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Abstract  

Het Gentse stadsbestuur voert een actief beleid van stadsvernieuwing in de 19de eeuwse 

gordel rond het stadscentrum. Met integrale projecten moet de leefbaarheid  

verbeteren door het versterken van de ruimtelijke, functionele en sociale mix, waarbij 

sociale verdringing ‘zoveel mogelijk’ moet worden vermeden.  De bezorgdheid op het 

terrein over gentrificatie bij die stadsvernieuwing spoort met het wetenschappelijk 

debat over de omslag van gentrificatie als kleinschalig sociologisch proces naar 

gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing (Smith, 2002). Dit herijkt de klassieke 

consumptie- en productieverklaringen en vraagt om de rol van politieke strategieën te 

conceptualiseren en te onderzoeken.  

In deze masterproef wordt een systemisch onderzoek gevoerd om te begrijpen of, hoe 

en vooral waarom gentrificatie de uitkomst is van het Gentse beleid van 

stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel in de periode 2000-2012. Die vragen worden 

benaderd vanuit de hypothese van neoliberalisering van de stad. (Brenner, 2004a; 

Brenner & Theodore, 2002; Peck, 2005).  

Politieke strategieën in de Gentse stadsvernieuwing worden onderzocht met een 

strategisch-relationeel analysekader (Jessop, 2008; Brenner, 2004a). Met dit 

analysekader kan een gentrificatiebeleid worden begrepen als de uitkomst van een 

dialectische wisselwerking tussen politieke strategieën die leiden tot een  historisch 

specifieke vorm van ruimtelijke selectiviteit. Het strategisch-relationeel analysekader 

wordt toegepast op de tijdruimtelijke contextualisering en vervolgens op de specifieke 

stadsvernieuwing in de gordelwijken 2000-2012. Onderzoeksmateriaal werd met semi-

gestructureerde interviews verzameld bij sleutelfiguren op basis van de Grounded 

Theory. 

 

 

 

 

  

Aantal woorden (zonder bijlagen, referenties, voetnoten en figuren) : 29.980 

Ondanks het verschuiven van veel onderzoeksrapportering naar werkdocumenten in 

bijlage en het veelvuldig schrappen bij opeenvolgende versies omvat deze masterproef 

uiteindelijk toch meer  dan 25.000 woorden.  

Er zijn drie verzachtende omstandigheden:  

- de strategisch-relationele benadering moet theoretisch beknopt worden geduid, maar 

vooral worden vertaald naar een concreet en hanteerbaar analysekader (deel 2)  

- een tijdruimtelijke contextualisering is essentieel binnen de strategisch-relationele 

benadering (hoofstuk 1 en 2 van de case); 

- op basis van de Grounded Theory werden 20 interviews afgenomen tot theoretische 

saturatie was bereikt;  om ze voldoende genuanceerd weer te geven was het onmogelijk 

om nog verder te knippen in de geciteerde interviewfragmenten. 
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PROBLEEMSTELLING 

“Het vinden van oplossingen en remedies tegen de sociale verdringing  

is misschien wel de grote uitdaging voor progressieve stadsplanners.” 

(Debruyne, Oosterlynck & Block, 2008, p. 32) 

Situering 

In de huidige legislatuur voert het Gentse stadsbestuur een actief beleid van 

stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel rond het stadscentrum. Het stadsbestuur wil 

met integrale projecten  de leefbaarheid  verbeteren door het versterken van de sociale 

mix, waarbij sociale verdringing ‘zoveel mogelijk’ moet worden vermeden (Temmerman, 

2008, p. 28). In beleidsdocumenten, maar ook in  uitspraken van bewoners en 

waarnemers gaan optimistische geluiden over de nieuwe dynamiek van de 

aantrekkelijke stad samen met pessimisme over de sociale verdringing van kwetsbare 

bevolkingsgroepen (Block, Debruyne, & Oosterlynck, 2008; Temmerman, 2008). 

Ook in het stadsonderzoek is er discussie over de verklaring van gentrificatie bij 

stadsvernieuwing. Kritische onderzoekers beschouwen gentrificatie als een ruimtelijk 

effect van structurele sociale ongelijkheid (Smith, 1996; Slater, 2006). Andere analisten 

zien het als  neveneffect of zelfs doel van moderne stadsontwikkeling (Freeman, 2002; 

Byrne, 2003). Verschillende onderzoekers wijzen op een omslag van een kritische naar 

een ondersteunende benadering (Smith; Wacquant; Allen; Watt; Slater, 2008). In dit 

onderzoek wordt gentrificatie als een kritisch concept behouden.  

De omslag van gentrificatie als kleinschalig sociologisch proces naar stedelijke strategie 

(Smith, 2002) herijkt de klassieke consumptie- en productieverklaringen  en vraagt om 

de rol van politieke strategieën opnieuw te conceptualiseren en te onderzoeken.  

Onderzoeksdoel 

Begrijpen of en waarom een gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing wordt gevoerd, 

vergt een systemisch onderzoek – voorbij een ‘first cut’ beleidsanalyse.  Met dit  

onderzoek willen we begrijpen of, hoe en vooral waarom gentrificatie de uitkomst is van 

het Gentse beleid van stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel in de periode 2000-

2012. Die vragen worden benaderd vanuit de hypothese van neoliberalisering van de 

stad. (Brenner, 2004a; Brenner & Theodore, 2002; Peck, 2005) 

Verantwoording case Gent 

Gent is een relevante stad voor onderzoek naar  gentrificatie in de stadsvernieuwing. 

 Het kan verhelderen dat gentrificatie globaliseert naar steden lager in de verticale 

hiërarchie dan typisch metropolitanse steden (Smith, 2002) 

 Gent heeft een eigen sociaal-politieke positie, door een ‘paars’ stadsbestuur en de 

uitbouw van een stedelijk netwerk van communicatie en regie in de wijken. 

