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IABR–Atelier Oost-Vlaams 
Kerngebied



Waar gaat het over?
IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied doorbreekt 
het verbond tussen bevolkingsgroei en de verdere 
consumptie van ruimte. Er wordt getimmerd aan een 
toekomstverhaal én concrete demonstratieprojecten 
die de groei inzetten om juist plaats vrij te maken voor 
ecosystemen, energieproductie, watersysteem en 
gedeelde mobiliteit. 

Meer 
Het Oost-Vlaams Kerngebied is een netwerk van 
steden en gemeenten in de agglomeratie rond Gent. 
Voorspeld wordt dat de bevolking er tegen 2050 met 
15 tot 25 procent zal groeien. Die demografische groei 
zet een grote druk op de regio. Maar we kunnen de 
groei ook aangrijpen als een kans of een opportuniteit 
om letterlijk en figuurlijk plaats te maken voor de 
belangrijke uitdagingen op het vlak van ecosystemen, 
klimaat, energie, water, open ruimte, wonen, economie 
en mobiliteit. Zo keren we het tij. Bevolkingsgroei 
leidt niet langer tot méér verspreide bebouwing, met 
minder open ruimte en toenemende automobiliteit als 
gevolg. We bouwen en verdichten rond de haltes van 
het regionaal vervoersnet van de toekomst en maken 

plaats voor hernieuwbare energie, voedselproductie en 
nieuwe circulaire economieën.

Een atlas brengt in kaart hoe het Oost-Vlaams 
Kerngebied vandaag functioneert. De voorbije 
maanden maakte Studio 018 Paola Viganò drie zeer 
verschillende toekomstscenario’s voor de regio. 
De toekomstverbeeldingen dienen als vertrekpunt 
voor werksessies en debatten waarin we, samen met 
bovenlokale besturen, Vlaamse agentschappen, 
kennisinstellingen en verschillende stakeholders, willen 
bouwen aan een concrete werkagenda voor de regio. 
Maar we willen ook meteen testen en doen. Daarom 
gaan we, naast de werksessies in WTC I, ook aan de 
slag in Eeklo, Lievegem en Merelbeke, waar we in co-
creatie met burgers en lokale stakeholders werken aan 
antwoorden op specifieke uitdagingen voor het Oost-
Vlaams Kerngebied. 
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Het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied is een 
samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen en 
de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.You Are Here

https://oost-vlaanderen.be
http://iabr.nl

