzaam en circulair. 

Met de architect is gekeken naar de toepas-

sing van zoveel mogelijk herbruikbare en/

of duurzame materialen die het klimaat, 

het milieu en onze gezondheid zomin mo-

gelijk belasten. Vooraf is geïnventariseerd 

welke elementen konden blijven staan of 

worden hergebruikt. Van de 22.000 vier-

kante meter aan materiaal is niets wegge-

gooid. Zo gaan de koperslakkeien naar Slot 

Schaesberg in Landgraaf, de herinrichting 

van de Promenade 2 - een ander project in 

Joep van Wijk, 
gemeente Heerlen

©
 g

em
ee

nt
e 

H
ee

rle
n

31

1

oktober - november - december  2022



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 32

3

2het centrum waar flink wordt vergroend - of zijn ze hergebruikt op 

het Burgemeester van Grunsvenplein zelf. Nieuwe materialen zijn 

zo duurzaam mogelijk ingekocht. De grote werkzaamheden zijn af-

gerond in augustus 2022 en het plein veranderde van kil en grijs in 

aantrekkelijk en groen. Er zijn zithoekjes, zit- en loungebanken en 

er is aantrekkelijke sfeerverlichting aangelegd. Daarnaast zijn en 

worden er bomen geplant die zorgen voor verkoeling in de zomer. 

UITDAGINGEN
Hergebruik van materialen zorgt soms wel voor de nodige (logis-

tieke) uitdagingen. Want wat doe je als je voor 25 grote bomen met 

een enorme kluit een andere plek zoekt? In het geval van het van 

Grunsvenplein zijn de bomen eerst verhuisd naar het gemeentelij-

ke depot, vervolgens is er geschoven met bomen die vrijkwamen bij 

andere projecten. Het was een hele puzzel maar het is uiteindelijk 

gelukt om voor alle bomen een nieuwe locatie te vinden.

RECYCLING CHALLENGE
We willen onze inwoners hier ook graag bij betrekken. Zo zijn ze 

met een Recycling Challenge geprikkeld om hun circulaire steentje 

bij te dragen. Geïnteresseerden mochten vrijgekomen materialen 

gratis ophalen bij het gemeentelijk depot om ze vervolgens te herge-

bruiken. De mooiste of meest originele uitwerking won een prijs, in 

dit geval een waardebon voor een hovenier om de tuin te vergroe-

nen. Inmiddels hebben achttien burgers en/of partijen materialen 

opgehaald. Het gaat om tien soorten verhardingen, maar ook ban-

ken, prullenbakken, vlaggenmasten en fietsbeugels.

VERTROUWEN
Heerlen is dus bezig haar circulaire ambities verder vorm te geven. 

Het centrum is daarbij de proeftuin om verder te experimenteren. 

Daar komt intern ook het nodige bij kijken. Zie het als een cultuur-

omslag, vanaf de tekentafel moet circulariteit tussen de oren zitten. 

Dat geldt voor collega’s maar ook voor ex-

ternen. Sommige partijen zijn nog van de 

oude stempel, dat vraagt de nodige tijd en 

energie om ze mee te krijgen. Goed onder-

ling vertrouwen is hier broodnodig.

MATERIALENMARKTPLAATS
Daarbij kunnen projecten met een hoge 

hergebruikambitie pas gerealiseerd wor-

den als de herbruikbare materialen tijdig 

beschikbaar zijn. Daarvoor is een actueel 

overzicht nodig van beschikbare materia-

len. Een extern bedrijf kreeg de opdracht 

Promenade 2 – het volgende project – te 

inventariseren: welke materialen komen 

vrij en kunnen hergebruikt worden? Die 

informatie wordt nu via een marktplaats-

achtige website aangeboden aan bedrijven 

of particulieren. Hoe mooi is het als ieder-

een - voordat hij of zij gaat bouwen - eerst 

op zoek gaat naar tweedehands materia-

len? Indien een koper interesse heeft, dan 

zorgen we ervoor dat natuursteen bijvoor-

beeld is schoongemaakt en netjes is opge-

stapeld voor transport. We bieden ook aan 

om het materiaal te bezorgen. 

HOOG OP HET  
PRIORITEITENLIJSTJE 
En wat is nu uiteindelijk het resultaat van 

de metamorfose van het Burgemeester van 

Grunsvenplein? Er ligt in ieder geval een 

aantrekkelijk, leefbaar, klimaatbestendig 

plein waar ook nog steeds ruimte is voor 

allerlei culturele en sportieve activiteiten. 

Het is best lastig om circulariteit concreet 

uit te drukken in cijfers. Naast dat er van 

de 22.000 vierkante meter aan materiaal 

niets is weggegooid en alles is hergebruikt : 
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3 Een groene en 
duurzame open 
ruimte waar 
het aangenaam 
vertoeven is, 
met ruimte voor 
evenementen.

2 De Recycling 
Challenge daagde 
burgers uit om 
vrijgekomen 
materialen te 
hergebruiken.
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-  is het plein na de vergroening 4 graden 

koeler geworden.

-  wordt er 25 kilo co
2
-uitstoot opgeslagen 

per jaar per boom.

-  zijn er 130 nieuwe schaduwplekken ge-

creëerd.

-  zijn er 81 nieuwe bomen geplant en 22 

bomen verplant. 

De beleidsmakers in Heerlen zijn enthousi-

ast: niet voor niets dat bij andere projecten 

in Heerlen-Centrum naast kwaliteit ook 

groen, water en duurzaamheid hoog op 

het prioriteitenlijstje staan.  

➜ Meer info 
www.heerlen.nl/vangrunsven  

➜ Contactgegevens auteur 
Gemeente HeerleN - Ing. J.G. van Wijk 
Postbus 1 - 6400 AA Heerlen 
j.van.wijk@heerlen.nl  
www.heerlen.nl/centrum

➜ Projectpartners: 
Ontwerp: diederendirrix & Buro 
Lubbers Vught 
Technische begeleiding, engineering, 
bouwteam en directie: RA+ ingenieurs 
Sittard 
Bouwteamfase en realisatie: BESIX 
Infra Nederland
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74 Het stenige plein 
was vroeger weinig 
uitnodigend.

5 De grondige renovatie 
heeft het plein 
getransformeerd in een 
duurzame en circulaire 
oase.

6 De nieuwe herinrichting 
maakt van het plein een 
ontmoetingsplaats en 
de nieuw ingekochte 
vormen van zitmeubilair 
zijn zo duurzaam 
mogelijk.

7 De vergroening zorgt 
voor meer biodiversiteit. 
Al een week na aanplant 
zoemde het van de bijen 
en hommels en streken 
vlinders neer op de 
bloemen.
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OCW ENGAGEERT ZICH 
VOOR DUURZAME 
WEGENBOUW
In België worden bijna alle asfalt- en betonverhardingen gerecycled. 
Maar de integratie van meermaals gerecyclede materialen in de 
technische specificaties voor de wegenbouw, vormt een steeds 
complexere uitdaging. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 
(OCW) helpt wegenbouwbedrijven om duurzame technologische 
oplossingen te integreren. De projecten Re-RACE, EDGAR, MonoCrete 
en Foam zijn hier voorbeelden van.

de indicatoren. Zo kan worden aangege-

ven dat er voor belangrijke indicatoren 

zoals GWP-score, uitputting grondstof-

fen, luchtverontreiniging en financiële 

kostprijs een duidelijk verschil is in het 

voordeel van de asfaltmengsels met her-

gebruik van AG. Het gebruik van een ver-

jongingsmiddel (in dit geval bio-based van 

oorsprong) vergroot dit voordeel nog in 

(erg) lichte mate. Ook de technische duur-

zaamheidsaspecten zoals het behoud of de 

verlenging van de levensduur en aantoon-

bare verhoogde prestaties, kunnen bepa-

lend zijn in een finale duurzaamheids-

beoordeling. Begin 2023 verschijnt een 

gedetailleerd rapport in de vorm van een 

‘Duurzaamheidsevaluatie van asfaltmeng-

sels’ als OCW Dossier 22.

