Departemement Architectuur
P&O – Onderzoeksgroep Planning en ontwikkeling
OSA – Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur
De onderzoeksgroep Planning en Ontwikkeling is een multidisciplinaire onderzoeksgroep met jarenlange ervaring in toegepast, beleidsmatig en fundamenteel
onderzoek in de ruimtelijke planning, gebiedsgerichte ontwikkeling en sociaal-ruimtelijke innovatie.
De onderzoeksgroep specialiseert zich in:
- de strategische en institutionele aspecten van de ruimtelijke planning;
- stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling en ruimtelijke debatten;
- sociale innovatie in gebiedsontwikkeling;
- diversiteitsproblematieken en sociaalecologische dynamieken
en dit met specifieke aandacht voor nieuwe methodes en concepten voor actie-en uitvoeringsgerichte planningsprocessen.
De onderzoeksgroep heeft ook een brede kennis en ervaring met betrekking tot de rol die participatie kan spelen in de ontwikkeling van een ruimtelijk planningsbeleid.
Door recente onderzoeksactiviteiten versterkte Planning en Ontwikkeling haar expertise op gebied van inter- en transdisciplinaire onderzoeks- en planningsmethodes
en ontwikkelde een visie op landgebonden ‘commons’ in relatie tot de beleidsvoering in ruimtelijke ontwikkeling en milieurechtvaardigheid.

Ideeënboek kwalitatieve bedrijventerreinen
Methodiek
Vier kwaliteitsdimensies vormen de basis voor het beoordelen van een ruimtelijk kwalitatief bedrijventerrein.
Elke kwaliteitsdimensie kan op haar beurt geconcretiseerd worden aan de hand van drie thema’s, zoals in het
schema hiernaast is aangegeven. Bij ieder thema kunnen een reeks criteria worden afgesproken door de
betrokken stakeholders. Een voorbeeld van waarderende beschrijving is hier kort uitgewerkt. Ze geeft vooral
een idee van de mogelijkheden tot kwalitatieve bespreking van enkele thema’s.
Voorbeeld Wetenschapspark Arenberg, Leuven
Beleefbaarheid
Structuur (zie inplantingsplan)
Het wetenschapspark is onderdeel van het Arenbergpark. Dit vormt een historische groene vinger die vanuit het Heverleebos het
stadscentrum raakt. Om deze verbinding te versterken werd geopteerd om de structuur van de Arenbergcampus voort te zetten
en aan te vullen. De wegen en paden hiervan vormen een rooster waarvan de roostervelden beurtelings open en gesloten zijn.
Gesloten velden ontstonden door bosresten, aanplantingen van hoog- en laagstam, en zones met geconcentreerde bebouwing.
Sportterreinen, parkachtige gazons, vijvers en landbouwpercelen vormen open velden. In zijn globale landschappelijke kwaliteit
versterkt dit universiteitspark de parkstructuur door er een nieuw veld aan toe te voegen en tegelijk verder verwijderde velden
zoals het waterwinningsgebied en (later) het Termunkveld erbij te betrekken.

Toegankelijkheid
Bereikbaarheid
Het terrein is op papier uitstekend ontsloten voor auto’s: de expressweg vormt de kortst mogelijke verbinding met twee
snelwegen. Dagelijkse files zetten daar een domper op. Tot vandaag lijdt de locatie onder een beperkte bereikbaarheid
met het openbaar vervoer. Ondanks vroege gesprekken met de Lijn en ondanks de intenties van de Lijn om meer en
vlottere transversale trajecten in te leggen via een aantal belangrijke tewerkstellingspolen, blijft de uitvoering zwak. Ook
de beloofde bijkomende halte op de spoorlijn Leuven-Tienen, een onderdeel van het geplande Brusselse
voorstadsnetwerk, werd tot op heden niet gerealiseerd. Gelukkig komen nogal wat werknemers met de fiets, maar de
toevloed van auto’s overtreft de parkeercapaciteit wanneer alle gebouwen zullen gerealiseerd zijn. De parkeernorm van
één plaats per 50 m2 vloer stemt overeen met het Leuvense parkeerreglement en werd streng gehanteerd.

Geschiktheid
In het stedenbouwkundig concept is elke cluster verschillend uitgewerkt qua
programma, oppervlakte en vorm. Deze differentiatie wordt ingegeven door de vorm
van het terrein en de hiermee samenhangende beschikbare oppervlakte, de
verschillende programma’s (65% ICT-kantoren, 25% biotechnologische labo’s, 10%
diverse functies) en de beperkingen opgelegd door de twee beschermingszones rond
het waterwinningsgebied. De ruimtelijke opties beperkten geenszins de mogelijkheden
van de bedrijven.

