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Stadsvernieuwing: van wijk tot metropool 
Van 18 tot 20 oktober 2015 vond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een workshop 

plaats over het thema: ‘Hoe verenigen we lokale verwachtingen met grote 

internationale uitdagingen bij stadsvernieuwing?’ Zo’n zeventig stadsplanners uit 

de hele wereld onderzochten de noodzaak om lokale aspecten af te stemmen op de 

metropolitane, Europese en mondiale aspecten van stadsvernieuwingsprojecten.  

 
Wijken, hoofdstad, metropool 
 
Het Brusselse stadsgewest wordt beïnvloed door zijn wijkbewoners en door zijn nationale 
en internationale rol als Belgische metropool, Europese stad en wereldstad. De 
stadsontwikkeling moet inspelen op de behoeften van lokale bewoners aan banen, 
infrastructuur, huisvesting en andere diensten en voorzieningen, en tegelijk inspelen op 
het groeiende internationale belang. 
 
De Brusselse workshop van ISOCARP 2015 zocht een antwoord op de vraag: ‘Hoe 
verenigen we lokale verwachtingen met grote internationale uitdagingen bij 
stadsvernieuwing?’ 
 
Dit onderwerp is belangrijk voor het Brussels Gewest, omdat de gewestregering heeft 

besloten om haar stadsvernieuwingsbeleid te wijzigen, zodat de verschillende 

bestuursniveaus en aspecten (lokaal, metropolitaan, internationaal) beter op elkaar zijn 

afgestemd bij wijkvernieuwingsprojecten. Deze paradigmaverandering in het stadsbeleid 

impliceert nieuwe en interessante uitdagingen, die werden besproken met de ISOCARP-

experts die deelnamen aan de workshop in Brussel en het congres in Rotterdam. Er 

waren ook sprekers van andere Europese steden uitgenodigd om hun visie op 

stadsvernieuwing te komen toelichten.  

Dit onderwerp is bijzonder relevant voor de wereldwijde situatie van steden vandaag: 

internationale competitie; ruimtelijke, sociale en economische tegenstellingen; vraag naar 
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meer publieke en private participatie; vereisten van wijkontwikkelingen; schaarste van 

hulpbronnen en beperkte toegang tot die hulpbronnen bij maatschappelijke groepen.  

De workshop bood de kans om van gedachten te wisselen over innovatieve en 

collaboratieve wijkplanningsmethoden, waarin lokale behoeften worden verenigd met 

overkoepelende stadsontwikkelingsstrategieën.  

Brussel ontmoet de wereld 

De workshop werd opgezet door Belgische stadsplanningsverenigingen (CUB en VRP), 

gewestelijke en lokale overheden in Brussel en universiteiten. Het Brusselse Agentschap 

voor Territoriale Ontwikkeling (ADT-ATO) zorgde voor de coördinatie. De financiering 

kwam van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie, via het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013.  

Voorafgaand aan de workshop lanceerde ISOCARP een wereldwijde call for papers, 

waarop 32 resumés en 20 papers uit Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika kwamen. 

Andere Europese steden werden uitgenodigd om een presentatie te geven van hun 

stadsvernieuwingsbeleid en -projecten die aansloten op het onderwerp van de Brusselse 

workshop (Amsterdam, Hamburg, Lille-Roubaix, Vlaamse steden). Ook experts van 

ISOCARP en Young Planners Professionals werden uitgenodigd om hun feedback te 

geven op de presentaties van de workshop en op de terreinbezoeken.  

Focus op het Kanaalgebied in Brussel 

Het tweedaagse programma was een combinatie van 6 terreinbezoeken in het 

Kanaalgebied van Brussel (3 in Molenbeek en 3 in Thurn & Taxis) en 16 presentaties 

door deskundigen uit Brussel en andere Europese steden.  

Het Kanaalgebied werd geselecteerd als praktijkvoorbeeld, omdat het gebied 
representatief is voor de veranderingen in diverse Europese steden en hun strategieën 
om duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling te implementeren in de wijken. Als 
historische kern en voormalig industriegebied is het Kanaalgebied een nieuwe 
ontwikkelingsfase ingegaan op het vlak van huisvesting, economische ontwikkeling, 
openbare ruimte, milieu, bedrijfsleven, cultuur en innovatie. Deze nieuwe fase zal de 
wijkvernieuwing combineren met een meer metropolitane en internationale dimensie.  
 