 Gent kende een specifieke en soms hevige strijd over stadsvernieuwing, 

woonkwaliteit en gentrificatie in de gordelwijken (Heughebaert, 2005 en 2007).  
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Conceptueel kader 

Politieke strategieën in stadsvernieuwing worden onderzocht met een strategisch-

relationeel analysekader (Jessop, 2008; Brenner, 2004a). Met dit analysekader kan een 

gentrificatiebeleid worden begrepen als de uitkomst van een dialectische wisselwerking 

tussen politieke strategieën die leiden tot een  historisch specifieke vorm van ruimtelijke 

selectiviteit. Dit wordt verder uitgewerkt in de toelichting bij de onderzoeksmethode.  

Het empirisch onderzoek levert materiaal voor reflectie over deze benadering.  

Onderzoeksvragen 

Die benadering moet toelaten om drie hoofdvragen te beantwoorden 

1) Is gentrificatie een effect van het stadsvernieuwingsbeleid in de Gentse 19de 

eeuwse gordelwijken 2000-2012?   

2) Is dit gentrificatiebeleid te verklaren als de historisch contingente uitkomst van 

de dialectiek tussen politieke strategieën? 

3) Kan dit gentrificatiebeleid worden geïnterpreteerd als een neoliberalisering van 

het beleid voor stadsvernieuwing?  

Methoden 

Het strategisch-relationeel analysekader wordt toegepast op een tijdruimtelijke 

contextualisering van de Gentse stadvernieuwing,  en op kwalitatief materiaal dat via 

semi-gestructureerde interviews wordt verzameld bij sleutelfiguren.  De 

interviewmethode berust op de Grounded Theory met cyclische dataverzameling en 

verwerking.  In het onderzoek worden naast de interviews ook wetenschappelijke 

literatuur en politiek-strategische documenten als bronnen gehanteerd. De 

onderzoeksmethode wordt nader toegelicht in deel 2. 

Het onderzoek kent een beperking omdat het is toegespitst op één contingente case. Dit 

maakt generalisering moeilijk. Dit wordt enigszins opgevangen door de case te 

vergelijken met recent onderzoek (Corijn 2010). 

Rapportering 

 In het eerste deel wordt het onderzoeksdomein verkend via literatuurstudie. 

 In het tweede deel wordt het strategisch-relationeel analysekader uitgewerkt en  

vertaald naar specifieke onderzoeksvragen en een hanteerbare onderzoeksmethode. 

 In het derde deel wordt de case uitgewerkt in een situering en vijf hoofdstukken 

1) Historische context 

2) Multilevel beleidscontext 

3) (in)directe effecten van het stadsvernieuwingsbeleid op gentrificatie 

4) Analyse van politieke strategieën als verklaring voor het gentrificatiebeleid 

in de stadsvernieuwing 

5) Toetsen van de hypothese van neoliberalisering van de stedelijke ruimte. 

 Dit leidt in deel 4 tot een besluit over de onderzoeksvragen en een korte reflectie 

over de gehanteerde theoretische benadering.  
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DEEL 1.  

LITERATUURSTUDIE  

 

1. Gentrificatie  

In de jaren 1960 wordt gentrificatie door Ruth Glass geijkt als een specifiek sociologisch 

proces waarbij een nieuwe stedelijke gentry Londense arbeiderswijken transformeert1 

(Glass, 1964, p. XVIII). ‘Gentrification’ is een knipoog naar de rural gentry in de boeken 

van Jane Austen2 en betekent letterlijk gentry-fication of de vervanging van een 

bestaande bevolking door een ‘gentry’ (Hamnett C. , 2003). Binnenstedelijke vervallen 

wijken worden door pioniers uit de middenklasse ontdekt en geherwaardeerd. De 

oorspronkelijke arbeiders verlaten de wijk en de middenklasse betrekt hun woningen. 

Die sociologische definitie van gentrificatie was lang het ijkpunt voor stadsonderzoek. 

Sociale verdringing, “the forced desenfranchisement of poor and working class people 

from the spaces and places to which they have legitimate social and historical claims”, 

zit in het hart van het gentrificatiedebat en zorgt voor een sterke politisering  (Lees, 

Slater, & Wyly, 2010, p. 317). Voor rechts is sociale verdringing een spijtig, maar 

onvermijdelijk gevolg van afstemmingsprocessen op stedelijke huizenmarkten. Links ziet 

het als een systemische indicator van de commodificatie van een fundamentele 

menselijke behoefte. Onderzoekers die kritisch staan tegenover de ongelijkheid van 

gentrificatie beschouwen sociale verdringing als een ernstig en systematisch effect 

(Smith N. , 1996; Slater T. , 2006). Analisten die gentrificatie als een neveneffect of zelfs 

als een doel van stadsontwikkeling zien, beschouwen die verdringing als een zeldzaam 

en in elk geval weinig direct gevolg (Freeman, 2002; Byrne, 2003).   