DUURZAAM ASFALT DOOR HET GEBRUIK 
VAN ASFALTGRANULAAT
In België is het hergebruik van asfaltgranulaat (AG) al meer dan 

40 jaar in ontwikkeling, waardoor ons land een van de pioniers in 

Europa is. Dit succes confronteert de sector nu – en in de toekomst 

nog meer – met de problematiek van meervoudige recycling. Met 

het prenormatieve project Re-RACE (Rejuvenation of Reclaimed 

Asphalt in a Circular Economy) draagt OCW bij tot een duurzame-

re toepassing van het hergebruik van AG zonder kwaliteitsafbreuk 

aan het materiaal, door de inzet van additieven zoals verjongings-

middelen en door knowhow op te bouwen rond de verdere beheer-

sing van de kenmerken van AG. 

De objectieve beoordeling van deze duurzaamheid vormde een in-

tegraal onderdeel van het project en werd in het Re-RACE-project 

uitgevoerd aan de hand van de EDGAR-methode. OCW ontwikkel-

de deze methode in samenwerking met internationale partners, 

in opdracht van de Conference of European Directors of Roads (De 

Visscher et al., 2016). Bij deze aanpak wordt gebruik gemaakt van 

een beperkt aantal relevante indicatoren, waarbij met geschikte 

softwaretools objectieve inschattingen worden gemaakt.

Deze evaluatie werd uitgevoerd op een reeks asfaltmengsels voor 

zowel onder- als toplagen met een variërend percentage aan her-

gebruik van AG, al dan niet in combinatie met een verjongings-

middel. De focus lag hierbij op de levenscyclus van “wieg tot fa-

briekspoort” van een asfaltmengsel (winning van grondstoffen, 

transport naar asfaltcentrale en productie). Figuur 2 toont het re-

sultaat voor de indicator klimaatverandering of GWP-score (Global 

Warming Potential) voor een reeks asfaltmengsels voor toplagen.

Op basis van de uitgevoerde analyse kunnen conclusies worden 

getrokken over een positieve of negatieve impact op de beschouw-

Stefan 
Vansteenkiste 
& Audrey Van 

der Wielen, 
Opzoekingscentrum 

voor de 
Wegenbouw

(c
) C

O
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1 Bewerking van 
asfaltgranulaat 
door breken en 
sorteren. 

2 GWP-scores voor 
vijf varianten van 
asfaltmengsels 
voor toplagen.
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GREENWIN-PROJECT  
MONOCRETE
De weg- en luchthaveninfrastructuur 

moet steeds zwaardere lasten kunnen dra-

gen om het verkeer van steeds zwaardere 

vliegtuigen en voertuigen mogelijk te ma-

ken.

De huidige technologie laat toe eenlaagse 

betonverhardingen met grote dikte aan te 

brengen, die een ideale oplossing vormen 

voor deze uitdagingen. Deze betonverhar-

dingen zijn het onderwerp van het Green-

Win-onderzoeksproject Monocrete, uitge-

voerd door OCW in partnerschap met Eloy 

Beton, Holcim, CRIC, en ULiège. 

Een eerste aspect van het project is het 

bestuderen van het trillen van het beton 

tijdens de uitvoering. Zowel de trillings-

omstandigheden als de samenstelling van 

2

0
Referentie
(zonder AG)

20% AG -
geen verjonger

50% AG -
geen verjonger

20% AG -
met verjonger

GWP-score (A1-A3) in kg CO2-eq. per ton asfalt
        
       vanuit asfaltproductie

        vanuit transport grondstoffen naar asfaltcentrale

        vanuit grondstofwinning

50% AG -
met verjonger
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"België is 
een van de 
Europese 
pioniers in 
hergebruik 
van asfalt
granulaat 
(AG)"
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➜ Meer info 
OCW Dossier 21: Categorisering en 
analyse van verjongingsmiddelen voor 
asfaltrecycling (De Bock et al., 2020).

 PradoWeb (Program for Road Asphalt 
Mix Design and Optimization – Web 
version), software voor theoretisch 
asfaltmengselontwerp, OCW 2021.

 De Visscher, J., Maeck, J., 
Vansteenkiste, S., Vanelstraete, A., 
Wayman, M.,

 Peeling, J., Bueche, N., Schobinger, B., 
Anastasio, S. & Hoff, I. (2016). EDGAR: 
Evaluation and decision process for 
greener asphalt roads. Deliverable D4.6: 
Final report. Conference of European 
Directors of Roads (CEDR). 

 https://www.ntnu.edu/
documents/701369389/0/
D4+6+Final+report_
vFinal+%28revised+II%29.pdf/
b80c3ad7-41e6-44aa-86f4-
d77265da5313

 https://brrc.be/nl/expertise/expertise-
overzicht/duurzame-funderingen-situ-
recycling-schuimbitumentechnologie

3 Project Monocrete: 
installatie voor het 
meten van de tril-
lingsvoortplanting 
in het beton

het stortklare beton kunnen geoptimaliseerd worden. Zo kan een 

efficiënte verdichting door de beschikbare machines over de gehe-

le dikte van de verharding mogelijk gemaakt worden. 

Naast de aspecten in verband met de uitvoering beoogt het project 

ook de ontwikkeling van samenstellingen die de milieueffecten 

van het materiaal tot een minimum beperken. Dit kan door gere-

cyclede betongranulaten en een alternatief cement met lage CO
2
-

emissie in het mengselontwerp te integreren.

DUURZAME FUNDERINGEN DOOR IN SITU 
RECYCLING MET SCHUIMBITUMENTECHNO-
LOGIE
Duurzame wegen bouwen, begint met goede funderingen. Schuim-

bitumentechnologie is een koolwaterstofmengsel dat wordt verkre-

gen door kleine hoeveelheden water en lucht onder hoge druk te 

injecteren, waardoor het water verdampt en het bitumen onmid-

dellijk schuimt. Deze technologie maakt het mogelijk flexibele 

funderingen aan te bieden met een kleinere ecologische voetaf-

druk. Schuimbitumentechnologie maakt het bovendien mogelijk 

de asfaltverhardingen in situ te recyclen tot funderingen, zodat de 

overlast door transport beperkt blijft. Deze manier van werken is 

dan ook volledig in overeenstemming met de circulaire economie. 

OCW bundelde hierdoor zijn krachten met de Universiteit Antwer-

pen in het FOAM-project, het Agentschap Innoveren & Onderne-

men steunde met het TETRA-project. 

De algemene doelstelling van het project is het technisch, econo-

misch en ecologisch testen van de schuimbitumentechnologie 

voor funderingen, zodat het innovatieve gebruik ervan leidt tot 

een duurzamere funderingslaag. Daarna kan de kennis - opgedaan 

met deze toepassing -  verspreid worden, zodat bedrijven sneller en 

efficiënter kunnen innoveren.   

Dit project maakt het mogelijk recyclingpotentieel van asfaltgra-

nulaat verder te verhogen en onnodige logistieke bewegingen te 

verminderen. Het vervangen van cement door een geopolymeer 

of het gebruik van een emulsie kan ook leiden tot een verminde-

ring van de milieubelasting. Schuimbitumentechnologie voor in 

situ recycling wordt in het buitenland toegepast, maar de typische 

Belgische situatie (kleine werken, andere wegstructuur, hoge ver-

keersbelasting, veranderend klimaat) vereist de ontwikkeling van 

knowhow door de sector.

