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In 1989 gaf een Publiek-Private Samenwerking de opdracht aan OMA-Rem Koolhaas
voor een masterplan voor de 800 000 m2 van
wat Euralille zou worden. Het was een van
die eerste grootschalige ontwikkelingen van
stedelijke gebieden die grotendeels gelegen
zijn aan knooppunten van mobiliteit en
transport. Het zou tot nieuwe verdichtingsmodellen leiden; andere steden zouden
volgen, voornamelijk in Nederland, met
ontwikkelingen in Arnhem, Rotterdam,…
In het boek ‘Stations Steden’, uitgegeven
door Eurostation in 2003, omschrijven Marc
Dubois en Evert Lagrou de impact en neerslag van de projecten van deze dochtermaatschappij van de NMBS, waarin het station
opnieuw centraal staat. Vooral de grotere
steden in Vlaanderen die een inhaalmanoeuvre kregen toebedeeld, kwamen hierbij
aan bod. De relance van binnenstedelijke
gebieden zou ook onder Vlaams Bouwmeester Marcel Smets steeds meer aan belang
winnen om dan vanaf 2010 te resulteren in
een meer verdiepte aanpak met onderzoek
in pilootprojecten onder leiding van het
team van Peter Swinnen. De afgelopen
tien jaar werd er dus enorm ingezet op de
publieke ruimte en op een vernieuwde visie
op randstedelijke situaties, mede door de
toenemende bevolkingsdruk – 2030 is dichtbij. Ook Brussel maakt sinds enkele decennia kennis met ‘Wijkcontracten’, waarlangs
gemeenten financiering ontvangen voor
projectontwikkeling in de publieke ruimte.
De nieuwe wind die door de grotere
steden – de zogenaamde centrumsteden –
woei, heeft nu ook de gemeenten bereikt.
Ironisch genoeg midden in een periode
van financiële crisissen en zware besparingen. Mede daardoor is de recentelijke
ontvoogding geen sinecure. Voor veel
gemeenten is het niet evident om een
bepaald niveau aan te houden, omdat ze niet
voorbereid zijn op allerlei manipulaties van
buitenaf en/of niet voldoende slagkracht
en medewerkers hebben om hun het hoofd
te bieden. Behalve in de gemeentes die

direct gelinkt zijn met het Brusselse, gaat
lokale politiek geregeld hand in hand met
onmacht, onder invloed van de financiering en subsidiëring door de overheid, de
inbreng en eisen van de NMBS en De Lijn,
en de samenwerking met private partners
die zich toespitsen op woon- en kantoorprogramma’s die steeds meer evolueren
tot monofunctionele woonprojecten. Los
hiervan zorgt ook de nieuwsoortige aard
van de ontwikkelingen op voormalige
industriële sites in stedelijke gebieden voor
problemen: welke densiteit kan een project
aan, wat is echt duurzaam, welke skyline
en beeldkwaliteit zijn geschikt voor de
locatie? Mons 2015 is het levende bewijs
van hoe bepaalde minder opzichtige architecturen meer met stedelijke constanten te
maken hebben dan het plotse overgewicht
van een geforceerd Bilbao-effect.
Daar sta je dan als stad: kies je voor een
geleidelijk, ‘natuurlijk’ proces, of toch voor
het architectuurtoerisme en de citybranding en -marketing? In Luik kennen ze
het antwoord ondertussen: daar dringt
een absurd opzichtige ‘landmark’ zelfs het
station van Calatrava in de vergeethoek.
Financiële crisis zei u? En toch: hoe lang
nog kunnen grote gemeenten en kleine
steden verder surfen op het elan dat zo’n
twintig jaar geleden werd ingezet? Hoe
boksen zij op tegen beperkingen, teruggeschroefde budgetten, winstdervingen,
politiek getouwtrek,…?
De projecten en auteurs die in dit nummer
van A+ aan bod komen, werden geselecteerd door de leden van de redactiecommissie. A+254 biedt een veelzijdig beeld
van de inbreidingsoperaties en uitgebreide
samenwerkingsverbanden die in Belgische
gemeenten steeds vaker aan de orde zijn.
Geen grootste manoeuvres, maar daarom
des te meer bruikbare visies voor de
publieke en stedelijke ruimte.
Christian Kieckens, Géraldine Michat en
Thomas Martin
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www.deinze.be/deinze2020

