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InleIdIng
duurzame transformatIe
Tekst: Edith Wouters en Evelien Pieters, AR-TUR
Jet Groen, Kamp C

Tijden veranderen. onze wensen voor comfort, ideeën over 
wonen, de economische omstandigheden, de manieren waarop 
we ruimtes gebruiken en ons inzicht over een duurzame 
omgeving zijn in de loop van de jaren drastisch gewijzigd. om 
vlaanderen leefbaar te houden en niet alle open ruimte en 
materialen te verkwisten, zullen we slimmer moeten bouwen 
binnen de bestaande contouren van steden, wijken, dorpen en 
gebouwen.
hoe maken we de bestaande gebouwde omgeving geschikt 
voor de toekomst? hoe kunnen de geschiedenis en de verhalen 
van een plek bijdragen aan een hogere kwaliteit? hoe blazen 
we nieuw leven in bestaande structuren? en op welke manier 
geven we die veranderingsprocessen duurzaam vorm? op 
deze vragen zochten ar-Tur en kamp c antwoorden in de 
lezingenreeks in 2015. In zes avonden verkenden we duurzame 
transformaties op diverse schaalniveaus: gebouw en landschap, 
dorpskern, verkaveling, industriesite en interieur.

Tim vekemans van re-sT architecten begeleidde de reeks 
als gespreksleider. de lezingenreeks werd afgesloten met een 
debat, waarin de sprekers met elkaar in gesprek gingen over 
een visie voor de toekomst. In dit cahier leest u het verslag van 
de reeks. kristien vastenavondt schreef de korte verslagen van 
elke lezing en bracht verslag uit van de afsluitende debatavond. 
<<
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gebouw en landschap 
transformatie landelijk erfgoed en 
erven in het landschap
 

de aarde voelt steeds meer de impact van menselijke keuzes, 
ons ruimtelijk gedrag bereikt zijn grenzen. dat besef verplicht 
ons stil te staan bij enkele fundamentele vragen: hoe zien we 
onze gebouwde omgeving in de toekomst, hoe zorgen we voor 
een systeem dat ‘volhoudbaar’ is, op welke manier geven we 
veranderingsprocessen vorm? 
In deze reeks gaan ar-Tur en kamp c onder leiding van 
gespreksleider Tim vekemans van re-sT architecten op 
zoek naar een slimme attitude om vorm te geven aan die 
veranderingsprocessen. we onderzoeken dit op verschillende 
schaalniveaus: gebouw en landschap, dorpskern, verkaveling, 
industriesite en interieur.

Tijdens de eerste lezingavond over ‘gebouw en landschap’ 
vertellen christophe vandevoort en Ingrid van herel over 
hun ontwerpoefeningen om met een ervenconsulent tot een 
kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling van boerenerven te 
komen. paul verhoeven toont ontwerpen van zijn bureau 
happel cornelisse verhoeven architecten waarbij hun visie op 
een zorgvuldige inpassing in het landschap zichtbaar wordt. 

CHrIstOpHe VaNDeVOOrt, rUImtelIjk plaNNer 
bIj rUImte VlaaNDereN

christophe vandevoort schetst het beleidskader waarbinnen 
de uitdagingen van het landelijk erfgoed zich situeren. 
het ruimtelijk structuurplan vlaanderen dateert al van 
1997 en hanteert ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ 
als uitgangshouding en stelt kwaliteitsvolle ruimtelijke 
ontwikkeling  voorop als doel. maar dit biedt in de praktijk 
weinig concrete houvast voor het definiëren van of het streven 
naar kwaliteit: bij het beoordelen van bouwaanvragen of 
aanvragen voor functiewijzigingen hanteert men immers 
zeer generieke regels. het omvormen van een voormalig 

de ambitie van het groenboek voor het nieuwe Beleidsplan 
ruimte vlaanderen is om de druk op de open ruimte te 
verminderen door maximaal de bestaande bebouwde ruimte te 
recycleren. de transformatie van het bestaande en vrijkomende 
landbouwpatrimonium is dus een belangrijke beleidsopgave. 
daarvoor zette ruimte vlaanderen onder meer een 
kennisuitwisseling op met de nederlandse provincie overijssel 
en de ervenconsulenten van het oversticht, een adviesbureau 
voor ruimtelijke kwaliteit. zo wordt uitgetest of de inhoudelijke 
en procesmatige aanpak van de nederlandse ervenconsulenten 
naar vlaanderen kan vertaald worden.

INgrID VaN Herel, erVeNCONsUleNte Het 
OVerstICHt

Ingrid van herel is een van de ervenconsulenten van het 
oversticht. oorspronkelijk werkte het oversticht in opdracht 
van de provincie overijssel, maar steeds vaker treden ze buiten 
de provinciegrenzen, en nu brengt de organisatie ook zijn 
expertise mee naar vlaanderen. de in oorsprong ‘toetsende’ 
organisatie werd ook een actievere partner, en treedt zelf naar 
buiten om met andere partijen het gesprek aan te gaan. hun 
rol is breed: van procesbegeleiding over advies tot educatie, 
afhankelijk van het project en de vraag. het vertrekpunt is 
altijd de relatie tussen het erf en het landschap. het is vaak een 
zoektocht naar verzoening tussen wat er al is en de ambities of 
wensen van gebruiker en beleid. want de belangen van boer en 
natuur liggen soms erg ver uit elkaar.

landbouwgebouw tot bijvoorbeeld bed & breakfast of manege 
is in principe overal in het agrarisch gebied toelaatbaar, maar 
de vraag of een dergelijke functie wel wenselijk of verantwoord 
is op die specifieke plaats, wordt nauwelijks nog gesteld. er is 
bij het beoordelen van vergunningsaanvragen voor dergelijke 
functiewijzigingen weinig ruimte voor een dialoog over 
ruimtelijke kwaliteit of draagkracht.

vlaanderen kampt ook met een historisch gegroeide, 
versnipperde bebouwing, onder meer in de vorm van in het 
gewestplan verankerde lintbebouwing tussen kernen. de 
impact van deze lintbebouwing dringt ver in het landschap 
door: de zogeheten ‘vertuining’ gaat veel verder dan wat 
eigenlijk als woongebied is ingekleurd en is feitelijk permanent. 
hoewel gebruik van landbouwgebied voor tuinen of 
hobbylandbouw zachte ingrepen in het landschap lijken, heeft 
dit een invloed op de financiële waarde van de grond, waardoor 
dat een zo goed als onomkeerbare situatie is. In combinatie met 
de vrijstellingen in het vergunningenbeleid voor allerhande 
‘kleine’ tuinconstructies en bijgebouwen leidt dat tot een sterke 
‘residentialisering’ van het platteland.

Binnen de professionele landbouw zelf is bovendien een 
evolutie aan de gang op het vlak van schaal: terwijl het aantal 
landbouwbedrijven drastisch daalt (dagelijks stoppen er 
gemiddeld drie bedrijven met hun landbouwactiviteiten) 
worden de blijvers tegelijk groter. uit onderzoek blijkt dat 
in de vrijgekomen gebouwen spontane ontwikkelingen en 
niet zone-eigen ondernemingen opduiken: aannemers, 
transportbedrijven, bedrijven voor tuinaanleg en carrosserie. 
veel beleidsinitiatieven focussen zich op het stimuleren van 
een landschappelijke inpassing via erfbeplanting, aandacht 
voor materiaalgebruik en andere vormelijke aspecten, maar 
niet op de eigenlijke ontwikkeling.
 

sItUatIe IN VlaaNDereN

voor vlaanderen ontbreekt nog steeds elke vorm van dergelijke 
procesbegeleiding, een systeem dat landbouwers en beleid 
kan helpen om de geplande ontwikkelingen, de kwaliteiten 
van de plek en de mogelijke landschappelijke of economische 
meerwaarde te integreren in een project waar alle betrokken 
partijen zich in kunnen vinden. de eerste verkennende 
contacten tussen het oversticht en de vlaamse landbouwers 
verliepen in elk geval positief en worden door alle partijen als 
constructief ervaren. 

daarnaast kan ontwerpend onderzoek helpen om de 
mogelijkheden van deze ruimtelijke opgaven te onderzoeken 
en de verschillende belangen te verenigen. hoe dan ook is een 
cultuuromslag nodig: enerzijds moet er inspiratie gevonden 
worden in kennisverspreiding, debatten, voorbeelden en 
pilootprojecten. anderzijds moet de dialoog in een vroege fase 
van het project gestimuleerd worden. 
de ‘pilootprojecten productief landschap’, een initiatief 
van de vlaams Bouwmeester, het Instituut voor landbouw 
en visserijonderzoek (Ilvo), het departement landbouw 
en visserij en ruimte vlaanderen, willen ambitieuze 
projecten helpen realiseren die vernieuwende bedrijfsvoering 
combineren met een kwalitatieve wisselwerking tussen het 
landschap en de samenleving. zo zetten ze alvast een eerste 
stap in die richting.

