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Ruimte is het blad van de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning
(VRP). Het tijdschrift 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, recht, architectuur, toerisme,
natuur, landbouw, publiek domein,
landschapsarchitectuur, woonbeleid...).
Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks.

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
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.

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.
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Niels

Themanummer

De Kleine Ruimte
RWO

Flexibel plan werd ambtelijk en juridisch Joris Voets e.a.
Hoe doeltreffend was de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen?
En hoe kan uit de evaluatie lering worden getrokken voor zijn opvolger?

TROS

Geef bemiddeling kansen Eric Lancksweerdt
Ook in ruimtelijke ordening zou bemiddeling een sterk instrument kunnen zijn,
zowel bij het opstellen van plannen, het verlenen van vergunningen als bij de
handhaving.

I N LEI D I N G T H EM A N UMME R

Meer doen met minder ruimte

Gerard Stalenhoef, Tom Van Rensbergen en Isabelle Loris
Zuinig ruimtegebruik wordt een prioriteit in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
De sanering van vervuilde bedrijventerreinen is daarvan een onderdeel.
C A R TO O N

WURG

ST R ATE G IS C H E P R O J E C TE N

Blinde vlek wordt nieuw stadsdeel Bart Van Moerkerke
In Oostende, Vilvoorde en Leuven lopen door Vlaanderen financieel
ondersteunde strategisch projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen.

FRANKRIJK

Sigarettenfabriek wordt culturele broedplaats Barbara Van Dyck

In Marseille is de fabriek waar tot voor twintig jaar Gauloises werden gemaakt, nu
de locatie van een cultuurexperiment.
V L A A MS B O U W MEESTE R

Een culturele kans voor Ronse Gideon Boie
Op het verlaten fabrieksterrein van de “Teintureries Belges”ontwikkelt de
provinciestad een cultureel totaalproject.

O P I N IE

Op zoek naar maatschappelijke visie Barbara Van Dyck

Vlaanderen slaagt er niet in om een duidelijke visie op de sociale, economische
en ecologische meerwaarde van herbestemming van bedrijventerreinen aan
beleid te koppelen, vindt onderzoekster Barbara Van Dyck.

In dit themanummer
van Ruimte over
de sanering en
herbestemming
van vervuilde
bedrijventerreinen wordt aandacht
besteed aan het beleid en de
instrumenten, maar vooral aan
goede praktijkvoorbeelden in
binnen- en buitenland. Projecten
in onder meer Marseille, Herentals,
Oostende, Ham/Tessenderlo,
Vilvoorde, Lanaken, Leuven,
Willebroek, Ronse, Schoten, Boom,
Genk en Niel worden uitvoerig
besproken. We kregen voor dit
themanummer de steun van de
afdeling Ruimtelijke Planning
van het departement Ruimtelijke
Ordening, Wonen en Onroerend
erfgoed (RWO) en van Philippe
Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport.
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E CO N O MIS C H N ET W E R K

Verdichting langs het Albertkanaal Bart Candaele en Gerard Stalenhoef
In het Economisch Netwerk Albertkanaal worden bestaande bedrijventerreinen
geherstructureerd, onder meer in Lanaken, Ham/Tessenderlo en Herentals.

REGIONAAL

Een opvallend slim logistiek park Peter Renard

Bij de sanering van het Eilandje in Zwijnaarde maakt iedereen winst: de overheid,
het bedrijf dat de vervuiling erfde, de baggeraar die met slib de grond ophoogde
en de buurt die er een waterrijk natuurgebied met fiets- en wandelpad bij krijgt.

P R O V I N C IES

Schaarste kan helpen Dirk Cleiren
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“Wie zijn nek niet durft uit te steken of bang is om op zijn bek te gaan, moet niet
aan een herbestemming beginnen.”
ERFGOED

Op het snijpunt van innovatie en belevenis Peter Renard
Genk viel in de prijzen voor de wijze waarop het mijnterrein van Winterslag
een nieuwe plaats in de stad heeft gekregen en voor de vermenging van
functies op C-mine.

R E C E N SIES
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I N D E TI J D

De tram maakte van de kust een vastgoedeldorado

Maarten Van Acker
De introductie van de tram, eind negentiende eeuw, heeft het aanzicht van de
Belgische kust ingrijpend veranderd.
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