Voor een volledig begrip van het fenomeen gentrificatie moeten we niet enkel kijken 

naar directe verdringing op de woonmarkt, maar ook naar langdurige processen van 

wijkverandering. Peter Marcuse hanteert het begrip exclusionary displacement wanneer 

bewoners een woning niet kunnen betrekken door wijzigende omstandigheden die de 

woning of de onmiddellijke omgeving betreffen3 (Marcuse, 1986, p. 156). Bewoners met 

                                                           
1
 Het citaat waarin de term ontstaat: “One by one, many of the working-class quarters of London 

have been invaded by the middle classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages 
– two rooms up and two down – have been taken over, when their leases have expired, and have 
become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgraded in an earlier or 
recent period – which were used as lodging houses or were otherwise in multiple occupation – 
have been upgraded once again… Once this process of “gentrification” starts in a district it goes 
on rapidly until all or most of the original working-class occupiers are displaced and the whole 
social character of the district is changed.” (Glass, 1964, p. XVIII) 
2
 Austen beschrijft plastisch hoe die ‘rural gentry’ van rijke landbezitters haar intrek neemt in  

prachtige eigendommen op het Engelse platteland. Die ‘rural gentry’ is een opkomende sociale 
klasse - onder de landadel maar boven de herenboeren en gewone landbouwers - in de 
3
 Het werk van Marcuse blijft relevant omdat het de simpele vraaghypothese over de 

huizenmarkt – gentrificatie bij stijgende vraag, leegstand bij dalende vraag – tegenspreekt: beide 
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een lagere sociaal-economische status worden geconfronteerd met onbetaalbare 

huizen, maar ook met het verlies van vertrouwde plekken en de langzame wijziging van 

noodzakelijke voorzieningen. Davidson stelt vast “how gentrifiers are central to the re-

imagining of place and often are highly involved in the reorganization of neighbourhood 

social welfare provision” (2008, p. 2391). Bewoners kunnen moeilijk een band 

opbouwen met de trendy restaurants, chique winkels en andere ‘nieuwe plekken’ in de 

wijk. Vaak worden die ‘betere’ voorzieningen eerst verwelkomd (Freeman, 2006), later 

zorgen ze toch voor indirecte sociale verdringing. 

Oorspronkelijk was gentrificatie-onderzoek toegespitst op specifieke vormen van 

wijkverandering. Intussen omvat de term allerlei processen die samenhangen met de 

“production of space for – and consumption by – a more affluent and very different 

incoming population” (Slater, Curran, & Lees, 2004, p. 1145).  De vele uitbreidingen en 

varianten van het concept zoals ‘studentification’, ‘tourism gentrification’ en 

‘commercial gentrification’ kunnen leiden tot een uitholling en verwatering van het 

begrip.  

Daarom hanteren we in navolging van Clark (2005, p. 258) een elastische maar gerichte 

definitie van gentrificatie als een proces dat een dubbele verandering inhoudt: 

 een verandering in de samenstelling van de bevolking: de nieuwe bewoners 

hebben een hogere sociaal-economische status dan de vorige; 

 in samenhang met een verandering in de bebouwde omgeving door een 

herinvestering in onroerend goed. 

Gentrificatie is een politiek en politiserend begrip binnen het stadsonderzoek: het roept 

sociale verdringing op en doet vragen rijzen over sociale rechtvaardigheid in de stad. 

Verschillende auteurs wijzen op een omslag van een kritische benadering naar een 

neutralisering en ondersteuning van gentrificatie als beleidslijn van stadsontwikkeling 

(Smith; Wacquant; Allen; Watt; Slater, 2008). De onderzoeksliteratuur wordt minder 

kritisch. Nieuwe terminologie over ‘deconcentratie van armoede’ en ‘sociale mix’ wordt 

overgenomen, in een wervend verhaal over stedelijke renaissance waarbij sociale 

verdringing uit beeld verdwijnt. Er is nauwelijks wetenschappelijke analyse over de 

residentiële trajecten van wie gegentrificeerde wijken verlaat (Van Criekingen, 2009). 

Wacquant noemt dit “the shift from the denunciation to the celebration of 

gentrification, the elision of the displacement of the established residents, and the 

euphemistic focus on ‘social mixing’” (2008, p. 198). Het hanteren van ‘gentrificatie’ als 

kritisch concept houdt dus de centrale vraag naar een sociaal rechtvaardige 

stadsontwikkeling in beeld, en blijft verhelderen hoe het bestrijden van de negatieve 

effecten de actieve inzet van actoren vergt.  

  

                                                                                                                                                               
fenomenen gebeuren vaak tegelijk in een buurt en kunnen dus niet louter als uitkomst van 
individuele preferenties worden verklaard. 
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2. Klassieke verklaringsmodellen  

Klassiek wordt gentrificatie verklaard door twee concurrerende modellen. Beide zochten 

ze naar kritische verklaringen  als alternatief voor de neoklassieke visie. Volgens die visie 

krijgen verouderde binnensteden een dynamische toekomst door een ‘terug naar de 

stad’-beweging van middenklassers, en is gentrificatie een onbeduidend proces in de 

afstemming van vraag en aanbod tussen rationeel kiezende individuele actoren.   

2.1. Consumptieverklaringen 

De focus van het onderzoek van consumptieverklaringen lag op de gentrifiers en hun 

motieven om vroegere vervallen, binnenstedelijke wijken op te zoeken.  In de jaren 1980 

staat ‘yuppie’ symbool voor de nieuwe bewoners van de binnensteden. Deze ‘young 

urban professionals’ met veel koopkracht en een nieuwe levensstijl bekrachtigen de 

verandering in de industriële structuur van de ontwikkelde kapitalistische steden. 

Kennisbedrijven vormen de kern van die post-industiële diensteneconomie en wijzigen 

het jobprofiel (Bell, 1973). De  artistieke avant-garde bepaalt de consumptiecultuur.  

Vanaf 1972 onderzoekt David Ley gentrificatie in de context van die postindustriële stad.  

Een groeiende cultural new class  geeft blijk van “a vocation to enhance the quality of 

life in pursuits that are not simply economistic” (Ley, 1996, p. 15). Gentrificatie wordt 

voortgedreven door de esthetische levensstijl van deze nieuwe middenklasse, die de 

binnenstad ziet als “a mark of distinction in the constitution of an identity separate from 

the constellation of place and identity shaped by the suburbs” (Ley, 1996, p. 211). De 

stad is een ruimte voor emancipatie, bevrijding van vrouwen, expressiekansen van 

holebi’s en artistiek experiment. Dit is bekend als de gentrification aesthetic. Wonen in 

interessante architectuur in een buurt met de juiste look en het beoefenen van de juiste 

culturele vrijetijdsbesteding wordt een statussymbool en een middel tot sociale 

distinctie. Die esthetiek is voortdurend in beweging: wat trendy en authentiek is wordt 

al vlug een massaproduct voor rijke groepen. Cultureel kapitaal wordt omgevormd tot 

economisch kapitaal, met enorme winsten als gevolg. De loftrage is maar één voorbeeld. 