schetssessie, het oversticht
ervenconsulenten, het oversticht
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Happel COrNelIsse VerHOeVeN arCHIteCteN

happel cornelisse verhoeven architecten (hcva) uit 
rotterdam put uit een rijke ervaring met projecten in 
landschappelijke context, zowel in nederland als in België. 
het bureau koestert een voorliefde voor ontwerpen in een 
bijzonder kader – een kader dat hen dwingt tot grondige 
analyse van wat hier, op deze plek, van betekenis is. 

paul verhoeven vertelt het met de woorden van adolf loos: 
elke ingreep in het landschap is een interruptie en verstoort 
onvermijdelijk de rust, het beeld. hcva wil daarom uitgaan 
van de eigenschappen van het landschap, zodat het ontwerp 
een logische, natuurlijke verbinding tussen het landschap en 
het gebouwde object maakt.

een aantal voorbeelden van eigen projecten illustreren hoe 
het bureau steeds opnieuw op zoek gaat naar een vorm 
van integratie en harmonie. omgevingselementen zijn 
aanknopingspunten die ontwerpkeuzes kunnen sturen: een 
verticale ritmering, de hoogte van een kroonlijst, bestaande 
stramienen of raamindelingen. vaak zijn zichtlijnen, het ‘niet-
gebouwde’, een belangrijk onderdeel van het ontwerp.

erf Overmeen - heeten / Paardenpension - Katwijk
zowel bij erf overmeen als bij het paardenpension in katwijk 
is er een opening voorzien in het gebouw, een zogenaamde 
‘dogtrot’: een overdekte doorgang die een vorm van intimiteit 
creëert, maar tegelijk het zicht op en de doorgang naar het 
landschap waarborgt. de volumetrie van beide gebouwen 
verwijst naar archetypes: de rurale verschijningsvorm van de 
woonschuur en de u-vormige bebouwing van een 19e-eeuwse 
stoeterij. ook het materiaalgebruik sluit aan bij de natuurlijke 
context en versterkt de integratie in de omgeving. Beide 
gebouwen zijn bekleed met hout, bij erf overmeen is dat zelfs 
afkomstig uit aangrenzende bossen. 

Bosrijk - eindhoven / Buurschap De Blokskens - Zandhoven
doorwaadbaarheid van het terrein en zicht naar het landschap 
zijn ook de uitgangspunten bij de projecten Bosrijk en 
Buurschap de Blokskens. de basislaag van het ontwerp is het 
natuurlijke collectieve landschap, waarop de gebouwen als 
losse elementen worden geplaatst. hoewel het om een totaal 
verschillende woontypologie gaat - sociale woningbouw in de 
Blokskens, villa’s in Bosrijk -  zijn zichtlijnen en de afwezigheid 
van barrières een belangrijk uitgangspunt in beide ontwerpen, 
door het terrein én door de woningen. <<

Buurschap de Bloskens, happel cornelisse verhoeven architecten

Datum	 	 24.03.2015
Organisatie	 ar-tur	en	Kamp	C
spreKers	 paul	Verhoeven,	Happel	Cornelisse	Verhoeven	architecten
	 	 Christophe	Vandevoort,	ruimte	Vlaanderen
	 	 ingrid	van	Herel,	ervenconsulent	Het	Oversticht
mODeratOr	 tim	Vekemans,	re-st	architecten
VersLag		 Kristien	Vastenavondt

erf overmeen, happel cornelisse verhoeven architecten, beeld Bernd korteling

Buurschap de Bloskens, happel cornelisse verhoeven architecten
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landschapsarchitectuur gaat altijd over transformaties: het
landschap bestaat immers al en er is er maar een van. de vraag 
is welke veranderingen het landschap - al dan niet doelbewust 
- ondergaat. ook het dorp maakt er deel van uit en is als het 
ware ‘versteend landschap’. Tijdens de tweede lezingavond in de 
reeks duurzame transformatie spreken we over de dorpskern. 
Berno strootman van strootman landschapsarchitecten en 
ward verbakel van plusofficearchitects vertellen over hun 
ervaringen bij het werken aan dorpskernvernieuwingen vanuit 
nederlands en vlaams perspectief.  

berNO strOOtmaN, strOOtmaN 
laNDsCHapsarCHIteCteN

het amsterdamse bureau strootman landschapsarchitecten 
werkt op verschillende schaalniveaus en heeft een breed 
ervaringsveld. aan de hand van drie cases – haaksbergen, 
nijverdal aan de regge en zijtaart – illustreert Berno 
strootman de visie van het bureau op dorpskernvernieuwing in 
de nederlandse context.

landschapsarchitectuur gaat altijd over transformaties: het
landschap bestaat immers al en er is er maar een van. de vraag 
is welke veranderingen het landschap - al dan niet doelbewust 
- ondergaat. ook het dorp maakt er deel van uit en is als het 
ware ‘versteend landschap’. 

de ambitie is altijd om met een integrale aanpak verschillende 
doelstellingen in een beweging te realiseren. de vraagstelling 
is vaak complex en kan bestaan uit een veelheid aan 
problematieken: verkeersdoorstroming, wateroverlast, 

dorpsKern 
beeldkwaliteit en participatie bij 
dorpskernvernieuwing
 

strootman landschapsarchitecten, zijtaart, gemeenteveghel

 nijverdal aan de regge, impressie van een fabriekswand naast de regge, strootman landschapsarchitecten

parkeerdruk, gebrek aan groen, het ontbreken van eenheid 
en sfeer. In haaksbergen worden al deze gegevens 
gecombineerd aangepakt met een nieuw straatprofiel, dat 
naargelang de locatie een verschillend effect beoogt. het plan 
bestaat daarom uit een overkoepelend deel en een catalogus 
met aparte ‘bouwstenen’ die verder worden uitgewerkt en 
een gecombineerde oplossing bieden voor verschillende 
situaties. er is aandacht voor een sfeervol groen centrum, 
de cultuurhistorische kwaliteit van het dorpscentrum en het 
buitengebied, het stimuleren van de (plattelands)economie, het 
verzachten van de overgangen tussen dorp en buitengebied en 
het verduurzamen van het watersysteem.
 
Nijverdal aan de regge is zijn twee belangrijkste bouwstenen 
‘kwijt’: de rivier regge is nog nauwelijks zichtbaar in het dorp 
en de nijverheid is zo goed als verdwenen. een deel van het 
terrein moet gesaneerd worden en het geld daarvoor moet 
komen van de ontwikkeling van de site. er zitten verschillende 
partijen mee aan tafel, zowel publiek, semi-publiek als privaat: 
de gemeente, de provincie, waterschap, landschap overijssel 
en de ontwikkelaar.
om de opgave goed te kunnen doorgronden en een draagvlak 
te creëren voor de plannen, wordt er een intensief proces 
opgestart. participatie en goede contacten met alle partijen 
staan daarbij centraal, zowel op bestuursniveau als met de 
klankbordgroep en de stuurgroep. 

het plan van strootman landschapsarchitecten voorziet in 
een doorlopend park met daarin bebouwing als enclaves of 
eilanden. cruciaal in het plan is de herontwikkeling van het 
waterlandschap, dat ontworpen is als een ‘gevlochten beek’. 

omdat er niet het hele jaar genoeg water is, wordt een systeem 
gemaakt met hoofd-, hoogwater- en zijgeulen. dit ‘oprekken’ 
van het beeksysteem biedt veel mogelijkheden en opnieuw 
een integrale oplossing voor meerdere uitdagingen.  op de 
eilanden zijn woningen voorzien, als een campus waarbij losse 
gebouwen in het groen staan. er ontstaat weer een relatie 
met het water en dat creëert mogelijkheden voor recreatie, 
maar ook voor meer wonen aan het water. die aantrekkelijke 
woonomgeving zorgt weer voor goede vastgoedprijzen, 
waardoor de betaalbaarheid van het plan gewaarborgd wordt. 
Bovendien is het plan ecologisch interessant vanwege de vele 
oevers. 

ook in Zijtaart, een klein dorp van 1500 inwoners, ging 
strootman een nadrukkelijke samenwerking aan met de 
bewoners. Bijzonder was dat de gemeente het bureau vroeg na 
te denken over de ruimtelijke ontwikkeling op de schaal van 
de hele gemeente, maar ook over elk dorp afzonderlijk. een 
arbeidsintensief proces, maar het creëerde een sterk draagvlak. 