Ondersteuning
Draagvlak
De haalbaarheid maakt integraal deel uit van het realisatieproces. Via een wedstrijd
voor ontwikkelaars werd ervoor gezorgd dat de innovatieve voorstellen zeker een
opdrachtgever zouden vinden. Het vaak voorkomende probleem dat een mooi ontwerp
geen uitvoering krijgt werd zo vermeden. Bovendien moesten de documenten die voor
de wedstrijd werden ingediend dermate gedetailleerd zijn dat ze de basis vormden
voor een bouwaanvraag. Op die manier werd ernaar gestreefd niet alleen tot een
zekere, maar ook tot een snelle realisatie te komen. Het project is zo gefaseerd dat de
realisatie na elke fase kan eindigen, en het resultaat toch een afgewerkte eenheid
oplevert.
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Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur vervlecht twee verschillende definities van stedenbouw: stedenbouw als het ingrijpen in de stad en stedenbouw als
de wetenschap van de stad. De eerste definitie omvat de discipline van het tussenkomen in de stad en de toekomstige ontwikkeling van de stad door ontwerpend
onderzoek. De wetenschap van de stad, tweede definitie, verwijst naar de kennisopbouw die nodig is, of ten minste nuttig, om beleid, programma’s en plannen voor de
(her)ontwikkeling en management van de stad te evalueren, controleren en ontwerpen.
Lopende projecten gaan over de ruimtelijke verkenning van Palestijnse vluchtelingenkampen, productie van plaats in oorlogssituaties, landschapsstedenbouw in de
mijngebieden in Peru, de ruimtelijke structurering en cartografische verkenning van de verschillende regio’s in Vlaanderen en de productie van ruimte door en voor
rondtrekkende volkeren.

Pilootproject terug in omloop Houthalen-Helchteren
Opdrachtgever: Vlaamse Bouwmeester, OVAM
Team: OSA KULeuven (Julie Marin, Kathleen De Beukelaer, Bruno De Meulder)
Pilootproject Terug in Omloop (PPTIO) is een instrument van de Vlaamse Bouwmeester en de OVAM om
nieuwe inzichten te verwerken over de aanpak van ruimtelijke geïntegreerde bodemsanering. Pilootproject
Terug in Omloop werd toegekend aan de gemeente Houthalen-Helchteren voor het project CTC op CentrumZuid: CleanTechCampus, Cradle To Cradle en Closing The Circle. Deze drie toekomstvisies voor circulaire
economie verbinden zeven verschillende actoren op en rond industrieterrein Centrum-Zuid.
As projectregisseur bracht OSA stakeholders en actoren in kaart en formuleerde het een projectdefinitie voor
ontwerpend onderzoek op Centrum-Zuid. Tijdens de volgende fase zullen ontwerpscenario’s voor
perceelsoverschrijdende samenwerkingen tussen bedrijven, de gemeente en andere relevante stakeholders
gesprekken mediëren over ambities en samenwerkingsmodellen.
Op die manier wordt ontwerpend onderzoek ingezet om inzichten over nieuwe vastgoedmechanismes,
juridische kaders en planningsinstrumenten te verwerven. Een korte intensieve ontwerpstudio van drie weken
met laatstejaars studenten ingenieur-architect van de KU Leuven was een voorafname van de volgende fase
van het pilootproject: ontwerpend onderzoek naar pilootinterventies voor circulaire economie op Centrum-Zuid
en de impact ervan op de (publieke en/of private) ruimte.

Atelier Track Design
Ontwerpend onderzoek naar stapsgewijze transformatie van de Ford site in Genk als
een hub voor een regionale circulaire economie
Opdrachtgever: Ruimte Vlaanderen, OVAM
Team: WIT Architecten, OSA KULeuven (Julie Marin, Bruno De Meulder), LTF, Technum

Naast het onderbouwen van de algemene kennis over de ruimtelijk dimensie van de circulaire
economie, was het doel van Atelier Track Design om aan te geven hoe het ontwerp van het
masterplan maximaal de deur voor de ‘meest vernieuwende’ ontwikkelstrategieën en –
scenario’s kan openhouden. Het eindrapport van Atelier Track Design is experimenteel en
tegelijk beleidsondersteunend. Het is een eerste stap in het definiëren van wat circulaire
gebiedsontwikkeling zou kunnen worden. Door middel van een imaginair toekomstbeeld voor
een circulaire toekomst van de Ford site en de Genkse regio, tracht het ruimtelijk invulling te
geven aan de beleidsdoelstellingen rond de transitie naar de circulaire economie uit Visie
2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Vanuit de voorgestelde sterk context
gestuurde benadering wordt Ford Genk een testlabo voor circulaire gebiedsontwikkeling. Een
gefaseerde gebiedsontwikkeling start met programmatie van tijdelijke innovatieve
evenementen rond circulariteit die stapsgewijs actoren betrekken en toevoegen aan de
ontwikkeling. Een alternatief ontwikkelingskader biedt ruimte voor experimenten. Alternatieve
systemen voor nutsvoorzieningen werken samen als een ‘organisme’ waarbij afval wordt
uitgewisseld als grondstof. Dit staat lijnrecht tegenover huidige infrastructuurmodellen die
eerder sectoraal, hiërarchisch, lineair en gesloten opereren.
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