Een nieuw concept voor de Vlaamse Ruit
Het Vlaamse heilige huisje verbouwd
In het verleden was ruimtelijke ordening in Vlaanderen
vrijwel onbestaand. Het
resultaat is een chaotisch
en soms zwaar gehavend
landschap. Niettemin is het
er goed wonen, de landschappen kunnen er supermooi zijn en iedereen vindt
spontaan zijn weg in de
chaos. Nu komt men op een
punt dat het gebied zo dichtbevolkt en geëvolueerd is,
dat er orde geschapen moet
worden om de omgeving
opnieuw leefbaar te maken.
Alle hoop werd gevestigd
op het heldere idee van de
stad in het platteland. Ten
onrechte, want het complexe
Vlaamse weefsel laat zich
niet vatten in twee categorieën. Er is meer in deze
wereld dan alleen erwtjes en
worteltjes. Mijn thesis werd
een zoektocht naar een realistisch en werkbaar concept
voor de Vlaamse ruit.
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Het ontbreken van een degelijk beleid
voor de ruimtelijke ordening is niet de
enige reden van de versnippering in
Vlaanderen. In de Middeleeuwen was
Vlaanderen al een regio met vele kleine
dorpen en steden zeer dicht bij elkaar.
Deze conditie werd later handig uitgebuit
door de machthebbers. Zowel de economische als de kerkelijke macht hadden
er baat bij om de bevolking te verspreiden
over vele kleine dorpjes en gehuchtjes.
Zo was het voor de arbeiders heel moeilijk
om stakingen te organiseren zoals die te
zien waren in de grote Engelse industriesteden. En ook de pastoor was blij omdat
zijn zielen onder de kerktoren bleven.
Zo verketterden ze immers niet in de
goddeloze steden. Om al die mensen
dagelijks naar hun werk in de steden en
terug te vervoeren, werd het dichtste treinen tramnetwerk ter wereld gebouwd.
Ook de Vlaamse cultuur draagt bij aan
het ruimtelijke beeld. In het verleden werd
Vlaanderen een keer te veel overheerst
door vreemde legers waardoor de burger
nu lak heeft aan reglementen en gezag.
Daarbij komt nog dat men in Vlaanderen
niet rust voor men een eigen huis bezit
dat nog het liefst eigenhandig opgetrokken wordt naar eigen smaak en goedkeuren. Dit fenomeen werd ook door de
overheid gestimuleerd. Er werden zeer
hoge leningen uitgereikt voor het bouwen
van een eigen huis. Verder was het mogelijk om voor elk stuk grond een bouwvergunning te krijgen. Op die manier
werd er letterlijk overal gebouwd, temeer
omdat de bodemgesteldheid overal toeliet
om te bouwen.
In de negentiende eeuw was de stadswoning het ideaal. Zo werd de rijwoning
ook op het platteland geïntroduceerd
en ontstond de lintbebouwing die heel
Vlaanderen aan elkaar breit. Later was
de ‘villa op het platteland’ de ideale woning. Om al die woningen te bereiken
met de auto werden alle wegen tot in de
verste uithoek verhard. Toen later de
snelwegen aangelegd werden, gebeurde
dat parallel aan de rijkswegen die om-

zoomd waren door lintbebouwing. Om
alle verspreide bebouwing te bereiken
werden er talloze op- en afritten aangelegd.
Deze genereerden op hun beurt weer de
nodige dynamiek in de netwerkmaatschappij, zodat fabriekspanden, kantoren en
winkels overal opdoken in het landschap.
Landschap uit balans
Het kleinschalige landbouwlandschap
verzadigde dus langzaam met bebouwing
en infrastructuur. Dat is op zich geen
probleem, maar er werd nagelaten om het
nieuwe patroon in het oude te integreren.
Daardoor ontstaat een traditioneel landschap dat uit balans is geraakt door nieuwe
infrastructuur, die op haar beurt geen
link kent met het oude landschappelijke
patroon. Het is een landschap zonder
harmonie met misplaatst behoud van
oude landschappen en draken van nieuwe
landschappen die de oude harmonie
verstoren. Er is dus nood aan een nieuw
droombeeld waarin plaats is voor traditie
en vernieuwing, en waar zowel de mens,
de natuur en de infrastructuur hun plaats
kunnen opeisen zonder elkaar te verstoren.