het bestaande, te herbestemmen klooster kreeg een spilfunctie 
in het dorp: alle gemeenschapsfuncties kregen er een plek, 
van de school tot het gemeenschapshuis, een speelveld, 
ouderenwoningen, de bibliotheek en een kinderdagverblijf, 
zodat elke inwoner zich betrokken voelt. door deze functies 
te combineren in het leegstaande klooster is dit waardevolle 
gebouw behouden voor het dorp en is er tegelijkertijd 
ruimte vrijgemaakt voor woningbouw. de opbrengsten van 
de woningbouw zijn ingezet om de herbestemming van het 
klooster te realiseren.
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WarD Verbakel, plUsOffICearCHIteCts
 
de aanpak van het Brusselse bureau plusofficearchitects 
vertoont een aantal opvallende gelijkenissen met de eerder 
aangehaalde voorbeelden. ward verbakel pleit voor een win-
winscenario: de beste manier om projecten te realiseren is op 
zoek gaan naar de meerwaarde in verschillende domeinen. zo 
werkt elke kleine stap mee aan een groter geheel en wordt de 
kwaliteit systematisch opgebouwd.

plusoffice werkt vaak in kleine dorpen, waar andere 
problematieken voorkomen en dus ook andere strategieën 
nodig zijn dan in stedelijk gebied. 
Beeldkwaliteit is voor verbakel geen kwestie van esthetiek, 
maar van identiteit: het gaat erom een visie te ontwikkelen 
die gedragen wordt door bestuur, ontwikkelaars en bewoners. 
daartoe werken ook zij met intensieve participatieve 
processen: in werkgroepen worden pijnpunten blootgelegd, 
structuren ontdekt en plannen opgemaakt via de live-
sketchingmethode, post-itmethode en collages vertrekkend 
vanuit bestaande beelden. 
participatie kan zo heel wat kansen bieden: het is een publiek-
private samenwerking (pps) ‘pur sang’ die door alle partijen 
gewaardeerd wordt en op lange termijn ook tijdswinst oplevert. 
verwachtingspatronen worden duidelijk en alle partijen leren 
onderweg van elkaar, zolang iedereen een duidelijke rol blijft 
hebben: de bewoners geven input, de ontwerper ontwerpt, het 
bestuur beslist.

In Landen leidt dit proces tot een inventarisatie van kleine 
ingrepen op het vlak van mobiliteit, bewoning en groen. het 
is een ruimtelijk verhaal maar ook een identiteitsverhaal: 
landen is een van de oudste steden in vlaanderen met tal 
van historische sites. het ligt in het uiterste zuidoosten van 
de provincie vlaams-Brabant tegen de grens met limburg, 
waals-Brabant en luik en vlakbij de taalgrens. om de 
identiteit te versterken, heeft plusoffice in zijn plan aandacht 
voor recreatieve zachte routes, het ontwerp van raakpunten 
tussen park- en dorpenlandschap en de doorzichten naar 
(beschermde) dorpsgezichten. Bebouwing wordt bij voorkeur 
georganiseerd in clusters om de impact op het landschap te 
beperken. ook het profiel van de weg wordt aangepakt om 
verkeerssituaties veilig te maken voor fietsers en wandelaars. 
waar mogelijk worden groene zones naast de rijweg voorzien.

de aanwezige groenstructuren worden versterkt: rivier- en 
beekvalleien verbinden de verschillende dorpen met het 
centrum en zijn de ideale dragers voor een recreatief netwerk 
en zachte verbindingen naar het centrum. daarnaast is er 
een educatieve historische route langs oude landen, nieuwe 
landen en attenhoven, waarbij de oude omwalling een eigen 
aanleg krijgt en daardoor weer duidelijk leesbaar wordt. de 
sporenbundel van de treinverbinding snijdt de stad in een 
noordelijk en een zuidelijk deel. verbindingen tussen deze twee 
delen worden opgewaardeerd als belangrijke doorsteekplaatsen. 
de hoofdas van noord naar zuid schakelt alle belangrijkste 
functies en pleinen aan elkaar: kerk, administratieve site, 
bibliotheek, station, handelskern en toekomstige culturele site. 
de heraanleg gebeurt met bijzondere aandacht voor mobiliteit, 
waarbij de fietser en de verblijfswaarde centraal staan. zo 
ontstaat een algemeen kader dat rekening houdt met het 
patrimonium en het erfgoed en tegelijk ontwikkeling mogelijk 
maakt.

zoals grote binnengebieden altijd ontstaan zijn als tuin van 
belangrijke gebouwen, zijn in het project ‘Tuinen van puurs’ 
nieuwe ‘tuinen’ de dragers van nieuwe ontwikkelingen, 
waarbij de ontwikkeling de tuin betaalt. hiervoor vertrekken 
de architecten vanuit de eigendomsstructuren en de analyse 
van het rup, en ze bekijken waar mogelijkheden schuilen. 
In combinatie met een participatief proces resulteert dit 
in een grotere bereidheid van betrokkenen om verder te 
kijken dan het eigenbelang. op die manier vermijden ze een 
typische nImBy-reactie, een juridische strijd of ingewikkelde 
procedures zoals planologische ruil.
uit de ervaring met dit soort projecten en de processen 
die eraan voorafgaan, groeit het inzicht dat meer regels, 
stedenbouwkundige verordeningen of rup’s niet altijd de 
beste weg zijn naar kwaliteit. een beeldkwaliteitsplan kan 

Datum	 	 21.04.2015
Organisatie	 ar-tur	en	Kamp	C
spreKers	 Berno	strootman,	strootman	Landschapsarchitecten	
	 	 Ward	Verbakel,	plusofficearchitects
mODeratOr	 tim	Vekemans,	re-st	architecten
VersLag		 Kristien	Vastenavondt

meer betekenen voor de ondersteuning van een visie, maar 
er is nood aan nog andere instrumenten die kwaliteit kunnen 
afdwingen, zoals bijvoorbeeld een kwaliteitskamer die 
projecten toetst. 
ook een planeconoom die een creatieve rol opneemt in het 
proces kan waardevol zijn. de economische haalbaarheid is 
een facet dat mee in het ontwerpproces moet zitten en moet 
vermijden dat een project strandt bij goede bedoelingen en 
mooie plaatjes. <<

publicatie LANDenSTAD - een beeldkwaliteitsplan voor Landen, plusofficearchitects

de tuinen van puurs, delva landscape architects en plusoffice architects
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VerKaVelIng  
onderbezette verkavelingen, tuinen 
en eigendomsstructuren

als casestudy’s werden tien gemeenten met verschillende 
nederzettingspatronen onderzocht, gaande van grote 
verkavelingen over woonlinten tot woonparken, telkens 
met een dichtheid van minder dan vijftien woningen per 
hectare. de onderzoekers bestudeerden hierbij drie mogelijke 
strategieën: een zachte ingreep binnen de kavel, grotere 
kaveloverschrijdende projecten en verdichting bij kernen 
combineren met een uitdoofscenario voor versnipperde 
bebouwing. 
met andere woorden: het bestaande patrimonium aanpassen, 
vervangen of verwijderen.

de bestaande woningvoorraad blijkt vaak functioneel erg 
begrensd te zijn, zowel op het niveau van de kavel als op het 
niveau van de woning zelf, en laat dus weinig ruimte voor 
aanpassingen. de verkavelingen, vaak met voorschriften die al 
dateren uit de jaren 1960, worden op traditionele wijze verder 
volgebouwd omwille van sociale contacten, familiebezit of 
–geschiedenis, waardoor de dynamiek gering is en een aantal 
potenties onderbenut blijven.

afhankelijk van de ruimtelijke context, de maatschappelijke 
randvoorwaarden en de woning zelf, zijn er toch een aantal 
transformatiestrategieën mogelijk. zo creëren bewoners 
soms extra huisvesting onder hun eigen dak, als een soort 
‘informele oplossing’ die toch binnen het juridische kader 
past. ook vervangende nieuwbouw kan tot verdichting leiden 
als gekozen wordt voor twee-onder-een-kap. al moeten 
daarvoor soms de grenzen van de verkavelingsvoorschriften 
opgezocht worden. een andere vorm is de zorgwoning, die 
onder bepaalde voorwaarden aan de eigen woning mag worden 
aangebouwd. voor dit type blijkt echter enkel in regio’s met 
zeer hoge woningdruk interesse te zijn, zoals bijvoorbeeld in de 
Brusselse rand. andere middelen om te breken met de status 
quo van verkavelen, worden op gemeentelijk niveau toegepast. 
een voorbeeld van een grotere schaal is er in aartselaar, waar 
een woonreservegebied herbestemd wordt om een ingekapseld 
natuurgebied te beschermen. 

het blijkt vaak een evenwichtsoefening tussen dromen aan 
de ene kant en wetten en praktische bezwaren aan de andere 
kant, waardoor de ontwerppraktijk tegelijk de ruimtelijke 
weerbarstigheid bevestigt én bevraagt.

mogelijke ontwikkelingen ter discussie, marijn van de weijer

opdelen van woningen, marijnvande weijer

de derde lezingavond in de reeks duurzame transformatie 
focust op de verkaveling en de strategieën om onderbezetting 
en een verouderd patrimonium aan te pakken. marijn van de 
weijer van universiteit hasselt onderzocht dit fenomeen en 
Bram aerts van Trans architectuur | stedenbouw vertelt over 
het masterplan voor schorvoort, een project met 650 woningen 
in Turnhout. 

marIjN VaN De WeIjer, arCk, UNIVersIteIt 
Hasselt

marijn van de weijer onderzocht van 2010 tot 2014 de 
typologie van de naoorlogse vrijstaande woning en de rol die 
ze kan spelen bij een gewijzigde woonvraag. het onderzoek 
bestaat uit een driedelig traject waarbij een geografische, 
architecturale en sociologische analyse is gemaakt.
 
eerst de cijfers: 80% van de woningen in vlaanderen zijn 
eengezinswoningen, waarvan 46% vrijstaand. dat betekent 
dat 36% van het totale aantal woningen vrijstaand is. 
de gemiddelde woonoppervlakte in België ligt volgens 
een studie uit 2005 rond de 130 m2. zowel het aandeel 
eengezinswoningen en vrijstaande woningen als de gemiddelde 
woonoppervlakte zijn hoog in vergelijking met de rest van 
europa. 