Vruchtbare uitwisselingen 

De deelnemers werden uitgenodigd om nieuwe benaderingen voor stadsvernieuwing te 

vinden door de volgende aspecten te onderzoeken: 

 Strategieën: het stadsvernieuwingsbeleid (Welke evoluties zijn er in de 

methoden en benaderingen om de stad te herontwikkelen? Hoe kunnen we actie 

ondernemen op verschillende niveaus?) 

 Bestuur: professionele kennis en rollen van de actoren en de stakeholders 

(Welke actoren en welke expertise moeten worden ingezet om te voldoen aan de 

verwachtingen en behoeften? Wat zijn de gevolgen voor het werk van de 

stadsplanners?) 

 Implementatie: nieuwe methoden voor stadsplanning en stadsontwerpen 

(Welke veranderingen zijn er in de manier waarop we de stad ontwerpen en 
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vernieuwen? Hoe kunnen lokale aspecten worden verenigd met mondiale 

aspecten bij wijkvernieuwing?) 

Dag 1: Stadsvernieuwing en geïntegreerde benaderingen op lokaal niveau 

Op maandagochtend 19 oktober bezochten de deelnemers aan de workshop projecten in 

Oud-Molenbeek (Huis voor Cultuur en Sociale Samenhang, reconversie van de 

voormalige brouwerij Belle-Vue, bedrijvencentrum La Minoterie, huisvestingsproject 

L’Espoir, enz.).  

Tijdens de plenaire sessies in de namiddag presenteerden Philippe Piereuse (Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest), Jean-François Kleykens (gemeente Schaarbeek) en Françoise 

Deville (gemeente Schaarbeek) de geïntegreerde en participatieve benadering die 

Brussel ontwikkelt voor wijkvernieuwing. Prof. Andre Loeckx (KU Leuven) en dr. Stefan 

Kreutz (HafenCity Universität) introduceerden de praktijken in respectievelijk Vlaanderen 

en Hamburg. Tot slot gaf professor en stadsplanner Benoît Moritz (ULB en MS-A) 

toelichting bij de geplande beleidsveranderingen in Brussel, waarbij het nieuwe instrument 

van het ‘stadsvernieuwingscontract’ het Brussels Gewest de mogelijkheid biedt om op te 

treden in grotere perimeters.  

Deelnemers en sprekers debatteerden over de volgende onderwerpen. 

Strategieën: 

 Timing: hoe kan de planning van verschillende projecten worden 

gecoördineerd? Hoe stemmen we de planning van de bewoners, 

stadsplanners, politiek, enz. op elkaar af? Is het efficiënter om de acties te 

concentreren in 4 jaar, zoals in Brussel, of is het beter om ze te spreiden, zoals 

in andere steden?  

 Duurzaamheid en onderhoud van infrastructuur en projecten als ze opgeleverd 

zijn en als er geen overheidsgeld meer beschikbaar is. 

 Indicatoren en eenheden om de inwerking van stadsvernieuwingsbeleid te 

meten. 

Bestuur 

 Participatie van bewoners en interactie met experts, beleidsmakers en 

besluitvormers. 

 Betrokkenheid van de privésector bij de financiering van wijkvernieuwing. 

Implementatie 

 Integratie van moderne architectuur in historische wijken. 

 Renovatie of afbraak/heropbouw? 

 Welke combinatie van de verschillende gebruiken van de openbare ruimte als 

rekening wordt gehoudend met de culturele context van de bewoners. 

Tijdens een boottocht over het kanaal presenteerde de adjunct-directeur van de Haven 

van Brussel enkele projecten van de haven. Daarna werd het woord gegeven aan zeven 

auteurs van artikelen uit de hele wereld over het thema van de workshop. Zij 

presenteerden hun visie en gingen daarover in debat met de deelnemers. 