Dit droombeeld kan geconstrueerd worden door een integraal en realistisch
ruimtelijk concept op het niveau van
Vlaanderen uit te werken. Realistisch, dus
geen tabula rasa of Hausmanniaanse
ingrepen. De waarde van dit grote verhaal
mag echter niet overschat worden. Het
is enkel een leidraad. Het kleinschalige,
pleksgewijze ingrijpen is minstens even
belangrijk. Het is immers dit kleinschalig
ingrijpen dat het aanzicht van de ruimte
bepaalt. Daarom is mijn concept gebaseerd op twee peilers. Enerzijds is er een
idee over een “grote” structuur in het
landschap en anderzijds is er een idee
over de uitwerking.
Netwerkconcept
Het concept heet netwerkconcept en
wordt uitgelegd aan de hand van een
metafoor. Het hedendaagse landschap
wordt vergeleken met een menselijk lichaam. Het menselijk lichaam bestaat uit
een dicht kluwen van verschillende nauw
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samenwerkende maar toch opzichzelfstaande systemen. De spijsvertering, de
bloedsomloop, het zenuwstelsel… Deze
systemen werken heel nauw samen, hun
interacties zijn intens en hun grenzen
ﬂinterdun. Het landschap in de Vlaamse
Ruit (de vier denkbeeldige hoeken van
de ruit zijn Antwerpen, Leuven, Brussel
en Gent) vertoont gelijkaardige karakteristieken. Het is een dicht kluwen dat
bestaat uit verschillende nauw samenwerkende maar toch opzichzelfstaande
systemen of netwerken. Het waterlopensysteem, het infrastructuursysteem, een
woonmilieu, een landbouwmilieu… De
interacties tussen deze netwerken zijn
intens en hun grenzen diffuus. De taak
van de landschaparchitect is het creëren
van netwerken die continue zijn en het
verzorgen van goede interacties tussen
de verschillende netwerken.
Door aan de slag te gaan met dit theoretisch idee leerde ik dat het handig is
grote groepen netwerken samen te nemen
tot een cluster van netwerken met gelijkaardige karakteristieken. Zo wordt de
complexiteit van het landschap fel gereduceerd. In mijn drie proefstudies hield
ik telkens drie grote groepen netwerken
over. Vooreerst een netwerk van lage
dynamiek: deze cluster herbergt de abiotische en biotische netwerken met daaraan
gekoppeld zachte recreatie. Een tweede
cluster is het nederzettingennetwerk. Dit
is het woonmilieu en alles wat daarmee
te maken heeft: locale wegen, het cultuur-
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landschap dat erbij hoort… Een derde
en laatste cluster zijn alle netwerken met
grootschalige infrastructuur: snelwegen,
spoorwegen, industrieterreinen, luchthavens…
Door deze drie grote (groepen) netwerken
goed op elkaar te laten reageren, kan men
het landschap zinvol organiseren. Het
nederzettingennetwerk staat centraal in
het verhaal. Dit netwerk gaat een vernieuwde relatie aan met het netwerk van
lage dynamiek. Waar vroeger het woonmilieu de open ruimte en de natuur de
rug toe keerde wordt nu een nauwe interactie uitgewerkt tussen beide. Het netwerk
van ‘natuur gekoppeld aan zachte recreatie’
dringt het nederzettingennetwerk binnen
zodat de mens dichter bij de natuur staat
en een rustige contraruimte vindt tegenover de drukte van het verstedelijkte
gebied. Anderzijds wordt een goede
interactie uitgewerkt tussen het nederzettingennetwerk en het netwerk van
grote infrastructuur. Een doeltreffende
verwevenheid zorgt voor vlot transport
en een effectieve scheiding voorkomt
onderlinge hinder. De derde relatie, deze
tussen het netwerk van lage dynamiek
en het netwerk van grote infrastructuur,
is er één van scheiding. Deze beide netwerken hebben meestal geen baat bij een
onderlinge interactie. Zo ontstaan er drie
verschillende werelden in het landschap
met zinvolle interacties.
Van concept naar uitwerking
Het is niet de bedoeling om deze netwer-

ken op papier te zetten en te verﬁjnen
tot uitvoeringsplannen. Ik zie het meer
als een algemene leidraad of benaderingswijze bij het uitwerken van het landschap
op een lager schaalniveau. Het is een
idee dat men in gedachten houdt bij het
ontwerpen.