Dergelijke verklaringen zijn schatplichtig aan het concept ‘habitus’4 van Bourdieu 

(Bourdieu, Pels, & Hofstede, 1989): gentrificatie gebeurt op plaatsen waar de nieuwe 

middenklasse volop haar esthetische voorkeuren kan koppelen aan sociale praktijken. 

  

                                                           
4
 Volgens Bourdieu bestaat de samenleving uit verschillende velden. In elk veld ontwikkelen 

mensen - grotendeels onbewust - een bepaalde habitus: een duurzame manier van handelen, 
denken en waarnemen waarmee ze zich in het veld kunnen handhaven en ontwikkelen. De 
habitus is door de interactie tussen individuen gevormd, neemt structurele vormen aan en 
beïnvloedt verder hun handelen. Hierin ligt de wisselwerking tussen individu en samenleving. 
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2.2. Productieverklaringen 

Productieverklaringen ontstonden als radicale kritiek op de neoklassieke visie. De 

beschikbaarheid van wijken voor gentrificatie is geen gevolg van de soevereine vraag 

van rationele consumenten, maar is precies wat moet worden verklaard. Daarom 

verleggen ze de focus naar de productie van stedelijke ruimte. In zijn manifest Social 

Justice and the City gaat Harvey terug naar de roots van klassieke debatten in de 

politieke economie5 om aan te tonen dat er niets ‘natuurlijks’ of ‘optimaal’ is in 

gentrificatie van stedelijke wijken. (Harvey, 1973).  

Neil Smith bouwt verder op deze benadering met zijn rent-gap-model . Hij verbindt  

verbindt het concept van creatieve destructie in het kapitalisme6 met de specifieke 

omgeving van stedelijke wijken, waar rijkdom door gentrificatie samengaat met 

armoede door desinvestering. De drijvende kracht is de divergentie tussen  

 ‘gekapitaliseerde’ grondrente: de actuele rente verbonden met het actuele 

grondgebruik;  

 en de ‘potentiële’ grondrente: het maximum dat kan worden verworven op 

basis van het meest winstgevende grondgebruik.  

De gekapitaliseerde grondrente is beperkt door de vroegere investeringen en 

ondermijnd door onderhouds- en herstellingskosten. Intussen verhoogt de potentiële 

grondrente doorheen de tijd. Voor wie opgezadeld zit met oudere investeringen wordt 

desinvestering dan een logisch perspectief: huizen melken en het absolute minimum 

spenderen aan onderhoud in afwachting van een aantrekkelijke kans tot 

herontwikkeling.  Middenklassers verlaten de vervallen wijken en worden vervangen 

door arme huurders. Die dynamiek van desinvestering verklaart de paradox dat armen 

op uiterst waardevolle grond in het hart van levendige, ontwikkelde steden wonen. 

De kloof tussen de gekapitaliseerde en de potentiële grondrente is de rent gap. Als die 

groot genoeg is geworden, kan een gegentrificeerd landschap worden geproduceerd. 

Ontwikkelaars kunnen goedkoop panden verwerven, aannemers en leningen betalen en 

het eindproduct met voldoende winst verkopen. “The entire ground rent, or a large 

portion of it, is now capitalized: the neighborhood has been ‘recycled’ and begins a new 

cycle of use”. (Smith, 1979, p. 545)  

                                                           
5
 Die benadering van gentrificatie gaat terug op een basisidee dat reeds in 1872 door Engels werd 

geformuleerd in The Housing Question (Engels, 1872, p. 20):  
“The expansion of big modern cities gives the land in certain sections of them, particularly in 
those which are centrally situated, an artificial and often enormously increasing value; the 
buildings erected in these areas depress this value, instead of increasing it, because they no 
longer correspond to the changed circumstances. They are pulled down and replaced by others. 
This takes place above all with centrally located workers’ houses, whose rents, even with the 
greatest overcrowding, can never, or only very slowly, increase above a certain maximum. They 
are pulled down and in their stead shops, warehouses, and public buildings are erected… The 
result is that the workers are forced out of the center of the towns towards the outskirts.” 
6
 Het kapitalisme schept voortdurend nieuwe omgevingen voor winstaccumulatie, waarbij 

vroegere investeringen en landschappen worden gedevalueerd. De ontwikkeling van een bepaald 
gebied legt beperkingen op aan de verdere ontwikkeling en leidt tot onderontwikkeling; precies 
dat verval biedt dan weer kansen voor een  nieuwe ontwikkelingsfase. (Smith N. , 1982, p. 151) 
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2.3. Voorbij de dichotomie?  

In de voorbije decennia brachten hevige debatten tussen onderzoekers de blinde 

vlekken en zwaktes in beide verklaringsmodellen scherper in beeld. Sociologe Sharon 

Zukin wijst als een van de eersten op de afwezigheid van cultuur in de marxistische 

productieverklaringen. In Loft Living beschrijft ze de “close connection, in late industrial 

capitalism, between accumulation and cultural consumption”. (Zukin, 1982). Volgens 

haar verwijst gentrificatie naar “a model of high-status cultural consumption and the 

colonization of an expanding terrain by economic institutions associated with the service 

sector.” (Zukin, 1987, p. 145)  

Beide verklaringsmodellen brengen noodzakelijke, maar onvoldoende elementen aan 

voor een verklaring van gentrificatie  (Hamnett, 1991): 

 de productieverklaring hecht weinig belang aan de motieven van gentrifiers en 

neemt de aanwezigheid van een pool van gentrifiers en de vraagvoorwaarden 

als vanzelfsprekend aan;  

 de consumptieverklaring benadert het proces te eenduidig  in termen van vraag 

op de huizenmarkt en gaat uit van de vanzelfsprekende aanwezigheid van 

potentiële gebieden voor gentrificatie.  