Wie met de trein in Deinze halt houdt, krijgt
een stadsgezicht voorgeschoteld dat niet
anders omschreven kan worden dan typerend
voor een Belgische middelgrote stad: een
ongepland weefsel zonder vista’s, ‘landmarks’
of enig ander postkaartwaardig uitzicht. Niet
abnormaal, aangezien België geruime tijd
geen architectuurcultuur kende, laat staan
een planningscultuur. De eerste Belgische
wetgeving op de ruimtelijke ordening, de ‘Wet
op de Stedenbouw’ dateert dan ook pas van
29 maart 1962. Bovendien lopen realiteit en
beleid zelden synchroon, met als gevolg dat
we tot op vandaag in een verhakkeld weefsel
blijven rondploeteren.

Alle begin is moeilijk
Om verandering teweeg te brengen binnen
dergelijke ruimtelijke context is een betere
afstemming van beleid en realiteit nodig.
Die boodschap is in Deinze doorgedrongen.
In 2007 ging de bal aan het rollen toen de
Vlaamse regering het door de stad en private
ontwikkelaar NV Dossche ingediende stadsvernieuwingsproject ‘de Molens’ afkeurde
wegens “te veel bedacht vanuit het eigen
projectgebied en onvoldoende verankerd
aan de nabijgelegen Leie en potentieel te

vernieuwen delen in de stad.” (Filip Vanhaverbeke in ‘Stadsvernieuwing in Deinze’,
Youtube) Het project werd wel als een
aanleiding tot verdere studie beschouwd. Er
werd een subsidie toegekend aan Deinze voor
een conceptstudie. Dit bood de mogelijkheid
om een extern deskundige, in dit geval uapS
(e A+235 e A+240), in te schakelen in de
zoektocht van de stad naar meer samenhang.
Tijdens deze conceptstudie werd al snel
duidelijk dat de stad grotere ambities koestert
dan louter het project ‘de Molens’. Het
onderzoeksgebied werd dan ook verbreed tot
de volledige stad, inclusief de dorpen Vinkt,
Meigem, Gottem, Grammene en Astene.
Uit de analyses van uapS kunnen enkele
belangrijke concepten gedistilleerd worden.
Zo wordt voorgesteld dat Deinze de Leie niet
langer de rug mag toekeren maar de rivier net
tot ruggengraat en gezicht van de stad moet
maken. De meander in het centrum van de
stad wordt een structurerend en verbindend
element voor de verschillende soorten ruimtes
en het ruimtegebruik rondom. Daarnaast
wordt ook het idee van stedelijke ‘kamers’ tot
leven geroepen. Het weefsel wordt ontward in
deelgebieden die elk op hun manier aangekleed en (her)ingericht kunnen worden. De
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studie kan gelezen worden als een masterplan waarin de intenties van de stad hand in
hand gaan met de mogelijke kwaliteiten en
noodzakelijke ingrepen voor verbetering van
de huidige knelpunten. Kortom, een plan voor
de toekomstige ontwikkeling van ‘Deinze,
centrum aan de Leie’.

Deinze 2020
Wat het beleid van Deinze echter tot voorbeeld voor andere maakt, is de cruciale fase
hierna. Een masterplan mag niet louter een
wensbeeld blijven maar moet kunnen uitgroeien tot een efficiënt bouwplan. Hiervoor
heeft de stad zich opmerkelijk proactief
opgesteld. In de zomer van 2007, kort na het
beëindigen van de studie, wordt het masterplan gepresenteerd op een tentoonstelling in
het Huis van Thuyne op de markt van Deinze.
Daar wordt het concept ‘Deinze 2020’ gelanceerd. Veel inwoners komen een kijkje nemen
naar hoe de toekomst er zou kunnen uitzien.
Zo ontstaat bij de bevolking geleidelijk een
draagvlak voor het project.
Met het aanbreken van de nieuwe legislatuur
is ook een nieuw programma aan de orde. In
het zog van het enthousiasme na de tentoonstelling besluit het college sterk in te zetten

uapS
Deinze | 2012 (oplevering publieke ruimtes)

“Een masterplan mag niet louter een wensbeeld blijven maar moet kunnen uitgroeien
tot een efficiënt bouwplan.”
Met een conceptstudie van uapS op zak, en
de wil om tijd te steken in de goede voorbereiding van projecten, lukt het Deinze
om zichzelf de 21e eeuw binnen te loodsen.