Bij het ontwerpen van een studiegebied
wordt het landschap geanalyseerd op
bijzonderheden. Er wordt gezocht naar
interessante landschappelijke structuren,
de intrinsieke karakteristieken van het
gebied en de eigenaardigheden in het
terrein. Deze elementen worden dan de
basis voor de nieuwe structuur van het
gebied. Ze worden met een open geest
en een creatieve ingesteldheid ontworpen.
Met het idee van de drie grote netwerken
met hun onderlinge relaties in het achterhoofd, kan de ontwerper een invulling
geven die op maat gemaakt is van het
gebied met zijn speciﬁeke landschappelijke
patronen, zijn speciﬁeke bebouwingspatronen en zijn natuur- en cultuurwaarden. Daartegenover werd vroeger
het ontwerpproces gestuurd door het
idee van de geconcentreerde stad, en werd
de ruimtelijke ontwikkeling herleid tot
het “gaten opvullen” tussen bestaande
bebouwing.
Voorbeeldstudie
Enkele uittreksels uit een proefstudie
illustreren deze nieuwe werkwijze. Het
gebied ligt ten westen van de stad Aalst
en is volledig versnipperd door spoor- en
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snelwegen, een rijksweg, lintbebouwing
en verspreide bebouwing. Toch heeft dit
gebied nog sterk het karakter van een
landbouwlandschap.
Een alternatief ordeningsprincipe
Aan de noordzijde van de rijksweg tussen
Gent en Aalst ligt een uitloper van de
stad. Tegen de rijksweg aan liggen grote
winkels, tankstations en bedrijven. Daarachter liggen woningen en nog verder
waaiert de bebouwing uit over een open
gebied. Zodoende wordt de ruimte aangepast zodat haar bebouwingsgraad aangepast is aan de gradiënt van die zone.
Tegen de rijksweg bijvoorbeeld wordt het
kenmerk grootschalig en dichtbebouwd
versterkt. Verder naar het noorden wordt
de ruimte kleinschaliger en minder dicht
bebouwd, om te eindigen in een relatief
open land-bouwlandschap.
Een landschappelijk patroon uitgebuit
In een tweede voorbeeld bestaat het
landschap uit beekvalleitjes met zachte
heuvelruggen. Telkens op de kam ligt er
lintbebouwing. Zo ontstaat een gecompartimenteerd landschap waarvan men de
indruk krijgt dat het volledig verstedelijkt
is. In werkelijkheid is er zeer veel open
ruimte, ze is enkel niet zichtbaar en
toegankelijk. Het ontwerpprincipe bestaat
erin om twee verschillende netwerken
uit te werken die elkaar aanvullen en
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nauwe interacties hebben. Enerzijds is er
het netwerk van lage dynamiek in de dalen,
de beekvalleitjes met natuur gekoppeld
aan zachte recreatie, en anderzijds is er
het woonmilieu van de lintbebouwing.
Een vernieuwde kijk op de relatie bebouwing
– open ruimte
Vaak volstaan hele kleine ingrepen. De
bestaande toestand toont de overgang
van een woonwijk naar een open gebied.
Het is een doodlopende straat met het
begin van een wandelpaadje tussen de
velden. De vernieuwe toestand schept
een kader voor het landschap en nodigt
uit om van het open gebied te genieten.
Twee maal hetzelfde maar vanuit een
andere invalshoek.
Conclusie
Als men verder durft te denken dan “stad
en land” kan Vlaanderen een waar laboratorium worden voor vernieuwende
landschapsarchitectuur. De landschappen
zijn er heel divers maar ze zijn aangetast
door versnippering. Daarom kunnen op
maat gemaakte en creatieve oplossingen
de slappe ruimtelijke soep omvormen tot
een divers, uitdagend en gestructureerd
landschap, zonder daarbij de eigenheid
van Vlaanderen te verliezen. Het netwerkconcept is de leidraad, het is aan de
ontwerper om de poëzie in het landschap
terug te brengen.
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Summary
In Flanders, the northern part of Belgium,
a mix of political and cultural aspects
led to a very rapid spread of buildings
and infrastructure. The old concept of
cities in the countryside doesn’t apply
anymore. The new concept proposes
to see the landscape by three networks
with interactions: a network for nature
and recreation, a network to live in and
a network for infrastructure. This idea
is a guide in the design of concrete sites
in landscape. These designs have to
be creative and speciﬁc for each place
because of the splintering urbanism.
Flanders needs a generation of landscape-designers who bring back the
poetry in the environment.