Vandaag worden die theoretische scheidingslijnen meer en meer overstegen: “most 

gentrification researchers now accept that production and consumption, supply and 

demand, economic and cultural, and structure and agency explanations are all a part  of 

‘the elephant of gentrification’.” (Lees, Slater, & Wyly, 2008, p. XXII) Dit heeft in de 

voorbije jaren geleid tot een genuanceerde zoektocht naar de complexiteit van 

gentrificatieverklaringen, met aandacht voor context, diversiteit en contingentie.  

3. Politieke verklaringsmodellen 

In tegenstelling hiermee bracht diezelfde periode ook de terugkeer van simpele neo-

klassieke verklaringsmodellen van gentrificatie. Met hun nadruk op de rationele keuze 

van individuele consumenten, marktevenwicht en competitieve efficiëntie sloten die 

naadloos aan bij beleidsprogramma’s voor een ‘positieve gentrificatie’ bij 

stadsontwikkeling. Dit brengt ons bij de politieke verklaringsmodellen van gentrificatie. 

Gentrificatie heeft een lange historische relatie met overheidsbeleid (Lees & Ley, 2008, 

pp. 2379-2380). In het Parijs van Napoleon III brak baron Haussmann een aantal 

volkswijken af om plaats te maken voor de brede boulevards die het stadsbeeld vandaag 

kenmerken (Smith N. , 1996, pp. 34-40). Maar pas vanaf de jaren 1950 komt gentrificatie 

systematisch voor in metropolitane kapitalistische steden zoals Londen en New York. In 

de ‘slum clearances’ in de VS gaat grootschalige afbraak samen met hevig protest.  

In de naoorlogse welvaartstaten stonden stadsbesturen niet in de frontlijn van 

gentrificatie. Sommige maatregelen ondersteunden gentrificatie, zoals renovatiepremies 

voor eigenaars in verouderde stadsbuurten, maar gingen samen met herverdelende 

maatregelen zoals het voorzien in sociale woningen. Het concept ‘sociale mix’ verwees 

lange tijd naar de wenselijkheid om huisvesting voor armere gezinnen blijvend te 

vrijwaren.  
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Sociale mix en stadsvernieuwing 

Vandaag staat ‘sociale mix’ voor de wenselijke instroom van meer welvarende gezinnen 

naar stedelijke buurten in het kader van de stedelijke renaissance. Dit wervend discours 

stelt sociale mix voor als win-win-beleid, voor de gentrifiers en de gevestigde bewoners, 

de buurt en de stad in haar geheel. Sociale mix zou trickle down effecten hebben op 

verschillende vlakken (Freeman, 2002; Davidson, 2008; Lees, 2008) 

 fysiek: verbetering van de fysieke omgeving en de aanwezige voorzieningen 

 politiek: sterkere representatie voor de betrokken wijken; 

 economisch: beter fiscale basis en economische basis voor wijkontwikkeling; 

 sociaal: sociale cohesie, transfer van sociaal kapitaal en sociale mobiliteit. 

In dit positieve discours verschijnt gentrificatie niet langer als een probleem, maar als 

een oplossing. Maar die positieve voorstelling van sociale mix door gentrificatie roept 

vragen op. De gedachte dat de loutere ruimtelijke nabijheid van lagere en middenklasse 

automatisch een ‘sociale mix’ zou veroorzaken, is sociologisch naïef: eerder dan sociale 

convergentie, valt sociale, culturele én ruimtelijke segregatie te verwachten. Bovendien 

zijn de  sociale effecten van sociale mix helemaal niet zo positief (Lees, 2008): 

 weinig sociale cohesie en transfer van sociaal kapitaal: de nieuwe kosmopolitische 

middenklassers bouwen vooral netwerken op met andere middenklassers.  

Gentrifiers dissociëren zichzelf van armere bewoners en zetten zelf een spiraal naar 

meer gentrificatie in gang (Uitermark, Duyvendak, & Kleinhans, 2007).  

 weinig sociale mobiliteit: voor bewoners van lagere klassen betekent sociale mix een 

nieuwe aanpassing aan de normen, leefstijl… van de middenklasse, de ‘natuurlijke 

en normale categorie’ in de stad. 

 afbraak van sociaal netwerk en voorzieningen: kwetsbare bewoners verliezen een 

beschermende omgeving in de wijken tegenover de asymmetrische machtsrelaties 

die ze buiten hun buurt ondergaan. De ene vorm van sociaal kapitaal wordt 

vernietigd om een andere op te bouwen.   

Die negatieve effecten worden ook aangetoond door de effecten van de omgekeerde 

beweging. De schaarse programma’s die een verhuis van armere mensen naar rijkere 

buurten inhielden, hadden geen effect op de verwachte sociale en economische 

mobiliteit. Daarom is het “unlikely to say the least that their lives would be improved by 

an influx of middle-income people into their neighborhood” (Lees, 2008, p. 2461). 

Tenslotte wijst Atkinson op een tegenstrijdigheid in het beleid van stadsvernieuwing 

(Atkinson, 2006, p. 831). Overheden voeren een beleid voor ‘integratie’ in armere 

wijken, maar faciliteren tegelijk segregatie voor de welvarende stadsbewoners met 

vormen van apart residentiëel wonen en gated communities. 

De retoriek over sociale mix dekt ongelijkheden in levenskansen door gentrificatie toe.  