“SAMEN VOOR DUURZAME WEGEN”
Elke (toekomstige) partner, op zoek naar expertise, ervaring of 

middelen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) om 

nieuwe producten, nieuwe technologieën en efficiëntere werkwij-

zen uit te werken, is welkom bij OCW.

OCW ondersteunt de ontwikkeling van een innovatieproject, vindt 

Belgische of Europese partners en stelt collectief onderzoek voor 

om duurzame oplossingen te vinden voor problemen waarmee ver-

schillende bedrijven te maken hebben. Aarzel dus niet en contac-

teer ons via onze innovatiecoördinator: innovation@brrc.be  

"De huidige 
technologie 
laat toe 
eenlaagse 
beton
verhardingen 
met grote 
dikte aan te 
brengen, die 
een ideale 
oplossing 
vormen 
voor de 
hedendaagse 
uitdagingen."
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1 De Lava Grey 
reeks is gemaakt 
van huishoudelijk 
plasticafval. 

Grondstoffen die een tweede leven krijgen, afgewerkte producten die meermaals kunnen worden 
gebruikt en afvalverwerking binnen de productieketen. Steeds meer bedrijven doen forse inspanningen 
om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hoogwaardige producten met een lange levensduur 
te fabriceren. Ook toeleveranciers voor producten in de openbare ruimte zetten mee de trend. Kris Van 
Duyse (commercieel directeur, Vandersanden), Wouter Krouwel (manager duurzaamheid, Streetlife) 
en Sander Nieuwveld (manager innovatie, Streetlife) leggen uit hoe zij duurzaamheid en circulariteit 
verankeren in de productontwikkeling.

DUURZAAMHEID IN PRODUCT  
ÉN IN BEDRIJFSVOERING
“Vandersanden is een familiebedrijf, dat niet voor vandaag produ-

ceert en verkoopt maar mee nadenkt over de komende generaties, 

net zoals dat in een familie gebeurt”, legt Kris Van Duyse uit. “Kli-

maatadaptieve oplossingen en circulariteit dragen we hoog in het 

vaandel. Dat vraagt forse investeringen zonder directe return: we 

denken in termen van generaties en onderzoeken hoe ons product 

zich over meerdere decennia in de openbare ruimte zal gedragen. 

De oplossingen ontwikkelen we vaak in samenwerking met steden 

en gemeenten. Nederland staat op dat vlak een stap verder dan Bel-

gië. Op die manier zetten we het containerbegrip ‘duurzaamheid’ 

om in de praktijk.”

Wouter Krouwel bewaakt als duurzaamheidsmanager de duur-

zaamheid binnen Streetlife, van bedrijfsvoering en strategie tot 

Jan Vilain, Infopunt 
Publieke Ruimte  Wouter Krouwel bewaakt als duurzaam-

heidsmanager de duurzaamheid binnen 

Streetlife, van bedrijfsvoering en strategie 

tot productontwikkeling en communica-

tie. “De markt vraagt steeds meer duur-

zaamheid. Wij vragen ons voortdurend af 

hoe we daarop kunnen inspelen, wat we 

daarvoor nodig hebben en hoe we kunnen 

blijven ontwikkelen.” 

“Onze natural look is het uitgangspunt bij 

de selectie van materialen en producten. 

We werken enkel met materialen met een 

lange levensduur”, vult Sander Nieuw-

veld aan. “Onze ontwerpvisie gaat uit van 

modulariteit waarbij we onderdelen ge-

makkelijk kunnen vervangen. De lange 

levensduur van een basismateriaal is een 

vereiste om in aanmerking te komen voor 

toepassing in onze producten. We kijken 

met kritische blik naar de milieu-impact 

van materialen en leren met vallen en 

opstaan. Welke toegevoegde waarde heeft 

PRODUCTONTWIKKELING  
MET OOG OP HERGEBRUIK
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2 Natuurontwik-
keling na de 
kleiontginning in 
Bijlandse Waard, 
nabij de fabriek 
Tolkamer. 

3 Met upcycled 
hardwood uit de 
Drifter-reeks gaat 
geen resthout 
verloren (zie ook 
introfoto dossier, 
p. 21)

een nieuw materiaal? Hoe past dit binnen de productlijn? We wer-

ken met materialen die door verschillende productcategorieën 

heen toepasbaar zijn. De klant moet een balans vinden tussen es-

thetiek, budget en duurzaamheid. Daar trachten wij aan te beant-

woorden.”

DUURZAME GRONDSTOFFEN,  
LOKALE FABRICAGE
Kris Van Duyse: “Onze producten bestaan hoofdzakelijk uit rivier-

klei, een hernieuwbare grondstof die meer wordt aangevoerd dan 

wordt weggevoerd. De ontginning voorkomt dat rivieren zouden 

dichtslibben. In samenwerking met bovenlokale overheden wordt 

rivierklei ook weggenomen op locaties waar bufferbekkens moe-

ten worden aangelegd om overstromingen op te vangen. Op die 

manier gaan klei-ontginning en natuurontwikkeling hand in 

hand. De steenbakkerijen bevinden zich nabij de rivieren, het 

proces van grondstof tot afgewerkt product is dus een korte keten. 

Naast rivierklei gebruiken we ook aanvul-

lend groeveklei om bijvoorbeeld specifie-

ke kleuren te bekomen.”

Sander Nieuwveld: “Binnen het Street-

life-gamma van grondstoffen zitten  o.a. 

recyclageproducten op basis van huis-

houdelijk afval, industrieel afval zoals 

landbouwplastic en textielvezels. In een 

zitbank kunnen we het jaarlijkse plastic-

afval van vijftien huishoudens verwerken. 

De fabricage van onze producten gebeurt 

in Nederland, op die manier helpen we 

de afvalberg verkleinen. Het hout dat we 

gebruiken is ofwel FSC-gelabeld ofwel is 

het afkomstig uit afbraak van havenin-

frastructuur. Na verzaging tot onze mo-

dulaire standaardmaten verwerken we de 

overblijvende houtresten in een speciale 

uitvoering van onze Rough&Ready en So-

lid banken, zodat niets verloren gaat.” 

“Een gerecycleerd product is niet per de-

finitie goedkoper”, weet Wouter Krouwel. 

“Het proces van verzamelen, selecteren, 

schoonmaken en verwerken van gebruik-

te materialen heeft ook een kost, zeker 

met de huidige energieprijzen. Dat maakt 

het duurder dan verwacht.”

AFVALSTOFFEN  
VASTHOUDEN
“Vandersanden doet al geruime tijd onder-

zoek naar de productie van CO
2
-negatieve 

stenen waarbij we gebruikmaken van het 

poeder dat als restafval overblijft uit de 

metaalproductie. Na toevoeging van CO
2
 

ontstaat een steenhard product. We bou-

wen momenteel onze eerste pilootfabriek 

voor deze innovatie. In de toekomst wil-

len we de CO
2
 die tijdens het bakken van 

kleiklinkers vrijkomt, opvangen en daar-

mee nieuwe stenen maken. Naast elk van 

onze bestaande fabrieken zou een nieuwe 

fabriek kunnen komen die de CO
2
-uitstoot 

van de eerste fabriek als grondstof ge-

bruikt en vasthoudt in nieuwe stenen. De 

gewone stenen worden CO
2
-neutraal en de 

nieuwe stenen worden CO
2
-negatief. Deze 

techniek past circulariteit binnen het pro-

ductieproces toe. 