 



 

 

 

Dag 2: Stadsvernieuwing en afstemming van verschillende niveaus en aspecten 

Op dinsdagochtend 20 oktober bezochten de deelnemers initiatieven in het strategische 

gebied rond Thurn & Taxis (passiefgebouw van Leefmilieu Brussel, projecten Greenbizz 

en Tivoli, Parck Farm, Koninklijk Pakhuis, enz.).  

Tijdens de plenaire zittingen in de namiddag werden drie praktijkvoorbeelden van 

stedelijke en economische vernieuwing in grote steden gepresenteerd door Liselore van 

der Heijden (Westergasfabriek in Amsterdam), Jo Huygh en Tom Zoellner (Slachthuizen 

in Brussel) en Julie Lattès (project Union in de steden Roubaix-Tourcoing). Tot slot 

bespraken prof. Dirk Schubert (HafenCity Universität) en Kristiaan Borret (Brussels 

Gewest) de ontwikkeling van grote strategische gebieden, waaronder de aanpak van 

IBA_Hamburg ‘Sprong over de Elbe’ en het Brusselse Kanaalplan. 

Deelnemers en sprekers debatteerden over de volgende onderwerpen. 

Strategieën 

 Herontwikkeling van de oevers in kanaalgebieden en stadshavens. 

 Herontwikkeling van voormalige industriegebieden: hoe combineren we de 

productiestad en de woonstad?  

 Hoe kan de dynamiek van de lokale economie worden geïntegreerd in bredere 

stadsvernieuwingsprojecten?  

 

Bestuur 

 De rol van privébedrijven en kmo’s in de herontwikkeling van lokale 

gemeenschappen.  

 Hoe kan de privésector een project leiden en implementeren in de vernieuwing van 

grotere stadsgehelen? 

 Collaboratieve planning en management: samenwerking en de rol van 

verschillende actoren en sectoren en van het wetgevend kader, ‘al doende leren’, 

enz.  

Implementatie 

 Nieuwe bouwprojecten stimuleren om hoge duurzaamheidsnormen te 

implementeren (passiefgebouwen). 

 De rol van stadsplanners als ‘bruggenbouwers’ tussen de stakeholders in een 

gemeenschap. 

 Het belang van politieke steun van de ontwerpfase tot de implementatiefase. 

 

De workshops eindigden met de afsluitende opmerkingen van de minister-president van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internationale corapporteur van ISOCARP en de 

Belgische nationale delegatie van ISOCARP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Belangrijkste conclusies van de Brusselse ISOCARP 2015 workshop 
 
Tijdens de tweedaagse workshop in Brussel onderzochten stadsplanners uit België, 
Europa en de hele wereld verschillende scenario’s en oplossingen voor steden die mee 
evolueren met hun bewoners en tegelijkertijd een goede levenskwaliteit garanderen voor 
iedereen.  
 
Er kwamen vier belangrijke conclusies uit de workshop: 

 Innovatieve praktijken en nieuwe planningsmethoden zijn gebaseerd op de 

interacties tussen regulering, fiscale en financiële aspecten van institutionele 

verandering, pleitbezorging en internationale uitdagingen.  

 Stadsvernieuwingsbeleid vraagt een globaal en meerlagig bestuursnetwerk met 

een benadering die is gebaseerd op de locatie. 

 Stadsplanners moeten interdisciplinaire contacten hebben met besluitvormers, 

beleidsmakers en lokale gemeenschappen om een stadsontwikkeling te garanderen 

die internationaal competitief is en tegemoetkomt aan de behoeften van de lokale 

bewoners. 

 (Her)opbouw van een stad is geëvolueerd van het ontwerp van plannen naar 

strategische planning als een proces, waarbij territoriaal risicomanagement en 

veranderingsmanagement worden geïntroduceerd, evenals een hoogwaardig 

stadsontwerp, dat is gebaseerd op veranderende wensen en behoeften. 
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Meer informatie over: 

 de Brusselse workshop: www.bruplus.irisnet.be/nl/content/stedenbouwkundigen-uit-

de-hele-wereld-bezoeken-het-kanaal  

 het ISOCARP Congres: www.isocarp.org 
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