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WORKSHOP 4 - RUIMTELIJK ONDERNEMERSCHAP 

 

In deze workshop zullen we het hebben over hoe nieuwe vormen van economie een 

antwoord zouden kunnen geven op de ruimtelijke crisis waarin Vlaanderen zich bevindt. 

Vlaanderen telt 470 inwoners per km². In Wallonië is dit 210, in Frankrijk 118 en in 

Duitsland 226. Enkel Nederland doet beter. Het verschil met Nederland is echter dat deze 

inwoners quasi homogeen over Vlaanderen verspreid wonen en werken. Deze dichtheid 

en deze verspreide bebouwing zorgen voor heel wat conflicten. Denk maar aan protest 

tegen de komst van nieuwe bedrijven, windmolens, gevangenissen, en zelfs 

kindercrèches. Met andere woorden, Vlaanderen zit in een ruimtelijke crisis. Volgens de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering zal Vlaanderen in 2030, 1 miljoen extra inwoners 

tellen. Dit maakt dat het aantal conflicten nog sterk zal toenemen, in die mate dat dit tot 

(economisch) immobilisme zal leiden. De ruimtelijke crisis zou wel eens kunnen omslaan 

in een economische crisis. 

 

De stelling van deze workshop is dat deze crisis om ruimtelijk ondernemerschap 

vraagt. Dit is een vorm van ondernemerschap die niet enkel inzet op werkgelegenheid, 

maar ook op het genereren van een ruimtelijke meerwaarde voor de lokale 

gemeenschap. Bijvoorbeeld in het openstellen van privé domein voor (tijdelijk) collectief 

gebruik. Ondernemerschap dat zich niet beperkt tot het produceren van producten of 

diensten voor één publiek, maar meerdere publieken aanspreekt. Bijvoorbeeld door 

lokale én regionale voorzieningen aan te bieden. Ondernemerschap dat zich niet langer 

verstopt in een generieke doos op een anoniem bedrijventerrein, maar een zichtbare 

plaats inneemt in de samenleving. Bijvoorbeeld in beschermde dorpszichten. Met elke 

meerwaarde zal een conflict omgezet worden in dynamiek en zal het protest afnemen. 

 

Ruimtelijk ondernemerschap vraagt echter om andere organisatievormen, om andere 

productieprocessen, om andere gebouwtypes, en om andere ruimtelijke regels. In de 

workshop willen we deze verkennen aan de hand van een case, namelijk, de reconversie 

van een bedrijventerrein. Bij uitstek iets wat niemand in zijn achtertuin wil. Concreet 

willen we nadenken hoe we vormen van collectiviteit in bedrijventerreinen kunnen 

introduceren. Denk hierbij aan het co-operatief beheer van (groene) buitenruimte 

(waardoor bedrijventerreinen zouden kunnen transformeren tot landschapsparken). Of 

aan het delen van opslagruimte (waardoor er ruimte zou vrijkomen voor andere functies 

zoals recreatie). Of aan collectieve waterzuivering (waardoor integraal waterbeheer 

mogelijk wordt). En zo verder. We willen het hebben over zaken die de implementatie 

van deze innovatieve vormen van ruimtelijk ondernemerschap vandaag in de weg staan, 

of juist zouden kunnen mogelijk maken. 
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