Terwijl er heel wat verandert op de bouwmarkt en 
op demografisch vlak tegelijk een bevolkingsgroei en 
een gezinsverdunning plaatsvindt, blijft de bestaande 
woningvoorraad nog wel een tijd bestaan. daardoor ontstaat 
een spanningsveld tussen die inerte woonomgeving en de 
gewijzigde woonvraag en randvoorwaarden waar ze een 
antwoord moet op bieden.
de laatste jaren is er dan ook veel aandacht voor ‘nieuwe’ 
woonvormen, zoals bijvoorbeeld woningdelen, groepswonen 
en kangoeroewonen. deze woonvormen proberen het 
potentieel van grote woningen te benutten en de overmaat 
te gebruiken als eerste stap in een transitieproces. Tegenover 
transitie bestaat vaak veel weerstand, dat door de onderzoekers 
is gedefinieerd als “het samenspel van maatschappelijke, 
ruimtelijke en technische weerstanden die transformatie 
bemoeilijken, ook als deze als wenselijk of noodzakelijk gezien 
wordt.”
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bram aerts, traNs arCHIteCtUUr | steDeNbOUW

het project schorvoort in Turnhout vertrekt van een complex 
uitgangspunt. de wijk bestaat uit 896 private opdrachtgevers 
met een eigen, meestal vrijstaande woning en een aantal 
enclaves voor sociaal wonen met een gemeenschappelijke 
opdrachtgever. deze vormen een vrij uniforme wijk met weinig 
differentiatie, waardoor bewoners vaak noodgedwongen de 
wijk verlaten als hun woning niet meer geschikt is voor hun 
gezinssituatie.

het project van Trans gaat uit van een collectief van 
grondbezitters: het stedenbouwkundig ontwerp én het 
begeleidende proces zijn zo opgemaakt dat het collectief niet 
uit elkaar gespeeld wordt. net als in de politiek zijn voor 
stedelijke transformaties coalities nodig, waarbij de partners 
wel samenwerken maar elk ook hun eigen belangen hebben. 
Terwijl voor de private grootgrondbezitter het economische 
belang primeert, zet de stad zich in voor een ruimtelijke en 
stedenbouwkundige langetermijnvisie. cruciaal voor het 
project zijn dus de collectiviteitswinsten en de activatie van 
het suburbane weefsel, een dubbele ambitie die iedereen aan 
boord van het project kan houden omdat iedereen er wel bij 
vaart. die collectiviteitswinst kan heel breed opgevat worden, 
van waterbeheer over recuperatie tot projectefficiëntie: alles 
wat bijdraagt aan het welslagen van het project, wat het 
achterliggend belang ook is, is winst.

de grondcoalitie wordt gebruikt als procesinstrument, 
waardoor in de eerste plaats naar het collectieve in plaats van 
het singuliere belang wordt gekeken. Bij een grondcoalitie 
worden de eigendomsgrenzen tijdelijk ‘vergeten’ om een 
luwte te creëren waarbinnen nagedacht kan worden en ideeën 
kunnen ontstaan. de grenzen worden als het ware even 
‘uitgevinkt’ om ze daarna weer ‘aan te vinken’, wat toelaat 
om uitspraken te doen over de volledige bandbreedte van de 
projectsite. zowel rond wonen, water en landschap als zachte 
infrastructuur moet een standpunt ingenomen worden.

het ontwerp voor schorvoort vertrekt van de kwaliteiten die 
intrinsiek aanwezig zijn op deze plek en creëert drie soorten 
van woonomgevingen: wonen aan het water, wonen rond een 
erf en wonen aan het veld. om te vermijden dat bewoners die 
nood hebben aan zorg of een andere woontypologie de wijk 
moeten verlaten, wordt de beweging omgekeerd: de faciliteiten 
worden naar de wijk gebracht. dat maakt een demografische 
transformatie mogelijk die nog extra ondersteund wordt door 
maatregelen zoals een voorkooprecht voor bewoners van de 
wijk. het project heeft dus een territoriale impact: enerzijds 
maakt het de demografische omslag mogelijk, anderzijds 
zorgt de ontsluiting van de zeer diepe tuinen voor bijkomende 
bouwgrond en dus verdichting van de site. Bovendien maakt 
het ook rotatie in de wijk mogelijk, een verhuisbeweging die 
de maatschappij voor sociaal wonen toelaat haar patrimonium 
te renoveren. op die manier kan de transformatie als een 
golfbeweging door de wijk trekken.

natuurlijk groen als collectieve ruimte roept herinneringen op 
aan projecten uit de jaren 1960, waarbij met goede ambities 
gestart werd, maar waarbij die collectiviteit onder meer op 
het vlak van onderhoud geen evidentie bleek. In dit specifieke 
project is er veel geïnvesteerd in de rol die het terrein moet 
spelen als waterbuffer en wordt er ook een substantieel 
budget voor aanleg en onderhoud uitgetrokken. om dit te 
bestendigen zijn verschillende scenario’s mogelijk, waarbij 
de verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de stad, 
de ontwikkelaar of het collectief, zoals bijvoorbeeld gebeurt 
voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen in de 
gebouwen.
aanvullend op deze collectieve buitenruimtes is er ook 
aandacht voor privacy. private buitenruimtes zijn opgenomen 
in het plan, maar sluiten op een natuurlijke manier aan op het 
collectieve. <<

Datum	 	 26.05.2015
Organisatie	 ar-tur	en	Kamp	C
spreKers	 marijn	van	de	Weijer,	arcK,	universiteit	Hasselt
	 	 Bram	aerts,	trans	architectuur|stedenbouw	
mODeratOr	 tim	Vekemans,	re-st	architecten
VersLag		 Kristien	Vastenavondt

Impressie masterplan voor schorvoort, Trans architectuur|stedenbouw

impressie schorvoort, Trans architectuur|stedenbouw
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IndustrIesIte 
herontwerp en ontwikkeling van 
industriële gebouwen

passage met hotel, Turnova

na de zomerstop hervatten we de lezingenreeks duurzame 
transformatie met een avond over de industriesite. hoe 
we industriële gebouwen en sites kunnen herontwikkelen, 
vertellen marc martens en Bert dirrix vanuit hun 
respectievelijke ervaringen. marc martens als procesbegeleider 
van Turnova, de herontwikkeling van de voormalige Brepols-
site in Turnhout, en Bert dirrix als architect van enkele 
reconversieprojecten, onder meer in eindhoven. 

marC marteNs, prOCesbegeleIDer tUrNOVa

met een sterk beeld uit de jaren 1970 illustreert marc martens 
meteen een van de belangrijkste stellingen van de avond: 
architectuur staat nooit los van zijn context, of die context nu 
het landschap, de stad of de maatschappij is. het beeld toont 
een volkse en levendige Brusselse wijk die plaats moest ruimen 
voor de ontwikkeling van de noordwijk door de bouwwoede 
van paul vanden Boeynants en charly de pauw. met deze 
stelling sluit hij aan bij de definitie van filosoof Bart verschaffel 
over het begrip ‘kwaliteit (of waarde of betekenis)’: het is geen 
intern kenmerk, niet subjectief, geen kwestie van smaak, maar 
wel een eigenschap die door het ‘ding zelf ’ gedragen wordt, 
en dan heel specifiek in een bepaalde omgeving. het is met 
andere woorden een ‘veld-kenmerk’. kwaliteitsvolle, duurzame 
ontwikkelingen haken dus onvermijdelijk in op bestaande 

stedelijke structuren, die uit zichzelf een lange levensduur 
hebben, terwijl invullingen in de loop der tijd kunnen 
wijzigen. zo wordt de ‘plaatsloosheid’, de onherbergzaamheid, 
het isolement, de vervreemding vermeden die zo vaak met 
modernistische projecten wordt geassocieerd.