Ook in het straatmeubilair van Streetlife 

worden materialen vastgehouden, die an-

ders verbrand worden of in het milieu te-

2
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5

8
7

6

5 Vandersanden 
produceert klei-
klinkers hoofdza-
kelijk uit rivierklei, 
een hernieuwbare 
grondstof.  

6 De Cloudy Grey 
reeks bestaat uit 
gerecycleerde tex-
tielvezels en heeft 
een warmgrijze 
uitstraling. 

8 All Black-pro-
ducten bestaan 
uit hergebruikte 
industriële en 
landbouwplastics. 

recht zouden komen. “Het overgrote deel 

van microplastics is afkomstig van verpak-

kingsmaterialen”, weet Wouter Krouwel. 

“Door die in onze banken te verwerken, 

geven we meerwaarde aan gerecycleerd 

kunststof. Het is een mooi alternatief voor 

houten balken en op het einde van de le-

vensduur zijn alle onderdelen van zo’n 

bank opnieuw herbruikbaar.”

Sander Nieuwveld: “De aard van de recy-

claten is bepalend voor de look van het 

eindproduct. Lava Grey bestaat uit ge-

mengd afval, All Black uit afgekeurde in-

dustriële en landbouwplastics en Cloudy 

Grey uit textielvezelcomponenten. Bam-

boo Brown bestaat dan weer voor 90% 

uit vezels van snelgroeiende bamboe uit 

beheerde bossen. De balkprofielen uit ge-

recycleerd kunststof en Bamboo Brown 

behoren tot onze TWIN Collectie en zijn 

een gelijkwaardig alternatief voor onze 

FSC-(hard)houtzittoepassingen. 

MEERVOUDIG BRUIKBAAR 
EN MODULAIR
Wouter Krouwel: “Streetlife werkt met 

een standaardpalet van maten, van grote 

tot kleine balkprofielen. We streven naar 

een tijdloos design. Hoe tijdlozer het oogt, 

hoe langer het kan blijven staan. Het mo-

dulaire systeem maakt het eenvoudig om 

onderdelen te vervangen maar ook om ze 

te kantelen wanneer een zijde versleten is. 

Wanneer een product niet meer bruikbaar 

is, nemen we op dit moment de recyclaten 

terug om de cirkel te sluiten.” 

Ook Vandersanden past het ‘kantelprinci-

pe’ toe om de levensduur van materialen te 

verlengen. Zo schrijft Amsterdam de klei-

klinker in Linge® formaat voor, een unieke 

grootformaatsteen. Kris Van Duyse: “Deze 

klinkers hebben een formaat van 245 x 

80 x 80 mm. De drie identiek afgewerkte 

kanten maken dat de steen doorheen zijn 

levensduur drie keer kan gekanteld en dus 

hergebruikt worden. Ook omwille van de 

gemiddelde levensduur van 135 jaar heeft 

de gemeente voor kleiklinkers gekozen. 

Nadien kunnen de klinkers als steenpuin 

in onderfunderingen dienstdoen. De kwa-

liteit van onze kleiklinkers is een ding, de 

voor- en nazorg is minstens even belang-

rijk. We willen onze klanten optimaal on-
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"De lange 
levensduur 
van een 
basismateriaal 
is een 
vereiste om in 
aanmerking 
te komen voor 
toepassing 
in onze 
producten"

DOSSIER



t ijdschr if t PUBLIEKE RUIMTE 40

9 Door advies en ondersteuning te bieden bij aanleg en onderhoud, kan de 
bestrating lange tijd blijven liggen zoals het hoort. (Vroenhof, Geistingen).

10 Stenen in Lingeformaat kunnen drie keer worden gekanteld en hebben daar-
door een bijzonder lange levensduur. 

dersteunen bij zowel het ontwerp van de onderfundering als bij 

het onderhoud van de bestrating na de aanleg. Door die service in 

een totaalpakket aan te bieden, garanderen we dat de bestrating 

lange tijd kan blijven liggen zoals het hoort.” 

METEN IS WETEN
Kris Van Duyse: “Het gebruik van gas voor de bakovens is momen-

teel nog een nadeel in het productieproces. Om dat te counteren, 

doen we intensief onderzoek naar het gebruik van waterstof. Elk 

van onze producten kent een MKI-waarde. De Milieukostenindi-

cator telt alle relevante milieu-effecten van een product op. Deze 

MKI-waarde wordt uitgedrukt in euro en weerspiegelt de economi-

sche schaduwprijs van de milieubelasting. Dit maakt een onder-

linge vergelijking tussen producten mogelijk. Door de oorsprong 

van grondstoffen, transport, lange levensduur en hoge mate van 

hergebruik scoren kleiklinkers een goede MKI-waarde. In Neder-

land wordt die score al vaker meegenomen in openbare aanbeste-

dingen.”

Streetlife brengt de milieukost van zijn producten zelf in kaart 

met Environmental Impact Sheets (EIS).  Die maken de milieu-im-

pact van toegepaste materialen inzichtelijk en maken het mogelijk 

om materialen te vergelijken. De milieu-impact van een product 

wordt uitgedrukt in de CO
2
-footprint en de MKI-waarde ervan. San-

der Nieuwveld: “Met behulp van de Environmental Impact Sheets 

kan een ontwerper zelf bepalen welk materiaal het beste past bij 

het inrichtingsplan, de duurzaamheidseisen van de klant en hun 

strategische doelstellingen . Deze sheets bestaan voor 21 balkpro-

fielen met materiaaluitvoering en geven de totale milieu-impact 

weer van 1 meter balkprofiel voor een door Streetlife vastgestelde 

tijdsspanne van 25 jaar. Ze zijn bedoeld als ondersteuning bij het 

maken van duurzame keuzes.”

Wouter Krouwel: “De EIS zijn gebaseerd op een levenscyclusana-

lyse (LCA), een gestandaardiseerde methode om de milieubelasting 

van een volledig product of deel ervan in kaart te brengen over 

een bepaalde tijdsspanne. Alle milieu-impact waar wij direct in-

vloed op hebben, wordt meegenomen : van de grondstofwinning, 

de productie, het gebruik tot en met het potentiële hergebruik of 

de verwerking van het afval. Bij de ontwikkeling en calculaties van 

de EIS heeft Ecochain geadviseerd en gecontroleerd.”   

Uit de gesprekken met Vandersanden en Streetlife blijkt dat ook 

binnen het productgamma voor openbare ruimten mogelijkheden 

bestaan om meer in te zetten op efficiënt benutten van grondstof-

fen, productie van herbruikbare materialen en het verhogen van 

de levensduurcyclus. Een warme uitnodiging om mee op de trein 

te springen richting openbare ruimten voor de toekomst!   

➜ Meer info 
www.vandersanden.com  
www.streetlife.com
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singen en bieden ook mogelijkheden voor 

innovatie. Daarnaast vormen ook de pro-

ductiekosten een reëel probleem, gezien de 

lage prijs van de natuurlijke grondstoffen 

en de aanzienlijke kosten voor de verwer-

king en het transport van bouwafval.

SAMENWERKEN  
AAN INNOVATIE
De verschillende laboratoria die bij het 

project betrokken waren - waaronder het 

laboratorium voor bouwmaterialen van de 

Universiteit van Luik - hebben zich eerst 

en vooral gebogen over een analyse van de 

door Tradecowall geproduceerde aggrega-

ten. Hun opzet was een optimalisatie van 

Wallonië produceert 4 miljoen ton gerecycleerde aggregaten, waar-

van slechts een fractie wordt gebruikt in de wegenbouw. Binnen de 

Europese Unie wordt slechts 2% van het sloopafval hergebruikt om 

opnieuw basisproducten te maken. Om dit te verbeteren kreeg een 

samenwerkingsverband van Franse, Belgische, Nederlandse, Luxem-

burgse en Duitse partners van het EFRO en het Waalse Gewest via het 

Interreg-programma een financiering toegewezen.