programma masterplan publieke ruimtes rond de
Leie, in het kader van de strategische stadsplanning voor toekomstige ontwikkeling in de stad
bouwheer Stad Deinze
landschapsarchitect Bureau Bas Smets
oppervlakte 153 ha
www.uaps.net
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op het project. Deinze 2020 wordt vertaald in
beleidsdoelstellingen en actieplannen die in
het meerjarenplan van de stad opgenomen
worden. Het project wordt nu ook financieel
getoetst. Een meerjarenplan moet namelijk
voldoen aan de regelgeving betreffende de
beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit betekent
o.a. dat beleid en financiering samen moeten
bekeken worden en dat over een termijn van
zes jaar niet meer mag uitgegeven worden
dan de inkomsten. Aldus is het voor de stad
belangrijk het masterplan op te splitsen in
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Tony Fretton Architects en
Bureau Bouwtechniek
Deinze | april 2016
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programma dienstencentrum
procedure openbare aanbesteding
na Open Oproep bouwheer Stad Deinze
algemeen aannemer | ruwbouw Strabag
stabiliteit | technieken | epb VK Engineering
akoestiek Venac schrijnwerk Hurks geveltechniek gevel Allard & Fils elektriciteit
Cofely Fabricom verwarming Naessens HVAC
bijzondere materialen gevelsteen
Ceppo di Grè, Marini Marmi oppervlakte
8100 m² budget 13 500 000 euro
(excl. btw en erelonen)
www.tonyfretton.com | www.b-b.be
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deelplannen en deze te spreiden over de tijd.
Eerst is de publieke ruimte in het stadscentrum en de dorpskernen aan de beurt, omdat
deze projecten relatief beheersbaar zijn
en er zo op korte termijn kan aangetoond
worden dat de ambities realistisch zijn. Het
Sint-Poppoplein, ontworpen door Marie-José
Van Hee en Robbrecht & Daem, die later
ook de markt zullen heraanleggen, wordt
als eerste opgeleverd. Het elegante plein
tussen kerk en Leie zet meteen de toon voor
verdere ontwikkelingen.

EEN STAD IS ALTĲD IN
VERANDERING, DAAROM
WORDT GETRACHT AL
TE BINDENDE RUP'S TE
VERMĲDEN.
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TRANS en V+
Deinze | lente 2018
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programma theater met toneeltoren,
zaal voor 450 personen en polyvalente zaal
procedure Open Oproep bouwheer
Stad Deinze stabiliteit Ney & Partners
technieken Studiebureau Boydens,
Theateradvies (ontwerp theatertechniek)
epb Studiebureau Boydens akoestiek
Daidalos Peutz oppervlakte 3500 m²
budget 7 500 000 euro
(excl. btw en erelonen)
www.transarchitectuurstedenbouw.be
www.vplus.org
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Geïntegreerde projecten

gezicht van het gebouw. Maar ook op kleinere
schaal worden acties ondernomen die het
geïntegreerd denken van de stad illustreren,
zoals de aanleg van een glasvezelkabel tussen
alle stadsgebouwen.

Kleinschaligheid troef
Wie zich bezighoudt met ruimte raakt onvermijdelijk ook aan vele, zoniet alle, andere
domeinen. En vice versa hebben maatschappelijke opgaven quasi altijd op een of andere
manier wel een ruimtelijke impact. Zo is mobiliteit niet louter een technische aangelegenheid van de bevoegde dienst, maar eveneens
een ruimtelijke aangelegenheid waarover de
dienst stedenbouw zich moet kunnen buigen,
of vraagt vergrijzing niet enkel om meer zorgdiensten maar ook om aangepast wonen.
In de stadsvernieuwingsprojecten vallen
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architectuur en stedenbouw samen met het
vervullen van de behoeften van de inwoners.
Ondanks haar schaal en eerder getemperde stedelijkheid wordt Deinze hier evenzeer als een
grootstad voorwerp van een architecturaal en
stedenbouwkundig discours. Bovendien heeft
de middelgrote stad een grote troef: net door
haar beperkte schaal is kennis nog sterk gebundeld en kan dialoog er vaak vlot verlopen.
Deinze 2020 bewijst dan ook niet alleen het
belang van een aangepast beleid, maar toont
ons eveneens het potentieel van architectuur
in een context die door velen op het eerste
gezicht als minder interessant of spannend
beschouwd wordt.
Dit artikel kwam tot stand in navolging van
een interview met Peter Coppens, hoofd van de
stedenbouwkundige dienst van Deinze.

