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Waar gaat het over?

BUDA+ koppelt pioniers in de stedelijke maakeconomie
aan gebouweigenaren in een voormalige industriële
wijk. De algemene ambitie om ruimte te maken voor
productie in de stad vertalen ze naar de praktijk en
concrete realisaties.

Meer

De industrie is de voorbije decennia stelselmatig
weggetrokken of weggeduwd uit onze steden. Steeds
meer ruimte voor bedrijvigheid wordt getransformeerd
tot woongebied. Steden worden hierdoor in
toenemende mate op consumptie gerichte plekken,
waar hoofdzakelijk wonen en de dienstensector nog
een plaats vinden. De tentoonstelling A Good City
Has Industry in BOZAR, georganiseerd in het kader
van de IABR–2016–The Next Economy, toonde aan
dat het debat over de productieve stad steeds hoger
op de publieke en politieke agenda staat. Uit de vele
seminaries, debatten, rondetafels en workshops die
de voorbije jaren rond dit thema zijn opgezet, bleek
dat ruimtes en gebouwen voor industrie in de stad een
noodzakelijke voorwaarde zijn voor een diverse en
inclusieve economie en stad.
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Ontwerpend onderzoek en mooie realisaties op
het terrein, onder meer langs het kanaal in Brussel,
bewijzen ook dat het mogelijk is. De terugkeer van de
maakeconomie en de circulaire economie naar de stad
schept kansen om gezonde en veerkrachtige steden te
maken. Maar overheid en ontwikkelaars krijgen moeilijk
vat op de wensen en noden van de stedelijke economie
en industrie van de toekomst. Hiervoor is nood aan een
rechtstreeks gesprek met de bedrijven die er al zijn, én
vooral met de ondernemers die willen pionieren met
nieuwe vormen van stedelijke economie. De komende
maanden brengen we bedrijfsleiders samen rond de
maquette van BUDA+, een industriewijk op de grens van
Brussel, Vilvoorde en Machelen. De doelstellingen zijn
om een gedeeld beeld te schetsen van een mogelijke
toekomst van Buda en om nieuwe samenwerkingen uit
te lokken die sneller tot realisaties op het terrein komen.

BUDA+ is een samenwerking tussen het academisch
traject Cities of Making, de opleiding Ma-SteR*
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (VUB), het
gebiedsgericht beleidstraject T.O.P Noordrand, en deel
van het cultureel traject Atelier Brussels – Productive
Metropolis.