martens schetst de lange en hobbelige geschiedenis van 
de Turnova-site, die teruggaat tot 1796, wanneer de 
Brepolsdrukkerij zich in Turnhout vestigt. In 1974, bijna 200 
jaar later, verhuist de drukkerij naar een industrieterrein bij 
de snelweg. vanaf dan raakt de site in verval. In 1996 volgt 
de verkoop en worden de eerste herbestemmingsplannen 
ontwikkeld. het is de start van een lang traject dat met horten 
en stoten verloopt. als er in 2004 nog geen schot in de zaak 
is gekomen, neemt de stad Turnhout het initiatief voor een 
stadsvernieuwingsproject. In de loop van de jaren die volgen, 
boeken ze in een steeds veranderende context stapsgewijs 
vooruitgang: andere eigenaars, partners en ontwerpers, 
wijzigende programma’s, deelprojecten en randvoorwaarden 
en steeds opnieuw procedures die het tempo van het project 
beïnvloeden. pas in 2015 starten de werken en gaat ‘de schop in 
de grond’. het lijkt een eeuwigheid.
Is dat dan geen enorm ‘tijd-verlies’? geraak je onderweg 
niets kwijt? In de twaalf jaar die voorbijgegaan zijn sinds 
het initiatief van de stad, is er veel veranderd: er komen 
nieuwe programmatische eisen (bijvoorbeeld op het vlak van 

luchtbeeld omgeving site Turnova

winkelorganisatie), er ontstaan nieuwe inzichten (op het vlak 
van toegankelijkheid, mobiliteit, …) en nieuwe procedures 
(mer), maar ook het beleid verandert in die periode, net als de 
opstelling van bepaalde overheidsdiensten en het ontwerpteam. 
natuurlijk leidt dat tot scepticisme, frustratie en ontmoediging.
maar toch is marc martens ervan overtuigd dat er in zo’n 
lang traject ook zoiets bestaat als ‘tijd-winst’. de lange periode 
laat toe het ‘ op sociaal, maatschappelijk en commercieel vlak 
kwaliteitsveld’ te verkennen, en wijst uit wat van lange duur (en 
dus fundamenteel) en wat van korte duur (en dus futiel) is. om 
die ‘verloren’ tijd toch te laten renderen, heb je een sterke visie 
nodig. een visie die de stad Turnhout voor dit project in 2006 
formuleerde. ze is heel duidelijk in haar ambitie: ze benoemt 
de kansen van het project, maar ook de consequenties, die 
expliciet refereren naar de definitie van kwaliteit en het 
veldkenmerk. het project wordt omschreven als een duurzaam, 
veilig, herbergzaam en goed ontsloten deel van de stad dat 
intelligent haalbaar is en kansen biedt om de uitstraling van de 
stad te vergroten. om het project te laten slagen, moeten een 
aantal puzzelstukken heel precies in elkaar gepast worden: een 
sterk masterplan, een systematisch proces, voortdurend overleg 
en communicatie, een pps-constructie die het spanningsveld 
tussen de confidentialiteit van het private en de openbaarheid 
van het publieke weet om te buigen tot een meerwaarde. 

marc martens vindt het waardevol om de tijd te nemen. hij 
gebruikt de vijf levenslessen van psychiater dirk de wachter 
om dit te illustreren: blijf verwonderd, wees onbevangen, 
koester je geliefden, wees niet bang voor een beetje 
ongelukkigheid, engagez-vous!

ontwikkeling van de noordwijk in Brussel, 1974

academieplein, impressie Turnova
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bert DIrrIx, DIeDereNDIrrIx arCHIteCteN eN 
spOOrbOUWmeester

Bert dirrix gaat ervan uit dat alles zich in ‘een permanente 
staat van tijdelijkheid’ bevindt. alles transformeert, waarbij 
transformatie moet gelezen worden als een fundamentele 
verandering, meer dan opsmuk of opfrissing. hij geeft 
enkele voorbeelden van zulke radicale veranderingen in de 
samenleving: de moord op jfk, de verdwijnende mijnindustrie  
waardoor een epicentrum nu restgebied wordt, de activistische 
jaren 1970 – periodes waarin een transformatie van vertrouwen 
plaatsvindt. deze veranderingen zijn een pleidooi voor onaffe 
architectuur, omdat die transformaties kan accommoderen.

als de ‘Buste de femme’ van picasso, een werk uit 1943 
dat symbool staat voor de oorlog, in ramallah wordt 
tentoongesteld, krijgt het een extra betekenislaag door de plaats 
waar het hangt en door de context waarin het zich bevindt. het 
is hetzelfde ’veldkenmerk’ waar ook marc martens over sprak. 
zo kunnen ook gebouwen worden opgeladen met een nieuwe 
betekenis. op voorwaarde dat ze  een geschiedenis in zich 
dragen, en geen ‘gebouwen zonder eigenschappen’ zijn. 
Industrieel erfgoed bevat heel vaak een schoonheid, een 
verhaal en een geschiedenis: if it’s functional, it’s beautiful – 
een omkering van alvaro siza’s uitspraak if it’s beautiful, it’s 
functional. Transformaties van erfgoed kunnen succesvol zijn 
omdat ze een representatie zijn van de identiteit van de stad, 
historisch sentiment oproepen en appelleren aan de ziel van 
een samenleving. de voorwaarde is wel dat ze verbonden zijn 
met de openbare ruimte en multifunctioneel (eerder generiek 
dan specifiek) gebruik genereren.

diederendirrix architecten heeft ruime ervaring met de 
transformatie van industriële gebouwen, waarbij ze vaak 
dichtgeslibde, aangepaste of verminkte gebouwen herleiden 
tot hun essentie door ze uit te benen tot op de ruwbouw. het 

gebouw wordt weer tot leven gewekt en tegelijk ‘geschikt 
voor alles’ gemaakt. mooie voorbeelden hiervan zijn de 
instrumentenfabriek van zeiss in venlo en de witte dame 
van philips in eindhoven: gebouwen waarvan het solide 
beeld van de Bauhaus of nieuwe zakelijkheid bewaard bleef 
en waarvan tegelijk het nieuwe leven getoond wordt. het is 
een spel van uithollen, onthullen en verhullen dat gesloten 
industrieterreinen omvormt tot open gebouwstructuren.
ook strijp s, een fabriekszone in eindhoven, wordt de laatste 
jaren opnieuw in gebruik genomen als woon-werkstad. 
een transformatie die mee mogelijk werd gemaakt door 
het aanwezige weefsel van straten, pleinen en stegen. deze 
combinatie van wonen en werken voorkomt dat een wijk 
‘verstijft’ als woonbuurt omdat de levendigheid en de trafiek 
die de vroegere industrie kenmerkte, verdwenen is.
deze gebouwen met hun genereuze structuren nodigen uit tot 
‘gemeenschappelijkheid’, tot het vormen van een community. 
 
de ontwerpers faciliteren die door onder meer een daktuin en 
ruime trappenhuizen met doorzichten te voorzien.
dirrix houdt een pleidooi voor generieke gebouwen. hij 
illustreert dit met het evoluon, een markant discusvormig 
gebouw in eindhoven dat omwille van de iconische waarde 
nooit zou worden afgebroken, maar dat wel gebukt gaat onder 
de last van zijn vorm. een vorm die het bijna onmogelijk maakt 
om er een zinvolle nieuwe bestemming voor te vinden.
Bij het ontwerpen van generieke gebouwen gaat het dan 
ook eerder om het scheppen van mogelijkheden, een sfeer, 
mentaliteit en concept creëren dat afhankelijk van de context 
met een betekenis kan opgeladen worden. en niet over de 
precieze vertaling van vierkante meters of programmatische 
eisen. het vraagt van de architect een terughoudende rol, die 
vooral kwaliteit en identiteit bewerkstelligt, de relatie met het 
openbare domein versterkt en de creativiteit van de gebruikers 
alle ruimte geeft. <<

gebouw ceres, diederendirrix architecten, beeld arthur Bagen

gebouw anton, diederendirrix architecten, © arthur Bagen

gebouw nedinsco, diederendirrix architecten, © arthur Bagen

Datum	 	 22.09.2015
Organisatie	 ar-tur	en	Kamp	C
spreKers	 Bert	Dirrix,	diederendirrix	architecten	en	spoorbouwmeester	in	nederland
	 	 marc	martens,	procesbegeleider	turnova
mODeratOr	 tim	Vekemans,	re-st	architecten
VersLag		 Kristien	Vastenavondt
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InterIeur
recyclage van interieurs en 
materialen

er zijn opvallende gelijkenissen tussen het Belgische rotor 
en het nederlandse superuse: ze willen ‘hergebruik van 
materialen toegankelijker maken voor ontwerpers’ en hebben 
daarvoor een aantal tools ontwikkeld die dat proces kunnen 
ondersteunen.

