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Ruimte

Ruimte is het vakblad van de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning
(VRP). Het blad besteedt aandacht
aan theorie en beleid, maar vooral aan
goede praktijkvoorbeelden in binnen- en
buitenland. Ruimte heeft ook oog voor de
ruimtelijke aspecten van aanverwante
sectoren (economie, mobiliteit, vastgoed,
architectuur, toerisme, natuur, landbouw,
publiek domein, landschapsarchitectuur,
woonbeleid...). Het tijdschrift verschijnt
driemaandelijks.

De Vereniging voor
Ruimte en Planning

Lidmaatschap

Lid worden van de VRP kost € 115
(studenten € 65). Ruimte is in het
lidmaatschap inbegrepen. Meer info, ook
over abonnementen, op www.vrp.be.

Reacties

Met reacties, suggesties en voorstellen
om te adverteren kan u terecht op het
VRP-secretariaat, Damplein 27,
2060 Antwerpen. 03 201 59 00.
secretariaat@vrp.be.

16
22
28
30
34
36
41
42
46
50
56
58
64
66
68
72
74

Niels
De kleine ruimte
Vlaams Bouwmeester

Op de barricaden voor kwaliteit

Peter Renard
“Wat zou de toekomst van Vlaanderen zijn, als we Vlaanderen als een onderdeel van de
Europese Unie bekijken?” Een interview met Peter Swinnen, de nieuwe Vlaams Bouwmeester.

RWO

Wikken en wegen waar de winkels komen Paul Wuillaume en Willem de Laat
In opdracht van de afdeling Ruimtelijke Planning van de Vlaamse overheid maakten de
bureaus OMGEVING en IDEA Consult een studie over een “Ruimtelijk afwegingskader voor
grootschalige detailhandelsvestigingen”. Ruimte brengt de belangrijkste bevindingen.

Wonen

Stedelijk pleidooi voor het rijtjeshuis Filip Canfyn
Steden moeten de bouw van budgetwoningen stimuleren. Ze moeten werk maken van
betaalbare renovatie van hun rijwoningen als energiezuinig alternatief voor flats.

Opinie

Een Planbureau voor ruimte en leefomgeving Georges Allaert
Uiteraard moeten we klimaatverandering proberen te voorkomen. Maar we moeten ons ook
concentreren op de ruimtelijke gevolgen van verandering van het klimaat.

K l i m a at

Ruimte als robuuste buffer Luc Debontridder, Renaat De Sutter en Georges Allaert
Het is de vraag of het Vlaams ruimtelijk beleid voorbereid is op een veranderend klimaat.

Ond e r z o e k

Wat doet het klimaat met de Vlaamse ruimte? Björn Verhofstede
Nog tot 2012 loopt CcASPAR, een wetenschappelijk onderzoeksproject waarin bekeken wordt
hoe het beleid aan de gevolgen van klimaatverandering kan worden aangepast.

N e d e r l a nd

Een zorgvuldige transformatie van het bestaande Kees de Graaf

Eind jaren 1980 pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling al voor een aanpak op een
hoger schaalniveau. Twintig jaar later lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor te vinden.

C a r to o n

Wurg

Zweden

Een moderne waterstad in Stockholm Hardwin De Wever
Het Zweedse Hammerby Sjöstad staat model voor een genuanceerde ecologische visie op
stadsontwikkeling.

D u i t s l a nd

Culturele wortel voor de regio Guy Vloebergh en Frauke Burgdorf

De “Internationale Bauausstellung (IBA) Emscher Park” heeft in twintig jaar tijd een groot deel
van het Duitse Roergebied ingrijpend veranderd.
V l a a nd e r e n

Tweewaters, een energiezuinige wijk in Leuven Marc Martens

Stadsontwikkelaar Ertzberg wil van de nieuwe wijk Tweewaters een duurzaam stadsdeel
maken. Zal Ertzberg daadwerkelijk een multifunctionele en duurzame wijk kunnen realiseren?