Er moet nog heel wat onderzoek gedaan worden en experimenten 

uitgevoerd rond het gebruik van gerecycleerde aggregaten. Dat heeft 

met hun specifieke kenmerken te maken en raakt ook aan de defi-

nitie van Europese en lokale normen. Vooral de aanwezigheid van 

hechtende cementpasta in gerecycleerde aggregaten verdient meer 

aandacht: deze pasta geeft de aggregaten immers een hogere poro-

siteit dan aggregaten uit natuurlijke bronnen. Die hogere porositeit 

heeft dan weer gevolgen voor hun dichtheid, waterabsorptie en slijt-

vastheid. Deze specifieke kenmerken vereisen aangepaste toepas-

1 Virtueel bezoek 
aan het Parkour 
Park 

De circulaire economie biedt een antwoord op de vele uitdagingen die een beperkte beschikbaarheid 
van grondstoffen met zich brengt en zet in op het hergebruik van een steeds maar stijgende berg 
afvalmateriaal. Het SeRaMCo project - dat in 2017 werd opgestart - focust onder andere op het hergebruik 
van gerecycleerde aggregaten van prefabbeton en cement. Dit heeft onder meer geleid tot de opening van 
Parkour Park in Seraing.

AMÉLIE JOVENEAU, 
project-

verantwoordelijke 
SeRaMCo bij het 
Agentschap voor 

Economische 
Herontwikkeling van 
het Seraingbekken 

(Arebs) 
LAURE GATHON, 
Communicatie-

verantwoordelijke

PARKOURPARK:  

EEN TWEEDE LEVEN VOOR 
BOUWAFVAL  
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vanging van een deel van de grondstof voor de productie van cement. 

Bij dit partnerschap waren ook bedrijven als PREFER, Beton Bets en 

VICAT betrokken.

Drie proefprojecten werden van meet af aan geselecteerd om een 

aantal toepassingen in reële situaties te testen: straatmeubilair in 

Seraing, steunmuren in Nancy en structuurelementen voor een ten-

toonstellingspaviljoen op het terrein van de Universiteit van Kaiser-

slautern. De Stad Seraing greep dit project aan om haar Masterpark 

verder af te werken. Een voorafgaande studie - uitgevoerd door Ate-

lier CUP - had eerder de vereiste uitrustingen van verschillende par-

ken in kaart gebracht. 

het productieproces door het opzetten van 

een nat behandelingsproces, met als doel 

de productie van  gerecycleerde aggregaten 

van een hogere kwaliteit. Deze aggregaten 

voldoen aan alle Belgische en Europese 

normen. De aggregaten werden vervolgens 

gebruikt om geschikte mengsels te maken 

voor de productie van prefab betonelemen-

ten. Het fijne deel van deze gerecycleerde 

aggregaten, de zogenaamde zandfractie, is 

moeilijk te hergebruiken bij de productie 

van nieuw beton en werd gebruikt ter ver-

"Deze 
discipline 
helpt jeugd
delinquentie 
te bestrijden 
en verbetert 
de gezondheid 
van de 
sporters"
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EEN NIEUW PARKOURPARK VOOR SERAING
De keuze voor een parkourpark werd deels ingegeven door de behoef-

te aan een goed zichtbaar project maar bood vooral de mogelijkheid 

om de geproduceerde elementen in realtime te onderzoeken op on-

der andere hun slijtvastheid en weerstand aan vorst en dooi.

Het concept van dit soort parken is grotendeels geïnspireerd door 

wat er in Scandinavië gebeurt op het vlak van sport en gezondheid. 

Parkour ontstond in Frankrijk in de jaren '90 en neemt gedeeltelijk 

de filosofie en de trainingsbewegingen van het hebertisme over. 

Deze discipline oefent een grote aantrekkingskracht uit op jongeren, 

helpt jeugddelinquentie te bestrijden en verbetert de gezondheid 

van de beoefenaars. De sport bestaat uit het overwinnen van ver-

schillende geconstrueerde of natuurlijke obstakels, enkel en alleen 

door behendigheid en snelheid. De sporters doen dit zonder enig 

hulpmiddel en door onder andere  te rennen, springen, klimmen en 

balanceren. Parkour doet een beroep op creativiteit, lichaamsbeheer-

sing en coördinatie en bevordert een bewuste omgang met de stede-

lijke en natuurlijke omgeving.

Beton is een uiterst geschikt materiaal voor parkourinfrastruc-

tuur. Een van de sterke punten van dit project was de vrijheid van 

ontwerp. Omdat parkour van nature een discipline is die zich aan-

past aan haar omgeving, kon het bedrijf PREFER het parkourpark 

als testsite gebruiken voor een reeks elementen geproduceerd met 

gerecycleerde aggregaten die bestemd waren voor grotere markten. 

Bovendien zorgde de fysieke nabijheid van de productiesite van de 

aggregaten en van de elementen én van de proeflocatie in Seraing er 

ook voor dat de ecologische voetafdruk van het project qua transport 

sterk beperkt bleef. 

Het ontwerp van de elementen en van de site in zijn geheel werd ver-

2 Eerste beelden van 
het Parkour Park 'des 
Marêts' in Seraing

3 De elementen 
zijn gemaakt 
van gewassen 
gerecycleerde 
aggregaten van 
Tradecowall, 
natuurlijk zand en 
CEM I 52.5 R LA 
cement, waaraan wat 
superplastificeerder 
werd toegevoegd.

4 Betonelementen van 
het bedrijf PREFER, 
een betonproducent 
uit de provincie Luik 

5 De verschillende 
elementen maken 
diverse trajecten en 
trainingsbewegingen 
mogelijk.
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zorgd door architecten van TUDelft in sa-

menwerking met de Luikse Parkour School. 

Samen zorgden zij ervoor dat de infrastruc-

tuur volledig beantwoordt aan de behoef-

ten van huidige en toekomstige gebruikers.

Voor de stad Seraing betekent de aanleg van 

het Parkour Park een belangrijke stap in de 

realisatie van de doelstellingen van het Mas-

terpark, in de uitrusting van plekken voor 

jongeren en hierdoor sluit het park perfect 

aan bij de herwaardering van de VITA-par-

coursen.

In Vlaanderen en Charleroi bestaan er al en-

kele indoor parkourparken maar tot nu toe 

was dit soort activiteiten in België nog niet 

in open lucht te vinden.

Zoals bij elk baanbrekend project moesten 

er heel wat technische, juridische en veilig-

heidsvraagstukken worden opgelost voor-

dat het kon worden gerealiseerd. We prijzen 

het geduld, de openheid en de creativiteit 

van iedereen die hieraan heeft meegewerkt 

en hopen dat dit project voldoende elemen-

ten bevat om als inspiratiebron te kunnen 

fungeren.  

➜ Meer info 
www.aplacetobe-come.be

DOSSIER
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Hélène Ancion, 
verantwoordelijke 

ruimtelijke planning 
en stedenbouw bij 

Canopea

EEN CHECKLIST
Om te bepalen of de gekozen locatie voor een project de juiste is of 

om na te gaan of een reeds ontwikkelde plek goed gelegen en inge-

richt is, reikt deze checklist een aantal vragen en adviezen aan die 

ons enigszins buiten de platgetreden paden leiden. Dit zijn vragen 

en aanbevelingen die nog niet in effectenstudies terug te vinden 

zijn. Ze focussen op operationele aspecten en op een verantwoorde 

inzet van middelen en grondstoffen. We hopen dat ze vroeg of laat 

ook hun weg vinden naar officiële effectenrapporten. 

Hieronder geven we - heel beknopt -  de lijst van acht tags weer, 

met telkens een selectie van vragen en aanbevelingen die speci-

fiek gericht zijn op de inrichting van publieke ruimten. De vol-

ledige technische fiches zijn verkrijgbaar bij Canopea (h.ancion@

iew.be).