Die tegenstrijdigheid tussen het beleidsdiscours en de praktijk van stadsvernieuwing 

verscherpt de interesse voor politieke strategieën als verklaring voor gentrificatie. 
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Gentrificatie als politieke strategie van stadsvernieuwing? 

Verschillende auteurs wijzen voorbij de klassieke verklaringen naar de doorslaggevende 

rol van politieke strategieën van overheden in de hedendaagse gentrificatie. Smith 

verwijst naar de generalisatie van gentrificatie als een globale stedelijke strategie. Voor 

Smith globaliseert gentrificatie in twee richtingen: horizontaal naar alle werelddelen van 

Sao Paulo tot Kaapstad en Seoel, maar ook verticaal in de stedelijke hiërarchie van 

grootsteden naar kleine steden. De omslag van kleinschalige processen in binnensteden 

naar stedelijke strategieën herijkt de klassieke vragen naar oorzaken en effecten van 

gentrificatie  (Smith, 2002, p. 439): 

 Klassiek 1960  Hedendaags 2000 

Beleidsbelang ? Marginaal Centrale strategie 

Doel of effect? Specifiek ‘neveneffect‘  

zonder plan 

Centraal doel  

vanuit stedelijke planning 

Kernactoren? Migrerende middenklasse Overheid en bedrijven 

in publiek-private samenwerking 

Discours? Duidelijk taalgebruik: ‘klasse’ Verhullend taalgebruik: 

‘renaissance, sociale mix’, …. 

Figuur 1 Vergelijking van klassieke en hedendaagse gentrificatie (naar Smith 2002) 

Volgens Louic Wacquant wordt in de discussie tussen economische en culturele 

verklaringsmodellen de rol van politiek en de staat totaal verwaarloosd. Nochtans is de 

staat de belangrijkste motor in de (re)allocatie van mensen, middelen en voorzieningen.  

De staat produceert de ruimte voor producenten en consumenten op de huizenmarkt, 

stuurt de stedelijke planning. Het belang van de staat is uiteraard nog groter in wijken 

voor de lagere klassen, waar bewoners vaak afhankelijk zijn van publieke sociale 

huisvesting. Maar de rol van de staat in gentrificatie is niet beperkt tot huisvesting; het 

gaat ook over onderwijs, groen, infrastructuur, transport, cultuur, politie… Kortom: voor 

Wacquant is de staat “home maker and street-cleansing agency”. De staat ruimt de 

wijken op, als voorwaarde voor de terugkeer van de middenklasse. De stelling over de 

staat als motor van sociaal-ruimtelijke ongelijkheid doet Wacquant besluiten dat “the 

trajectory of gentrified districts in the twenty-first century is economically 

underdetermined and politically overdetermined.” (Wacquant, 2008, p. 202) 

4. Besluit  

Gentrificatie als stedelijke strategie begrijpen, vergt een  diepgaander onderzoek dan 

een ‘first cut’ beleidsanalyse waarbij doelen in beleidsdocumenten worden onderzocht 

op hun haalbaarheid en wenselijkheid (Uitermark, 2003). Een meer ‘systemisch’ 

onderzoek is vereist, als we willen achterhalen welke krachten bepalen waarom dit 

gentrificatiebeleid een strategische betekenis kreeg voor steden. De transformatie van 

gentrificatie van een sociologisch proces naar een stedelijke strategie dwingt ons om de 

rol van de overheid opnieuw te conceptualiseren. “With some notable exceptions, few 

authors have attempted a systemic explanation of why and how state agencies shape 

gentrification processes in different places and periods.” (Uitermark, Duyvendak, & 

Kleinhans, 2007, p. 128) 
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 DEEL 2.  

ANALYSEKADER EN ONDERZOEKSMETHODE 

 

1. Strategisch-relationele handvaten voor het onderzoek 

Dit onderzoek situeert zich in een onderzoekstraditie die stadsontwikkeling analyseert 

als een historisch proces waarbij ruimtelijke entiteiten geproduceerd worden door 

sociale relaties en machtsverhoudingen. (Lefebvre, 1991 [1974]). De strategisch-

relationele benadering biedt handvaten om de  ontwikkeling van politieke strategieën 

binnen en doorheen de staat en het verband tussen die strategieën en 

gentrificatieprocessen te analyseren7. 

1.1. Een strategisch-relationele benadering van gentrificatie 

De belangrijkste uitgangspunten van deze benadering zijn:  

 De (lokale) staat wordt beschouwd als een set van relaties. De staat is “an ensemble 

of socially embedded, socially regularized and strategically selective institutions, 

organizations, social forces and activities organized around (or at least actively 

involved in) making collectively binding decisions for an imagined political 

community” (Jessop, 2002, p. 6). 

 De interne werking van de overheidsbureaucratie en de strijd van sociale actoren 

kunnen leiden tot zeer verschillende relaties tussen de staat en 

kapitaalsaccumulatie, en tussen staat en civil society (Brenner, 2004, p. 85). 

 Strategische selectiviteit verwijst naar de rol van politieke strategieën:  

o staatsprojecten gericht naar de eigen institutionele structuur; 

o staatsstrategieën gericht naar het kapitaalscircuit of naar het behoud van 

hegemonie in de civil society.  

Die benadering biedt een duidelijke meerwaarde voor het onderzoek:  

- Niet zozeer ‘de overheid’  maar wel sociale krachten in en doorheen de staat 

bepalen politieke strategieën die een gentrificatiebeleid stutten. 

- Gentrificatiebeleid kan worden begrepen als een resultaat van sociale 

interactieprocessen in een contingente historische context.  

- De valkuil van een louter economisch of cultureel determinisme in gentrificatie-

onderzoek wordt vermeden. 