Themanummer
Dit thema
nummer handelt
over de impact
van klimaat
verandering
op ruimtelijke
planning en stedenbouw –
tevens het onderwerp van de
Werelddag op 10 november in
Sint-Niklaas. Deze eeuw zal de
temperatuur wereldwijd met
1,4 tot 5,8 °C stijgen - in België
zal het waarschijnlijk nog iets
warmer worden. Het is maar
zeer de vraag of het Vlaams
ruimtelijk beleid voorbereid is op
een veranderend klimaat. Het zal
zaak zijn om bestaande steden en
gemeenten duurzaam te maken.
“Duurzaamheid in relatie tot
steden heeft vooral met identiteit
te maken”, zegt de Nederlandse
expert Martin Dubbeling.
“Identiteit van binnensteden, maar
ook van naoorlogse woongebieden
en bedrijventerreinen. Identiteit
zorgt ervoor dat een stad zich
op lange termijn in stand kan
houden en zichzelf steeds opnieuw
kan uitvinden.” Ruimte belicht
interessante projecten in binnenen buitenland.

inhoud

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning (VRP) werkt aan een
breed draagvlak voor kwaliteit en
duurzaamheid in de stedenbouw en de
ruimtelijke ordening. In haar werking
en communicatie mikt de VRP op de
planologen en stedenbouwkundigen,
alsmede op iedereen die met ruimte en
stedenbouw bezig is. Met studiedagen,
vorming, panelgesprekken, de publicatie
van het praktijkblad Ruimte en een
vernieuwde website voedt de vereniging
het debat over theorie en praktijk in het
vakgebied.
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L a nd s c h a p

Het landschap is kwetsbaar Veerle Van Eetvelde, Tim Van Beveren,
Lien Dupont en Marc Antrop
Bij het formuleren van een ontwikkelingsvisie voor erfgoedlandschappen moet rekening
worden gehouden met effecten van klimaatverandering.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel en de rand hebben elkaar nodig Tom Smeets
Het Brusselse metropolitane gebied moet de meest aantrekkelijke, duurzame en competitieve regio
van Europa worden. Dat schrijven vier Brusselse werkgeversorganisaties in een gezamenlijke studie.

Opinie

16

Aandacht voor ontwerpend onderzoek Guy Vloebergh
In mei organiseerde de VRP een debatavond over één jaar grond- en pandenbeleid. Guy
Vloebergh modereerde de gesprekken. “De relatie tussen ruimtelijke ordening en woonbeleid
moet veel sterker worden”, is zijn besluit van de avond.

V e r s l ag

Schaf sociale koopwoningen af Steven Ducatteeuw

De auteur nam deel aan de debatavond over het grond- en pandenbeleid. Hij brengt verslag
uit, heeft suggesties voor een Vlaams woonbeleidsplan en vraagt zich af of de bouw van sociale
koopwoningen een prioritaire taak van de overheid is.
Lo k a a l

Strikte regels zetten niet aan het denken Peter Vanden Abeele en Isabelle Verhaert
Met een nieuwe en flexibele bouwcode gaat de stad Antwerpen op zoek naar extra marge voor
ruimtelijke kwaliteit. Komt daarmee de rechtszekerheid in het gedrang?

36

TROS

Hoe tijdelijk is de constructie Dirk Lindemans
De Vlaamse regering werkt aan de introductie van stedenbouwkundige vergunningen van
bepaalde duur. Wat kan Vlaanderen ter zake leren van Brussel, Wallonië, Nederland en Frankrijk?

In d e t i j d

De stoffelijke en geestelijke bevrijding van de mens Koen Raeymaekers
Honderd jaar geleden werd Renaat Braem geboren. Koen Raeymaekers ging op wandel tussen
de beroemde pootblokken van Braem, in de Antwerpse wijk het Kiel.
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