Tag 1: toegankelijkheid voor voetgangers en 
openbaar vervoer
Checklist voor tag 1:

Indien ik als toerist deze plek te voet zou verkennen, waar en hoe 

zou ik dan moeten gaan? Wordt dit gecommuniceerd via borden, 

signalisatie, de inrichting van de plek? Welke must-see en must-do 

worden aangegeven?

Staat deze plek in verbinding met andere plekken via talrijke, 

rechtstreekse, gevarieerde en veilige voetpaden? Of is ze enkel ver-

bonden met een autoweg / een grote-routepad / een parking?

Gaat het om een wandeling met comfortabele en duidelijke toe-

gangen tot het openbaar vervoer vanop deze plek? (Indien het ant-

woordt luidt: 'ja, tot de parking', geldt dat als 'nee'.)

Gaat het om een wandeling met comfortabele en duidelijke toe-

gangen tot het openbaar vervoer naar deze plek toe? (Indien het 

antwoordt luidt: 'tja, je moet het wel weten liggen', geldt dat als 

'nee'.)

Hoe ver bevind ik me van een halte voor openbaar vervoer, waar 

bevindt die halte zich in het netwerk, wat is de bedieningsfre-

quentie, wat met comfort en veiligheid, de andere haltes, eventu-

ele overstapmogelijkheden?

" Voorzieningen 
zijn 
gemeenschap-
pelijke goederen, 
tag 6 is dus 
een sleutel 
tot burger-
participatie"

ACHT AANDACHTSPUNTEN 
VOOR MINDER VERHARDING 
IN DE PUBLIEKE RUIMTE
De Waalse organisatie Canopea asbl presenteert acht aandachtspunten voor minder 
verharding in de publieke ruimte. Ze vormen  een lijst van criteria voor de beoordeling van 
projecten, bestaande toestanden en niet ontwikkelde terreinen. Ze helpen ons rekening te 
houden met de ruimtelijke context. Ze kunnen er eveneens voor zorgen dat een plek bezocht 
en gewaardeerd wordt door zoveel mogelijk gebruikersgroepen.

BELEID

De acht aandachtspunten – we noemen ze verder in het 
artikel ‘tags’ – zijn :   

1. toegankelijkheid voor voetgangers en openbaar vervoer
2. toegankelijkheid voor fietsers en personen met een 

mobiliteitsbeperking
3. de menselijke schaal
4.  bebouwde en onbebouwde landschappen
5. hergebruik en renovatie van gebouwen
6. bestaande voorzieningen
7. bestaande economische activiteiten
8. vegetatie en groene ruimten – een groenblauwe 

dooradering

EEN LEESROOSTER  
IN ACHT TAGS
Het leesrooster van acht tags kwam tot 

stand in het kader van onze activitei-

ten als 'natuurlijk' pleitbezorger voor de 

betonstop. Het is het resultaat van ob-

servaties in the field en van gesprekken 

met natuurorganisaties, leden van ste-

denbouwkundige en mobiliteitscomités, 

journalisten en de talrijke actoren in het 

domein van de Waalse ruimtelijke orde-

ning die we tijdens onze werkzaamheden 

hebben ontmoet.

Deze acht aandachtspunten stellen ons in 

staat om een project beter te lokaliseren 

maar ook om alle reeds bestaande realisa-

ties te verbeteren en hun banden met de 

bebouwde, natuurlijke, economische, cul-

turele en sociale omgeving te versterken.
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1 Geen plaats om op het trottoir te wandelen in 
Edingen.

1

Is er een taxidienst? Een transportdienst? 

Een collectieve transportdienst met stops 

op aanvraag?

Enkele concrete aanbevelingen:

Verwijder alle obstakels langs de wandel-

route.

Zorg voor een algemene verspreiding van 

kaarten van het openbaar vervoernetwerk.

Verkoop vervoersbewijzen en kaarten van 

het openbaar vervoer in zoveel mogelijk 

reële verkooppunten, waaronder ook de 

stations en haltes van andere openbare 

transportsystemen.

Breng plannen aan in de publieke ruimte, 

stel je niet tevreden met een online versie 

van deze info.

(…)

Tag 2: Toegankelijkheid voor 
fietsers en personen met een 
mobiliteitsbeperking
De noden van fietsers en personen met 

een mobiliteitsbeperking samen onder 

één punt onderbrengen, veronderstelt 

een ruimtelijke inrichting met toegangen 

voor personen met een mobiliteitsbeper-

king die ook werken voor fietsers, en vice 

versa. Wie erin slaagt de criteria voor deze 

twee categorieën met elkaar te verzoenen, 

slaagt er ook in een praktische en gene-

reuze inrichting voor iedereen te creëren.

Enkele concrete aanbevelingen:

De bestrating loopt bij voorkeur op één 

niveau, dat gebruiksvriendelijk is voor 

fietsers, kinderwagens en slechtzienden. 

Ze dient een enigszins ruw oppervlak te 

hebben, dat gebruikers een grip geeft en 

uitglijden voorkomt.

Vermijd hellingen van meer dan 5 %, want 

die zijn te steil voor kinderwagens en wan-

delbuggy's.

Verbreed smalle opritten en passages waar 

omdraaien onmogelijk is.

Stippel snelle en comfortabele alternatie-

ve trajecten uit, die voor een rechtstreekse 

verbinding zorgen.

(…)

Tag 3: De menselijke schaal
Tag 3 is gebaseerd op onze perceptie en 

zintuigen en helpt ons een project werke-

lijk onder de loep te nemen. We dienen ons 

immers niet tevreden te stellen met het al-

gemene bovenaanzicht van een maquette 

of plan. Tag 3 nodigt ons uit de site vanop 

de begane grond te verkennen, zodat we 

een zicht krijgen op de relatie tussen een 

toekomstig project en zijn omgeving, of 

op de relaties die gegroeid zijn tussen een 

bestaande locatie en haar omgeving. Een 

fysieke kennismaking met het terrein in 

kwestie en een maximale vergaring van 

visuele informatie zijn een must. Doe ge-

rust de test en begeef je ter plaatse.

Enkele concrete aanbevelingen:

Welke bouwhoogte is er voorzien? Wat zijn 

de bouwhoogtes in de onmiddellijke omge-

ving?

Welke afstand moet ik afleggen om de wijk 

in kwestie te omcirkelen, of om van deur 

naar deur te wandelen?

Wat is bij benadering de verhardingsgraad 

van het perceel?

Leent deze plek zich tot een divers gebruik?

Kan ik me hier thuis voelen?

(….)

Tag 4: Bebouwde en onbe
bouwde landschappen
Landschappen zijn alomtegenwoordig. Ze 

maken onlosmakelijk deel uit van onze 

leefomgeving. Tag 4 nodigt ons uit om onze 

typisch Waalse landschappen nader te on-

derzoeken. Dat betekent: het omarmen van 

een bonte lappendeken, van diverse coha-

bitaties en historische gelaagdheden.

Checklist voor tag 4:

Welke landschappelijke juxtaposities cre-

eert dit project?

Kan dit project meer ruimte creëren voor 

nabijgelegen constructies? Voor aanpalen-

de natuurgebieden?

Indien er transformaties zijn voorzien, 

waarom geen gebruik maken van wat er 

reeds voorhanden is, eerder dan alles te 

slopen om nadien een steriel landschap te 

creëren?
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Renoveren zorgt voor een kleinere 

e-footprint. Bij het bouwen van een passief-

woning is 20 à 80 jaar nodig om de gecre-

eerde CO
2
-uitstoot opnieuw te absorberen. 

De omgevingskosten en de hoeveelheid 

grijze energie voor een sloop zijn gigan-

tisch. 

Door te renoveren laat men de grond onge-

moeid.