Marie-José Van
Hee architecten en
Robbrecht en Daem
architecten stonden
in voor de heraanleg
van de markt (B), het
kerkplein (A) en de
Leiedam (C)
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snede BB’
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snede CC’

A’

C
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Om het kwaliteitsniveau hoog te houden
laat de stad zich bijstaan door een kersvers
‘stadsvernieuwingsteam’, een groep van
diverse deskundigen die optreedt als adviserend orgaan. Voor de drie nieuwe publieke
gebouwen die de stad gaat realiseren – DC
Leiespiegel, CC Leietheater en de kunstacademies – wordt zelfs nog een stap verder
gegaan door de selectie van architecten te
organiseren via Open Oproepen. Om het
onderste uit de kan te halen, werkt de stad
op voorhand hard aan het scherpstellen van
haar doelstellingen, om zo tot de juiste projectdefinitie te komen. Hierbij tracht ze wel
steeds om de architecten niet in een keurslijf
te dwingen. “Een te streng vastleggen van de
regelgeving is jezelf op lange termijn klemrijden” luidt het bij de dienst stedenbouw. Een
stad is altijd in verandering, daarom wordt
getracht al te bindende RUP’s te vermijden
ten voordele van meer flexibele ambitienota’s
en richtlijnen.
De stad staat dan ook open voor alternatieve
voorstellen. Tijdens de architectuurwedstrijd
voor het Cultuurcentrum bleek bijvoorbeeld
als snel dat de voorgestelde site wellicht niet
ideaal was. Als uiteindelijke winnaar kwam
het ontwerpteam Trans architectuur | stedenbouw en V+ uit de bus. Opmerkelijk is dat
zij het gebouw op een volledig andere site
plaatsten. De vele voordelen konden de stad
ervan overtuigen het project wel degelijk op
die nieuwe locatie te realiseren.
Dit betekent evenwel niet dat de stad de
regie uit handen geeft. Sterker nog, ze is
zich net heel bewust van haar bemiddelende
positie. Het meerjarenplan spreekt van een
“geïntegreerde stads- en dorpskernvernieuwing”. Dit houdt in dat de projecten
benaderd worden vanuit hun (veranderende)
context. Concreet betekent dat: schaaloverschrijdend denken over alle fasen van het
bouwproject.
Er werd bij de verdeling van de projecten
in de tijd dus ook rekening gehouden met
mogelijke synergieën op termijn. In het geval
van het Dienstencentrum werd bijvoorbeeld
al vanaf het begin de optie open gehouden
om er ook het OCMW of andere dienstenfuncties in onder te brengen. In het ontwerp
van Tony Fretton (e A+235 e A+244) is hier
rekening mee gehouden. Twee klassieke
rechthoekige blokken van verschillende proporties vormen het bouwvolume. In het ene,
het ‘Administratief Centrum’, wordt plaats
geboden aan het wisselend programma door
middel van een rationele draagstructuur
bestaande uit twee centrale kokers met
utilitaire functies, omringd door een open
en flexibel in te vullen kantoorlandschap. In
het andere blok, ‘De Raadzaal’, is dan weer
het minder flexibel programma gehuisvest.
Dit kleinere paviljoen vormt het belangrijkste
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DEINZE HEEFT EEN GROTE TROEF:
DOOR ZĲN BEPERKTE SCHAAL IS KENNIS
NOG STERK GEBUNDELD EN KAN DE
DIALOOG VLOT VERLOPEN.
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Marie-José Van Hee architecten en
Robbrecht en Daem architecten
Deinze | februari 2011 – februari 2012
programma heraanleg publieke markt, SintPoppoplein en Leieboorden met aanlegsteiger
procedure openbare opdracht, voorafgaande
wedstrijd bouwheer Stad Deinze
kleurpleinen Benoît Van Innis
algemeen aannemer
Sint-Poppoplein en Leieboorden Stadsbader
markt ASWEBO luifel ARBUCO
stabiliteit Studiebureau Engitop
oppervlakte 25 110 m2
budget Markt en Leiedam
6 033 057 euro (excl. btw)
www.mjvanhee.be
www.robbrechtendaem.com
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