lIONel bIllIet, rOtOr

rotor is een multidisciplinair collectief – naast architecten 
bestaat het team uit onder meer een bio-ingenieur en een 
scenograaf – dat zich toelegt op veelzijdige activiteiten die 
sterk aan architectuur gelinkt zijn. hun interesse en werkveld 
ligt in het ‘werken met het bestaande’ en het hergebruik 
van (bouw)materialen en (gebouw)onderdelen. dit vertaalt 
zich in een theoretisch en een praktisch luik: onderzoek, 
tentoonstellingen en publicaties enerzijds, ontwerp, realisaties 
en ontmantelingsprojecten anderzijds. 

lionel Billiet schetst met een aantal tot de verbeelding 
sprekende voorbeelden de mogelijkheden van hergebruik. 
een ervan is de opdracht van de fondation lafayette om een 
verlaten kantoorgebouw in parijs tijdelijk in te richten tot een 
kunststichting. het kleine budget laat enkel een lichte renovatie 
toe: het weghalen van de grootste problemen. rotor doet dit 
bijna letterlijk. sporen op de muren duiden aan welke delen 
weggezaagd moeten worden, waardoor de typische ‘hokjes’ 
verdwijnen. het onderste deel van de gyprocwanden blijft  staan 
en wordt gebruikt als verloren bekisting voor lage muurtjes, die 
spontane functies krijgen, zoals zitplaats of steun.

de ervaring leert hen dat hergebruik van materialen vaak 

rotor, beelden rotor

rotor, beeld olivier Béart

moeilijker is in grotere projecten. niet alleen de planning is 
vaak een struikelblok, ook de omschrijvingen in het bestek of 
de eisen van openbare aanbestedingen staan hergebruik in de 
weg. om ook voor die projecten mogelijkheden te scheppen 
richtte rotor opalis op, een netwerk dat hergebruik van 
bouwmaterialen in beeld brengt voor particulieren, handelaars, 
aannemers en architecten. die kunnen op de website op 
zoek naar bepaalde materialen of potentiële aankopers. zo 
speelt de website een rol in de organisatie van bedrijven in de 
hergebruiksector (in België toch een honderdtal), vaak kmo’s 
of familiebedrijven. dat contact tussen deze bedrijven en 
publieke opdrachtgevers nieuwe mogelijkheden schept, blijkt 
uit het voorbeeld van de veeartsenijschool in anderlecht. 
omdat het oude gebouw vele waardevolle elementen en 
materialen bevatte, koos de gemeente anderlecht voor een 
openbare verkoop. de opbrengsten gingen naar de gemeente. 
Tegelijk zorgde de verkoop ervoor dat de afb raakelementen 
bij bedrijven terechtkwamen. een succesvolle operatie, maar 
nog geen bewijs dat dit ook zou werken bij andere, naoorlogse 
gebouwen.

er is een mismatch tussen vraag en aanbod: de meeste 
hergebruikte materialen zijn van voor de jaren 1930 of zijn 
‘eeuwige materialen’ zoals kasseien of bakstenen. Terwijl 
gebouwen die het vaakst worden afgebroken of heringericht 
na-oorlogs zijn. daarom werkt rotor deconstruction samen 
met vastgoedbedrijven die regelmatig kantooroppervlaktes 
vrijmaken voor nieuwe huurders, waarbij recente 
bouwmaterialen kunnen gerecupereerd worden. Interieurs 
blijken namelijk het snelst vervangen te worden, vaak per 
ton het duurst te zijn en omwille van hun afwerkingsgraad 
de hoogste milieu-impact te hebben. Terwijl oorspronkelijk 
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enkel het materiaal waarvoor al een nieuwe bestemming 
was gevonden, gerecycleerd werd, heeft rotor nu een 
stockageruimte. zo kunnen ook materialen gerecupereerd 
worden die nog geen nieuwe bestemming hebben gevonden. 

er zit zonder twijfel potentieel in deze manier van werken, 
maar om ze rendabel en praktisch haalbaar te maken, moet 
ze aan een aantal voorwaarden voldoen. een eerste stap is het 
inlassen van een inventarisatie- en demontagefase vóór de 
afbraak, die de hergebruiksector toegang kan verschaffen tot 
nieuwe materiële bronnen. rotor werkte hiervoor samen met 
een juriste een handleiding uit voor publieke bouwheren: het 
‘vademecum for off-site re-use’. daarnaast is het belangrijk 
dat materialen gedocumenteerd worden in technische fiches, 
die onder meer de aanvaardbare beschadigingen vermelden. 
Bijkomend moet onderzocht worden of aanpassingen nodig 
en mogelijk zijn. recycleren blijft elke keer een oefening 
die rekening moet houden met nieuwe normen, gewijzigde 
wetgeving of duurzamere alternatieven. zo kunnen glazen 
wanden uit 2004 niet zonder meer hergebruikt worden, 
omdat ze niet meer voldoen aan de glasnorm, maar wel na 
een upgrade met folie die er gelaagd glas van maakt. ook 
bij verlichtingstoestellen zijn er soms mogelijkheden om 
halogeenlampen te vervangen door ledverlichting.

Toen er in de voormalige gebouwen van Bnp paribas fortis 
in Brussel interieurs van jules wabbes en christophe gevers 
van de sloop gered werden, kreeg het project veel aandacht 
in de pers. de ene keer werd rotor omschreven als een groep 
mensen die door ecologisch bewustzijn gedreven zouden 
zijn, een andere keer werd hun initiatief door een cultureel-
architecturale bril bekeken of gaf men er eerder een sociale 

achtige montagesystemen? de ervaring van rotor en superuse 
leert dat niet alleen de mogelijkheid tot demonteren een 
rol speelt, ook de prijs is van doorslaggevend belang. als de 
kostprijs van het proces van inventariseren, demonteren, 
stockeren en transporteren groter is dan de nieuwprijs, is het 
eenvoudigweg niet rendabel en dus niet herbruikbaar. zelfs 
aanpasbare systemen, die op zich al veel energie vragen om ze 
aanpasbaar te maken, worden in de praktijk vaak niet opnieuw 
gebruikt omdat ze geen nieuwe bestemming vinden. dat de 
belasting op arbeid hoger is dan de belasting op grondstoffen, 
maakt het moeilijk om het proces rendabel te maken.
komen ze dan niet in de verleiding om hun ontwerpen te 
maken in functie van beschikbare recuperatiematerialen? 
dat hoeft voor hen geen probleem te zijn: ze geloven in de 
materialen die ze recupereren. zelfs als ontwerpen gebruikt 
worden als ‘verborgen stortplaatsen’ is dat een betere 
oplossing dan afvoeren naar echte stortplaatsen, al was het 
maar in afwachting van beter gebruik of een betere manier 
van recycleren. hergebruik van materialen laat soms toe om 
genereus te zijn, ook in projecten waar zuinigheid voorop 
staat, en voegt zo een narratieve laag toe aan een project dat 
identiteit mist. het laat toe om te zoeken naar de maximale 
waarde, in plaats van naar de goedkoopste oplossing en de 
laagste kostprijs. <<

‘gebouwpaspoort’: een inventaris van alle materialen en 
componenten die in een gebouw gebruikt zijn, vooral 
voor nieuwe gebouwen. een andere mogelijkheid is om 
in digitale modellen (BIm) een keuze tussen nieuwe of 
hergebruikmaterialen te voorzien. 
superuse ontwikkelde zelf ook ‘oogstkaart, marktplaats 
voor professionele upcyclers’, een website waarop bedrijven 
en fabrikanten aangeven welke materialen ze beschikbaar 
hebben, zodat ontwerpers of uitvoerders kunnen ‘oogsten’ 
in de omgeving van het project. oogstkaart is gekoppeld aan 
twee andere platformen. het opensource platform superuse.
org deelt kennis en voorbeelden ter inspiratie, The upstyle 
woodguide (woodguide.org) geeft inzicht in de voor- en 
nadelen van alle houtsoorten en -vormen. deze platformen 
willen het de ontwerper en gebruiker zo gemakkelijk mogelijk 
maken in de keuze voor gebruikt materiaal als evenwaardig 
alternatief voor nieuwe grondstoffen.

de vele praktijkvoorbeelden en de moeilijkheden die 
demontage met zich meebrengt, roepen ook vragen op. hoe 
kunnen ontwerpers al in een vroege fase rekening houden 
met de mogelijkheden van demontage en recyclage? welke 
behandelingen zorgen ervoor dat mooie bouwmaterialen 
onherbruikbaar worden? moeten we pleiten voor meccano-

oogstkaart, superuse studios

betekenis aan. In werkelijkheid bevindt hun werk zich op het 
kruispunt van verschillende kennisdomeinen, wat maakt dat 
het niet makkelijk in een vakje te plaatsen is. 

jaN jONgert, sUperUse stUDIOs

superuse stelt vast dat ingrediënten die een stad laten 
functioneren vaak van ver komen, slechts eenmaal gebruikt 
worden en daarna weer als afval naar elders gebracht worden. 
dat geldt voor materialen maar bijvoorbeeld ook voor energie. 
superuse stelt zich de vraag wat de waarde er van is, eens 
het afval geworden is? zo zijn bijvoorbeeld de wieken van 
windmolens onderhevig aan slijtage en worden deze groene 
energieleveranciers na 10 à 15 jaar zelf afval, dat vaak naar de 
verbrandingsoven wordt gebracht. voor superuse is het een 
uitdaging om vanuit de bestaande vorm een nieuwe functie te 
creëren zodat de energie die in het product is gestoken, meer 
kan renderen. wieken worden speeltoestellen, verplaatsbaar 
straatmeubilair, bushaltes of landmarks.
het hergebruiken van volledige elementen of componenten 
blijkt beter te werken en toont een totaal andere benadering 
dan het klassieke model waarbij afval wordt herwerkt tot 
granulaten om er daarna opnieuw een grondstof of een nieuw 
materiaal van te maken.