Renovatie is onontbeerlijk voor ons bouw-

kundig erfgoed en betekent een herwaar-

dering van vakkundigheid, architecturale 

elementen, stielen en technieken. Daarbo-

venop is het ook mooi.

Tag 6: Bestaande voorzieningen
Onder ‘voorzieningen’ begrijpen we alle 

dingen die een plaats leuk maken en een 

band met die plaats scheppen. Voorzienin-

gen zijn gemeenschappelijke goederen, tag 

6 is dus een sleutel tot burgerparticipatie.

Erken het belang van andermans voorzienin-

gen, neem plaatselijke bewoners ernstig en 

respecteer de plaatselijke publieke ruimte.

Als wandelaars hebben we de natuur nodig. 

De ecologische en sociale waarde van groe-

ne publieke ruimten en parken zijn duide-

Tag 5: Hergebruik van gebouwen en renovatie
Tag 5 vestigt onze aandacht op de circulaire economie. Deze aanpak 

is bijzonder relevant op het vlak van stadsontwikkeling, omdat pu-

blieke werven een voorbeeldfunctie hebben en een domino-effect 

kunnen teweegbrengen. Een publieke ruimte her en der bezaaid 

met gerenoveerde constructies kent slechts één urgentie: de eigen 

renovatie, zodat de ruimte zelf in harmonie leeft met deze vernieu-

wingsdynamiek. 

Enkele concrete aanbevelingen:

Respecteer de topografie in plaats van het bodemreliëf doortastend 

te wijzigen. Het resultaat is aanzienlijk minder afvalgesteente.

Indien een wijziging van het bodemreliëf onvermijdelijk is bij het 

inrichten van een plek, maak dan maximaal gebruik van grond en 

grind afkomstig van de werf en beperk het invoeren van nieuwe 

materialen tot een minimum.

(…)

Waarom renoveren?

Het is van cruciaal belang om te onderzoeken welke kansen de oude 

bebouwing in onze streken biedt.

Renoveren biedt talrijke financiële voordelen:

• mogelijkheid om gefaseerd te werken

• mogelijkheid om de bebouwing in haar geheel of gedeeltelijk te 

gebruiken tijdens de werken 

• minder aansluitingskosten

• ongeveer 40 keer minder materiaal nodig.
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2 Bedreigde 
plaatselijke openbare 
ruimte: het Parc du 
Coron in Leuze. 

 LANDSCHAPPEN MAKEN 
ONLOSMAKELIJK DEEL UIT VAN  

ONZE LEEFOMGEVING
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lijk voelbaar geworden tijdens de voorbije lockdowns. Laat ons een 

rem zetten op onze ongebreidelde bouw- en sloopdwang en vrijwa-

ren wat er overblijft van onze natuur.

Tag 7: Bestaande economische activiteiten
Tag 7 wil de bestaande diversiteit erkennen en respecteren. Elk pro-

ject moet passen in een bestaande economische en verenigingsstruc-

tuur en deze ook versterken: winkels, diensten, landbouw, industrie 

maar ook vrijwilligerswerk, sport, cultuur, verenigingen, enz. 

De publieke ruimte ligt in het verlengde van deze activiteiten. Ze 

biedt er toegang toe en kan zelfs de plek zijn waar deze activiteiten 

plaatsvinden. Met tag 7 gaan we na of het project de publieke ruim-

te monopoliseert ten nadele van andere activiteiten en gebruiken.

Tag 8: Vegetatie en groene ruimten – een groen
blauwe dooradering
Tag 8 omvat een universele waarschuwing: een verharde bodem 

draagt bij tot de teloorgang van de biodiversiteit. Het verlies aan 

biodiversiteit heeft op zijn beurt weer desastreuze effecten voor de 

bodem en onze waterlichamen.

Hoe kunnen we groene ruimten – zelfs kleinschalige – herstellen 

aan de hand van verstedelijkte plekken?

Oude bomen dienen we ongemoeid te laten. Deze morele plicht zou 

moeten gedeeld worden met onze overheden. Hetzelfde geldt voor 

heesters, struiken en bloemenweiden. We moeten aan de slag met 

wat er al is en zodoende onze ecologische ruggengraat de kans ge-

"Wie erin slaagt de criteria voor personen 
met een mobiliteits beperking en voor fietsers 
met elkaar te verzoenen, slaagt er ook in een 

praktische en genereuze inrichting voor iedereen 
te creëren"
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ven zich te herstellen en te laten aanpassen 

aan de klimaatverandering. Zonevreemde 

beplanting is niet langer aan de orde van 

de dag. 

Oude bebouwing en wegenis zorgen door-

gaans voor een zeer rijke biodiversiteit, die 

we dienen te vrijwaren.  

➜ Meer info 
www.canopea.be

3 Een Leuvense apotheek: zo goed als op de begane 
grond.

4 Renovatie van de volledige Durobor-site, droom of 
werkelijkheid... 
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TEXTUURGENERATOR VOOR LEVENSECHTE PUBLIEKE 
RUIMTE VISUALISATIES
Baksteenfabrikant Vandersanden breidt zijn textuurgenerator uit met klinkertexturen voor tuin en landschapsprojecten. 
Daarmee kunnen professionals en consumenten hun ontwerpen op een gedetailleerde en levensechte manier visualiseren in 
hun ontwerp of 3Dmodel. 

Gebruikers kunnen in de online tool onder meer experimenteren met 
formaten en legverbanden. Daarnaast kunnen ze zelf kleuren mixen, om 
een eigen unieke kleurenmix te creëren. Er zijn bij Vandersanden meer 
dan 1,1 miljoen mogelijke combinaties, die allemaal beschikbaar zijn in 
de textuurgenerator. 

Dankzij digitale innovatie slaagt Vandersanden er in om elke textuur 
er levensecht te laten uitzien. Alle kleiklinkers worden daarvoor in 3D 
gescand, waarna achteraf belichting wordt toegevoegd. De gebruiker 
downloadt zijn textuur incl. belichtingsmappen (o.a. Albedo, Alpha en 
Diffuse) en technische specificaties. De texturen kunnen ook geïnte-
greerd worden in het CAD-programma Vectorworks. De integratie met 
andere gangbare softwarepakketten voor architecten is volop in ont-
wikkeling.

Ontdek de textuurgenerator op vandersanden.com/textuurgenerator 

➜  Meer info  
     www.vandersanden.com 

MOBX, VOOR KWALITATIEVE 
HOPPINPUNTEN
In 2023 wordt onder impuls van de Vlaamse Overheid het nieuwe vervoersconcept ‘Hoppin’ uitgerold over 
heel Vlaanderen. De Vlaamse Overheid zet daarmee in op de mobiliteitsswitch en wil openbaar vervoer, 
deelsystemen en actieve transportmodi zo goed als mogelijk integreren en toegankelijk maken. Als over-, 
op- en afstappunten spelen de Hoppinpunten daarin een belangrijke rol. In 2018 stond Infopunt Publieke 
Ruimte aan de wieg van dit concept. 

Om de kwaliteit van Hoppinpunten te verbeteren en gebruikers te ondersteunen, ontwikkelde Infopunt 
Publieke Ruimte haar aanbod ‘MobX’. MobX bestaat uit de digitale en analoge (Hoppin)zuilen, een databe-
heersplatform en gebruikerstoepassingen. Via de zuilen worden burgers geïnformeerd over de aanwezige 
diensten op het Hoppinpunt. De digitale zuilen zijn geconnecteerd en geven tevens realtime informa-
tie van bijvoorbeeld doorkomsttijden van openbaar vervoer. De informatie op alle types zuilen kan ook 
online bekeken worden. Om steeds over actuele gegevens te beschikken, werd een databeheerplatform 
opgezet. Hiermee kan data van de Hoppinpunten uitgewisseld worden met derden, zoals bijvoorbeeld de 
Hoppincentrale.