- De benadering biedt een dialectische, niet-reductionistische visie op de relatie 

tussen structuur en agency  (Jessop B. , 2008, p. 41) 
 

                                                           
7
 In deze tekst is de toelichting bij de strategisch-relationele analyse beperkt tot wat strikt 

noodzakelijk is voor de verdere opbouw van het analysekader beperkt. Een meer diepgaande  
uiteenzetting over dit theoretisch kader is opgenomen in het werkdocument Strategisch-
relationele handvaten voor gentrificatie-onderzoek in bijlage 3. 
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STRUCTUUR  AGENTS 

Structural- inscribed 

strategic selectivity 

 Strategically-calculated 

structurally-oriented actions 

Structurele beperkingen werken 

selectief, niet deterministisch maar 

gebonden aan specifieke tijd, ruimte, 

agents en strategieën  

 Agents zijn reflexief, herformuleren hun 

identiteit en belangen en maken een  

strategische afweging van de huidige 

situatie 

Figuur 2 Relatie tussen structuur en agency (Jessop) 

 

De ruimtelijke vertaling van deze benadering (Brenner) laat ons meer specifiek toe om te 

onderzoeken waarom en hoe politieke strategieën leiden tot historisch specifieke 

vormen van ruimtelijke selectiviteit. Naar analogie van de strategisch-relationele theorie 

werkt Brenner drie fundamentele dimensies van staatsruimtelijke configuraties in het 

kapitalisme uit (Oosterlynck, 2009, p. 11; Brenner, 2004a, pp. 91-94). 
 

CONCEPT (Jessop) RUIMTELIJKE VERTALING (Brenner) 
 

STAATSVORM 

Staatsapparaat is institutioneel 

gescheiden van het kapitaalscircuit 

STAATSRUIMTELIJKE VORM 

Staatsapparaat is ruimtelijk georganiseerd 

in de vorm van territoriaal gecentraliseerde 

en afgesloten eenheden van politiek gezag 
 

STAATSPROJECTEN 

Politieke strategieën  

gericht op de functionele, institutionele 

en operationele samenhang in de interne 

staatsstructuur  

STAATSRUIMTELIJK PROJECTEN 

Politieke strategieën  

gericht op een coherente en werkbare 

ruimtelijke verdeling van regulerende 

arbeid tussen ruimtelijk gedifferentiëerde 

staatsstructuren 
 

STAATSSTRATEGIEEN 

Politieke strategieën die staatinstituties 

mobiliseren  

 

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN 

Politieke strategieën om de geografie van 

economische ontwikkeling en sociaal-

politieke strijd binnen het 

staatsterritorium te beïnvloeden  

om een economisch groeimodel te 

ondersteunen (accumulatiestrategie) 

om ruimtelijk selectieve 

accumulatiestrategieën te ondersteunen 

om de hegemonie over de civil society te 

bewaren (hegemonische projecten) 

om ruimtelijke selectieve hegemonische 

projecten te bewaren  

 

Historisch specifieke vormen 

van strategische selectiviteit 

Historisch specifieke vormen 

van ruimtelijke selectiviteit 

Figuur 3 Strategisch-relationeel schema en ruimtelijke vertaling 
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1.2. Gentrificatie en neoliberalisering van de stad 

Vanuit die ruimtelijke vertaling kan gentrificatie begrepen worden als het effect van het 

dialectisch samenspel tussen staatsruimtelijke projecten en strategieën die leiden tot 

een ‘historisch specifieke vorm van ruimtelijke selectiviteit’. Gentrificatie onderzoeken 

vanuit deze benadering vraagt dus een duidelijke tijdruimtelijke contextualisering. 

Neoliberaliserende hervormingsprojecten  

De Keynesiaanse nationale welvaartstaten worden na 1970 uitgedaagd  door neoliberale 

hervormingsprojecten met als centrale gedachte:  de rule of market is de beste 

oplossing voor allerlei regulatieproblemen. Die neoliberale utopie van marktgeleide 

vooruitgang staat haaks op het ‘actueel bestaande neoliberalisme’ (Brenner & 

Theodore, 2002b) dat staatsinterventie versterkt om marktregels dwingend op te leggen 

en dat gekenmerkt wordt door marktfalen, sociale polarisatie en ongelijke ontwikkeling. 

Die processen omschrijven we met ‘neoliberalisering’, liever dan met ‘neoliberalisme’.8 

Neoliberalisering van de stedelijke ruimte 

De verschuiving van de Keynesiaanse naar de neoliberale economische politiek  van het 

monetarisme had verschillende gevolgen voor stadsbesturen (Brenner, 2004a, p. 217):  

 Er breekt een zero-sum competitie uit tussen steden en suburbane gebieden om 

kapitaalsinvesteringen en staatssubsidies aan te trekken. 

 Door toenemende druk op hun budget worden steden steeds meer gedwongen om 

voor eigen inkomsten en externe kapitaalinvesteringen te zorgen.  

 De relatief uniforme administratieve structuren worden meer versplinterd.  

 Nieuwe vormen van ongelijke ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke selectiviteit 

ontwikkelen zich op alle schalen. 

Centrale overheden begonnen steden te benaderen als de belangrijkste ruimtes voor 

nationale economische competitiviteit: “cities were no longer seen merely as containers 

of declining industries and socioeconomic problems. Instead, they were increasingly 

viewed as dynamic growth engines through which national prosperity could be 

secured.” (Brenner, 2004b, pp. 470-471). De onzekere geo-economische context, de 

beperking van nationale welvaartsstrategieën zorgden er samen met de invloed van 

neoliberaliserende stedelijke allianties voor dat steden labo’s werden voor allerlei 

neoliberale beleidsexperimenten. De ‘neoliberalisering van de stad’ hield ook de 

verstedelijking van neoliberale strategieën in, toegepast in uiteenlopende domeinen als 

ruimtelijke ordening, huisvesting, tewerkstelling, politie en welzijn (Brenner & Theodore, 

2002b, pp. 368-372).9  

                                                           
8
 Omwille van die contradictie hanteren Brenner, Peck en Theodore het begrip ‘variegated 

neoliberalization’: “the constituvely incomplete, experimental and ultimately polymorphic 
character of neoliberalization processes, as well as their endemically path-dependent character 
during each successive wave of regulatory restructurering.” (p. 38). 
9
 Een volledig overzicht van deze strategieën van creatieve destructie is opgenomen in het 

schema Neoliberale strategieën in de stedelijke ruimte in  bijlage 4. 
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Gentrificatie als neoliberale strategie van stadsvernieuwing?  