Bij de renovatie van een gebouw maakt superuse studios net 
zoals rotor een inventaris van de af te breken onderdelen zoals 
isolatie, verlichting of staalprofielen. naast het economische 
voordeel is hier ook een grote winst mogelijk op het vlak van 
co2-uitstoot en duurzaamheidsscore (Breeam-certificaat).
om dit proces te faciliteren, ontwikkelt superuse verschillende 
platformen en concepten. een voorbeeld daarvan is het 

rotor, beelden rotor
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Datum	 	 20.10.2015
Organisatie	 ar-tur	en	Kamp	C
spreKers	 Lionel	Billiet,	rotor
	 	 an	ongert,	superuse	studios
mODeratOr	 tim	Vekemans,	re-st	architecten
VersLag		 Kristien	Vastenavondt

Productblad van de TL-armaturen en prijzen

TL-armaturen

oogstkaart moes, superuse studiosvoorbeeld oogstkaart staalprofi elen en prijzen, superuse studios



28 29

slot
gespreksavond duurzame 
transformatie met alle sprekers

Tijdens vijf avonden onderzochten ar-Tur en kamp c samen 
met een aantal gastsprekers de impact van ons ruimtelijk 
gedrag en de vragen die dat oproept: hoe zien we onze 
gebouwde omgeving in de toekomst? hoe zorgen we voor een 
‘volhoudbaar’ systeem? hoe kunnen we veranderingsprocessen 
vormgeven? het wordt een zoektocht naar een slimme houding 
op het vlak van duurzame transformatie op verschillende 
schaalniveaus: gebouwen in het landschap, dorpskernen, 
verkavelingen, industriesites en interieurs. Tijdens de 
gespreksavond, het sluitstuk van de lezingenreeks, boort 
moderator Tim vekemans de thema’s ‘dialoog’, ‘ontwerper’ en 
‘tijd’ aan. 

DIalOOg – met Ingrid Van Herel (ervenconsulent Het 
Oversticht), bram aerts (traNs architectuur | stedenbouw) 
en marijn van de Weijer (Universiteit Hasselt)

uit de ervaring met collectieve projecten zoals schorvoort in 
Turnhout, benadrukt Bram aerts van Trans architectuur 
| stedenbouw het belang van dialoog als instrument. Terwijl 
ontwerpers focussen op het ontwerp van de ruimte, draait het 
uiteindelijk om het leven dat er zich in zal voltrekken. dialoog 
tussen de verschillende belanghebbenden en participanten is 
dan een onmisbare tool om de juiste richting te bepalen. het 
ontwerp wordt een middel om het project in die richting te 
sturen. dat die dialoog ook economische, vastgoedkundige en 
juridische aspecten naar voor brengt, maakt het gesprek alleen 
maar interessanter en solider.

ook bij projecten waar verschillende private en maat-
schappelijke belangen spelen, is de dialoog een manier om 
op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke grond en een 
gedeelde ambitie. zoals Ingrid van herel van het oversticht 
zo vaak ervaart, kunnen we zo de wensen en de motivatie 

van initiatiefnemers, gebruikers en beleid – ook al liggen ze 
oorspronkelijk mijlenver uit elkaar – toch binnen één project 
verzoenen. elke betrokkene heeft immers zijn eigen ‘point 
of view’. die kijkpunten ontdekken is ook onderdeel van het 
veldwerk dat marijn van de weijer doet voor zijn onderzoek 
naar de typologie van de naoorlogse vrijstaande woning. zo 
ontdekte hij dat bewoners vaak weigerachtig staan tegenover 
nieuwe woonvormen en wijzigende verkavelingsvoorschriften 
omdat die ook een (negatieve, financiële) impact kunnen 
hebben op hun deel, op hun perceel.

vraag is natuurlijk wie in die dialoog investeert: overleg kost 
immers tijd en tijd is nog altijd geld. Bij grote projecten, 
waarbij bijvoorbeeld een sociale bouwmaatschappij mee aan 
tafel zit, kan die een belangrijke rol spelen in het stroomlijnen 
van de dialoog en het denken op lange termijn. Bij schorvoort 
nam sociale huisvestingsmaatschappij de ark deze rol op, die  
door de ondersteuning vanuit het Team vlaams Bouwmeester 
nog versterkt werd. maar lang niet alle ontwerpprocessen 
voorzien in de mogelijkheid tot inspraak. enerzijds zijn er 
financiële en organisatorische beperkingen, anderzijds is 
niet iedereen gewonnen voor participatie: de draagkracht 
van een project mag dan wel stijgen, de vraag blijft of de 
ontwerpvrijheid niet te veel beperkt wordt? het is niet iets waar 
Bram aerts zich door laat afschrikken. dialoog mag niet leiden 
tot een compromis, maar moet de weg vrijmaken voor een 
goed voorstel waar iedereen zich in kan vinden en dat door de 
vakkennis van de verschillende partijen gedragen wordt.

soms krijgt dat overlegmodel steun uit onverwachte hoek: een 
minder gunstige financiële situatie dwingt betrokkenen vaak 
tot creativiteit – niet de creativiteit van het hippe soort, maar 
één die vertrekt van wat er al is en dicht bij mensen en hun 
manier van leven blijft, die van daaruit meerwaarde creëert en 
verschillende verlangens verbindt en verbeeldt.  

ONtWerper – met Ward Verbakel (plusofficearchitects), 
lionel billiet (rotor) en bert Dirrix (diederendirrix 
architecten en spoorbouwmeester in Nederland)

loopt de ontwerper achter op de uitdagingen die voor ons 
liggen? architecten hebben lang exclusiviteit geclaimd op het 
fenomeen ‘ontwerp’, maar zoals uit het eerdere gesprek blijkt, is 
er een belangrijke rol weggelegd voor coalities. uit de ervaring 
met transformaties van industrieel erfgoed leert Bert dirrix 
het ‘ontwerp als statement’ te relativeren en het belang van 
verbinden en regisseren te erkennen. het is een pleidooi voor 
het generieke dat consensus heeft, in plaats van het steeds op 
zoek gaan naar het specifieke en persoonlijke.
als ontwerper voeling houden met maatschappelijke 
uitdagingen, is voor lionel Billiet net een extra bron van 
motivatie. die relevantie is een waardevol gegeven voor 
ontwerpers, net als een goed geformuleerde opgave of een 
degelijk ereloon. het centraal stellen van het publiek belang 
is een thema dat ook vaak aan bod komt in de projecten van 
plusofficearchitects. Is dit publieke belang bewaken een taak 
van de ontwerper of een taak van de opdrachtgever? volgens 
ward verbakel is het een complex verhaal waarbij de balans in 
de praktijk lijkt over te hellen naar de kant van de ontwerper. 
vlaanderen heeft immers nauwelijks landschapsopgaven, het 
is een discipline die hier nauwelijks ontwikkeld is. Bovendien 
zijn de omstandigheden waarin de opdrachtgever functioneert 
niet altijd gunstig voor het algemeen belang. want wat 
dan met de zesjarige politieke golfbewegingen? kan een 
groep van eigenaars wel verder kijken dan het eigenbelang? 
en kan een opdrachtgever wel de juiste vraag stellen, de 
juiste ontwerpopgave formuleren? voor jonge ontwerpers 
daarentegen is die maatschappelijke relevantie en het denken 
op langere termijn een evidentie geworden. 