Via de raamovereenkomst van het Agentschap Wegen en Verkeer, kunnen steden en  
gemeenten de Hoppinzuilen bestellen. 

➜  Meer info  
     mobx.publiekeruimte.info

INRICHTING EN UITRUSTING
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INFOZUIL

IN DE VOLGENDE JAARGANG

NIEUW VADEMECUM 
FIETSVOORZIENINGEN
Het Vademecum Fietsvoorzieningen steekt sinds afgelopen zomer in een nieuw 
kleedje. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Fietsberaad Vlaanderen hebben 
hiervoor de handen in elkaar geslagen, met ondersteuning van Artgineering en 
de VUB. De richtlijnen en normen hebben een grondige update gekregen. 

Op het fietspad rijden vandaag niet alleen klassieke fietsen, maar onder andere ook (snelle) 
elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen en verschillende soorten voortbewegingstoestel-
len. Die groeiende variatie aan afmetingen en snelheidsverschillen en het toenemende fietsge-
bruik, maken meer ruimte voor de fiets noodzakelijk. Het nieuwe Vademecum Fietsvoorzienin-
gen speelt daarop in en besteedt ook ruimschoots aandacht aan fietsparkeervoorzieningen. Het 
vademecum is bedoeld om een breed publiek bij te staan bij het ontwerpen van fietsinfrastruc-
tuur. Zowel ontwerpers, studiebureaus en projectleiders, als lokale ambtenaren, beleidsverant-
woordelijken en betrokken burgers en organisaties kunnen ermee aan de slag. Het Vademecum 
Fietsvoorzieningen is consulteerbaar via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

➜  https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/ontwerprichtlijnen/ 
vademecumfietsvoorzieningen 

Om onze verbeelding te vergroten en nieuwe in-
strumenten voor betere straten te ontwikkelen, 
organiseert het platform the Future Design of 
Streets verschillende evenementen om ontwer-
pideeën uit te wisselen en nieuwe manieren voor 
straatruimtes te verkennen. Ervaringen en ken-
nis uit verschillende steden en gebieden worden 
samengebracht op onderstaande website.

➜  http://www.thefuturedesign
      ofstreets.eu/

GESPOT  
OP HET WEB

AGENDA
9 mei 2023, Antwerpen
10de Congres en Forum Publieke Ruimte

Maart
Groenblauwe netwerken

Juni
Modal Shift

December
De ondergrond

September
Beleidsinstrumenten

Ideeën voor bijdragen zijn steeds welkom!  

Stuur jouw suggesties naar Jan Vilain, hoofdredacteur 
(jan.vilain@publiekeruimte.info) 
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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: 
Hélène Ancion, Naomé Carmeliet, Lies Cattersel, Danielle 
Coune, Jean-Michel Degraeve, Annelies Der Kinderen, Tom 
Dhollander, Pierre Etienne, Luca Gironi, Jurgen Goeminne, 
Bart Hesen, Marit Janse, Amélie Jouveneau, Katja Huijsmans, 
Aimée Kan, Wouter Krouwel, Lorianne Lange, Niels Linhart, 
Sabine Merlevede, Frédérique Métivier-Lopez, Sander 
Nieuwveld, Miquel Pots, Sébastien Russo, Kelly Thierens, 
Kim van den Hoven, Audrey Van der Wielen, Kris Van Duyse, 
Dirk van Peijpe, Joep van Wijk, Angelique Vandekerckhove, 
Johan Vandermeulen, Stefan Vansteenkiste, Tim Verfaillie, 
Jan Vilain,   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/2022/11.684/5

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, Stad 
Antwerpen, Gemeente As, Gemeente Asse, Gemeente Beersel, Gemeente 
Beveren, Gemeente Bonheiden, Gemeente Bornem, Gemeente Borsbeek, 
Gemeente Brasschaat, Stad  Brugge, Gemeente De Panne, Stad Deinze, Stad 
Dendermonde, Gemeente Destelbergen, Gemeente Drogenbos, Stad Geel, Stad 
Genk, Stad Gent, Stad Gistel, Gemeente Heusden-Zolder, Gemeente Ichtegem, 
Gemeente Kampenhout, Stad Kortrijk, Gemeente Kruisem, Gemeente Laarne, 
Stad Landen, Stad  Leuven, Gemeente Lint, Gemeente Machelen, Stad  Mechelen, 
Gemeente Merchtem, Gemeente Merelbeke, Stad Mortsel, Stad Nieuwpoort, 
Gemeente Nijlen, Gemeente Oosterzele, Gemeente Oostkamp, Gemeente 
Overijse, Gemeente Puurs-Sint-Amands, Stad Ronse, Gemeente Sint-Gillis-Waas, 
Gemeente Sint-Katelijne-Waver, Stad Sint-Niklaas, Gemeente Stekene, Stad 
Tienen, Stad Turnhout, Gemeente Vorselaar, Gemeente Wetteren, Gemeente 
Wommelgem, Gemeente Wuustwezel, Stad 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 A&S, 
Abscis Architecten, ACO Passavant, 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, BuroLandschap, BUUR, BVTL (p/a WAO), 
Claerbout metaalwaren, Collinet, COPRO, Cruydt-Hoeck, D+A Consult, De Ideale 
Woning, Delva Landscape Architects / Urbanism, Design Express, Disaghor-
Dockx, Donkergroen België, Ebema, ELEQ, Erasmushogeschool Brussel, Evolta, 
FEBE, Febelcem, Fietsersbond, Goede Speelprojecten, Hogeschool Gent - School 
of Arts, Holcim, Hoppsharing, Instituut voor Omgevingskwaliteit, Ipitup, Kind & 
Samenleving, Koers, KOPPEN.be, Krinkels, Lithobeton/sa, Logo Antwerpen, Logo 
Leieland, Marlux, Martens-Beton, Matexi, 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, Schréder BE , Servibo, Spectrum Advies & Design, Standing People.be, 
STRADUS, Stramien, Streetlife, Studiebureau Jonckheere, Studiebureau DEMEY, 
SUUNTA, Sweco Belgium Vlaanderen, Tecno art, Trage Wegen, TreeBUILDERS, 
Urbastyle sprl, Vande Moortel, Van den Berk Boomkwekerijen, Vandersanden, 
VECTRIS, Velonet.eu, Veneco, Verhofsté, VK Engineering, Vlaamse Vereniging voor 
Ruimte en Planning, Vlaams Instituut Gezond Leven , Vereniging voor Openbaar 
Groen (VVOG) , Vorbeton, Werchter Park, Westtoer, Wibio, Wienerberger, Wolters 
- Mabeg, ZinCo Belux
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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

Bestratingsoplossingen

WIT Architecten, Guido Geenen en Jan De Rop, 

Leuven & Lens°Ass Architecten, Hasselt

Studio Basta, Kortrijk

ADV KLEIKLINKERS openbaar A4-2020/v3.indd   3ADV KLEIKLINKERS openbaar A4-2020/v3.indd   3 8/03/21   15:128/03/21   15:12



� Inspirerende lezingen, workshops en demo’s

� Excursies naar recente en vernieuwende 
realisaties in Antwerpen

� Uitgebreid forum met producten en diensten 
voor openbare ruimte

Voor het tiende jaar op rij wordt met het Congres & Forum Publieke Ruimte hét kennis- en 
netwerkevenement voor openbare ruimte georganiseerd. Het evenement richt zich naar iedereen 
die betrokken is bij beleid, planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. 

Meer info op www.congrespubliekeruimte.info

Koningin
Elisabethzaal

09.05.23
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� Praktijkboek Publieke Ruimte per deelnemer

� Prijsuitreiking van de Prijs Publieke Ruimte en 
de Publieksprijs

� Gezellige netwerkreceptie
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