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GRATIS BROCHURE 

Klimaat en private 
ontwikkeling

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

GRATIS DOWNLOADEN OF KOPEN VIA 
www.vrp.be

TOOLBOX  
Participatie Studio 

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

INFO: 
www.participatiestudio.be

AANBOD  
Van lintbebouwing naar 

kernversterking

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

INFO EN INSCHRIJVEN 
www.vrp.be 

GEZOCHT 
girl power!

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

MEER INFO
www.vai.be
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Kalender
BUUR EN SWECO 

BELGIUM SLAAN DE 
HANDEN IN ELKAAR

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

BROCHURE 
Buurten met lef, 

buurten vol leven

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

U kunt de brochure downloaden 
op vlaamsbouwmeester.be 

ONLINE STUDIEDAG 
Bodem(wetgeving) in 

theorie en praktijk
3 mei

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

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

ONLINE  
Voorjaarscongres

De 15-minutenstad
mei en juni

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

INFO EN INSCHRIJVEN
www.vrp.be