In nederland komt een ontwerpvraag vaak van grotere 
organisaties, zoals woningcorporaties of ontwikkelaars, waarbij 
verbinding al besloten ligt in de opdracht. Bij nog onbestemde 
opgaven of onbekende programma’s krijgt de gebruiker ook 
vaak de kans om zijn zegje te doen, waardoor de ontwerper 
een verbindende rol kan spelen binnen dat veranderende 
krachtenveld – een rol die Bert dirrix wel bevalt.
het vereist van ontwerpers wel dat ze multidisciplinair 
denken. ward verbakel ziet dit als een onderdeel van het 
ontwerpproces, een troef eerder dan een opgave. al is de 
nood niet in elk project even groot. maar toch, ruimte is een 
podium waarop verschillende disciplines zeer goed kunnen 
samenspelen en waarbij de ontwerper een helikopterzicht heeft, 
zonder in elk van die disciplines een expert te zijn.

rotor gaat daar zelfs nog een stap verder in. hun team 
bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden en 
opleidingen. Binnen de projecten nemen ze van die expertise 
bewust afstand zodat ze verschillende rollen kunnen opnemen, 
net zoals architecten kunnen bogen op de brede waaier aan 
intellectuele en praktische tools die de architectuuropleiding 
biedt. dat interdisciplinair werken levert soms verrassende 
resultaten op, wars van conventies of ‘ontwerpersreflex’. 
wordt het beroep van architect of ontwerper hier dan niet 
door uitgehold? het is een bedenking die elke generatie 
zich weleens maakt bij veranderende omstandigheden. als 
zijn métier in vraag wordt gesteld, voelt een ontwerper zich 
vaak op zijn ongemak, maar er zijn er ook die het métier van 
anderen incorporeren in hun werk. zo gebruikt bijvoorbeeld 
het bureau de vylder vinck taillieu de kennis van de aannemer 
in zijn projecten en schuift dit naar voor als een vorm van 
maniërisme.
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TijD – met Marc Martens (procesbegeleider Turnova), 
Christophe Vandevoort (ruimte Vlaanderen) en Paul 
Verhoeven (happel Cornelisse Verhoeven architecten)

marc martens beschouwt 2015 als een scharniermoment. net 
zoals de 20e eeuw als het ware begon in 1914, begint voor 
hem de 21e eeuw in 2015 met vier belangrijke thema’s: de 
klimaatverandering, het economische denken, de veranderende 
maatschappelijke structuur met het verdwijnen van de 
middenklasse en de geopolitiek. die grote verschuivingen 
en de daaruit volgende ontreddering zijn tegelijk een 
aanknopingspunt voor bezinning en een stimulans om 
desondanks te blijven ‘sleutelen in de marge’. mensen blijven 
zoeken naar oplossingen door alle maatschappelijke evoluties 
heen. hoe klein de actie ook mag lijken, het is betekenisvol dat 
mensen bijvoorbeeld besluiten om naar een plukboerderij te 
gaan in plaats van hun groenten in de supermarkt te kopen. 

In dat kleine herkent ook paul verhoeven zich. voor een 
bureau dat gestart is in een periode van economische crisis is 
het een tweede natuur om te zoeken naar kwaliteit en waarden 
in interessante opgaven. om rustig te gedijen als klein bureau 
en te putten uit functionerende typologieën in combinatie 
met innovatieve technieken. geen radicale ingrepen, maar 
minimale ingrepen met radicaal effect.

dat transformaties traag gaan, is op zich zeker niet negatief 
volgens christophe vandevoort. naast de noodzakelijke 
grote ingrepen die met grote investeringen gepaard gaan, is 
ruimte ook en vooral de optelsom van heel veel individuele 
beslissingen. elke verandering biedt een kans om de juiste 
keuze te maken, om bestaande ruimte te hergebruiken en 
daarin de grote vraagstukken van deze tijd de integreren. die 
twee componenten zijn voor marc martens onlosmakelijk 
verbonden met duurzaamheid: lokaal bezig zijn en kleine 
stappen nemen, en tegelijk het grote plaatje in het oog houden.

zoals eerder aangehaald heeft ook dialoog tijd nodig. Is dat dan 
tijdverlies of tijdwinst? hoe dan ook heeft het doordrukken van 
de eigen mening geen zin. wat in de ene fase tijdverlies lijkt, 
kan in een volgende fase tijdwinst blijken te zijn. een ontwerp 
kan helpen om tot akkoorden te komen en bevordert inleving 
in de verschillende vragen van de verschillende partijen. het 
is een middel om tot dialoog te komen, in tegenstelling tot 
een conflictmodel waarbij elke partij enkel zijn eigen belangen 
verdedigt. spreken over winst of verlies is dus niet relevant, 
belangrijker is om te erkennen dat ontwerpprocessen en 
overleg tijd vragen.  

en zo komen de drie thema’s dialoog, ontwerpen en tijd weer 
samen, want de vraag luidt opnieuw: waar is de architect dan 
het meeste nodig? marc martens ijvert voor een architect 
die zoveel mogelijk rollen opneemt, zich ten volle engageert 
en daarvoor de nodige tijd neemt. het is een pleidooi om te 
blijven bevragen en alert te zijn voor schijnantwoorden, om de 
discussie te blijven aanwakkeren. 

en dat is precies wat deze reeks lezingen heeft gedaan.  
wordt vervolgd. <<

Datum	 	 17/11/2015
Organisatie	 ar-tur	en	Kamp	C
spreKers	 ingrid	Van	Herel,	ervenconsulent	Het	Oversticht
	 	 Bram	aerts,	trans	architectuur | stedenbouw
	 	 marijn	van	de	Weijer,	arcK,	universiteit	Hasselt
	 	 Ward	Verbakel,	plusofficearchitects
	 	 Lionel	Billiet,	rotor
	 	 Bert	Dirrix,	diederendirrix	architecten	en	spoorbouwmeester	nL
	 	 marc	martens,	procesbegeleider	turnova
	 	 Christophe	Vandevoort,	ruimte	Vlaanderen
	 	 paul	Verhoeven,	Happel	Cornelisse	Verhoeven	architecten
mODeratOr	 tim	Vekemans,	re-st	architecten
VersLag		 Kristien	Vastenavondt
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AR-TUR is het centrum voor architectuur, 
stedelijkheid en landschap in de Kempen. 
Als platform beoogt AR-TUR een zo groot 
mogelijke impact op de ruimtelijke kwaliteit van 
de gebouwde omgeving in de regio Kempen, 
hierbij zoveel mogelijk aansluitend op actuele 
en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. 
Vanuit de specifieke omgeving van een kleine 
stad als Turnhout en haar landelijke omgeving 
en vanuit de artistieke omgeving van cultuurhuis 
de Warande is AR-TUR een incubator voor 
inspirerende, duurzame architectuur en 
landschapsarchitectuur.

www.ar-tur.be 

Kamp C is het provinciaal Centrum Duurzaam 
Bouwen en Wonen van de provincie Antwerpen. 
De site is gevestigd in de gemeente Westerlo. 
Kamp C heeft een werking naar zowel de 
particuliere bouwer of verbouwer als naar 
bedrijven in de bouwsector, lokale overheden en 
scholen. Het conferentie- en bedrijvencentrum is 
een trekpleister voor bedrijven uit de duurzame 
sector waardoor nauwe samenwerkingen tot 
stand komen. Verder verspreidt Kamp C de 
aanwezige kennis en brengt de verschillende 
netwerken (regionaal, provinciaal, Vlaams, 
Belgisch en Europees) en stakeholders uit de 
duurzaamheids- en de bouwsector in kaart en 
brengt ze met elkaar in contact 

www.kampc.be 
www.wijkvanmorgen.be
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colofon reDaCtIe
ar-Tur, centrum voor architectuur, stedelijkheid en 
landschap in de kempen
kamp c, provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en 
wonen

met bIjDrageN VaN
kristien vastenavondt
jet groen (kamp c)
edith wouters, evelien pieters en siska claessens (ar-Tur)

fOtOgrafIe
alle fotografen vermeld bij het beeld, beeld debat van Bart van 
der moeren

COVer
gebouw anton, diederendirrix architecten, © arthur Bagen

grafIsCHe VOrmgeVINg
lies van den eynde, de warande

UItgeVer
ar-Tur, via Brave new Books 
warandestraat 42
2300 Turnhout
info@ar-tur.be
www.ar-tur.be

eDItIe
cahIer #5, maart 2016

dit cahier bevat het verslag van de lezingenreeks ‘duurzame 
transformatie’, georganiseerd door kamp c en ar-Tur in 
2015.

met DaNk aaN
de sprekers: paul verhoeven, christophe vandevoort, Ingrid 
van herel, ward verbakel, Berno strootman, marijn van de 
weijer, Bram aerts, Bert dirrix, marc martens, lionel Billiet, 
jan jongert
de gespreksleider: Tim vekemans. 
en alle deelnemers aan de lezingen en het debat.

DaNkZIj De ONDersteUNINg VaN
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ar-TUr en Kamp C, maart 2016 // www.ar-tur.be // www.kampc.be