De hedendaagse gentrificatie is geen rechtstreekse afgeleide van een lineaire overgang 

van de Keynesiaanse welvaartsstad naar de neoliberale stad. Wel kan onderzocht 

worden hoe contingente neoliberale strategieën van creatieve destructie, in hun 

interactie met bestaande arrangementen en met het krachtenveld van sociale actoren, 

invloed hebben op een gentrificatiebeleid.  

De doorslaggevende rol van deze politieke strategieën wordt op scherp gesteld in de 

tegengestelde interpretatie van gentrificatie (Lees, 2000): 

 Vriendelijke gentrificatie binnen de emancipatorische stad? 

Mensen en bedrijven verhuizen graag naar een vitale, creatieve stedelijke omgeving. 

Het ‘people climate’ is belangrijk voor de stad als ‘merk’ (Florida, 2002). 

Overheidsgestuurde gentrificatie trekt deze creatieve klasse aan, in een positief 

verhaal over emancipatie van het creatieve potentieel van de stad. 

 Traumatische gentrificatie binnen de revanchistische stad? 

Peck maakt een andere interpretatie (Peck, 2005). In de interstedelijke competitie 

binnen de logica van een globale kenniseconomie vechten steden om het ‘creatieve 

talent’ aan te trekken, met een toenemende strijd om de stedelijke ruimte tot 

gevolg. Dit is de ‘traumatische’ gentrificatie binnen de revanchistische stad.  
 

2. Analysekader bij het onderzoek  

Kritiek en aanvulling: strategieën van sociale regulatie 

Het gehanteerde analysekader omvat een kritiek op de strategisch-relationele theorie. 

Bij de staatsruimtelijke strategieën weerhoudt Brenner immers enkel  een dialectiek 

tussen economische accumulatiestrategieën en culturele hegemonische projecten. De 

relatieve autonomie van het culturele domein wordt wel erkend, in de lijn van de 

opvattingen van Gramsci over culturele hegemonie10.  

Een autonoom domein waarop actoren politieke strategieën van sociale regulatie 

ontwikkelen wordt echter niet voorzien. Toch blijkt uit onderzoek naar stadsvernieuwing 

in de West-Europese context dat die strategieën een belangrijke rol kunnen spelen in de 

verklaring van gentrificatie.  “For a better understanding of state-led gentrification, we 

need to look beyond the economic dimension and adress governmental and institutional 

dimensions as well” namelijk wanneer de overheid probeert “to create social order in 

places where the state appears to have lost its grip on social life.” (Uitermark, 

Duyvendak, & Kleinhans, 2007, p. 127)  Tegelijk houden Uitermark e.a. rekening met de 

economische dimensie, als ze besluiten dat de lokale overheid “actively promotes 

gentrification, not only for reasons related to liveability but also to promote economic 

growth.” Die dialectiek wordt in het analysekader meegenomen. 

                                                           
10

 In de lijn van Gramsci ontwikkelt Jessop het belangrijke thema van hegemonie, “the exercise of 
political, intellectual and moral leadership within and over a given political space in such a way as 
to bring social forces and institutions into conformity with the requirements of capitalist 
reproduction in a particular period.”  (Jessop B. , 2008, p. 6)  
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Schema van het analysekader 

 

 

 

 

 

 

STAATSRUIMTELIJKE 

PROJECTEN  

Politieke strategieën…  

 

… gericht op een coherente en werkbare 

ruimtelijke verdeling van regulerende 

arbeid tussen ruimtelijk gedifferentiëerde 

staatsstructuren  

> gericht op de staat zelf 

 

STAATSRUIMTELIJKE 

STRATEGIEEN 

Politieke strategieën… 

ECONOMISCH  

…. om ruimtelijk selectieve 

accumulatiestrategieën te ondersteunen  

> gericht op het kapitaalscircuit 

SOCIAAL 

… om ruimtelijk selectieve strategieën van 

sociale beheersing te ondersteunen 

> gericht op sociale regulatie  

CULTUREEL 

… om ruimtelijke selectieve hegemonische 

projecten te bewaren  

> gericht op de civil society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4 Schema van het analysekader 

 

Gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing ? 

HISTORISCHE 

CONTEXT  

STADSVERNIEUWING 

VANAF JAREN 1970 

 

RUIMTELIJKE CONTEXT: MULTILEVEL CONTEXT VAN STEDENBELEID 

  
RUIMTELIJKE FOCUS 

19DE EEUWSE GORDEL GENT 

  

TIJDSFOCUS 

PERIODE  

2000-2012 

IN CONFLICTUEUZE INTERACTIE MET  

BESTAANDE REGULATIEKADERS  

EN DOORHEEN DE STRIJD VAN SOCIALE ACTOREN 
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Tijdsfocus en historische context 

De analyse wordt gefocust op de periode 2000-2012. In die legislaturen koos de paarse 

coalitie voor een geconcentreerde wijk-per –wijk aanpak van de stadsvernieuwing. Die 

periode kan echter niet worden losgekoppeld van de ruimere genealogie, zeker vanaf de 

herontdekking van de stad in de jaren 1970. Deze genealogie legt immers de bedding 

voor het krachtenveld van actoren en de inzet van politieke strategieën in 2000-2012.  

Ruimtelijke focus en multilevel beleidscontext 

De analyse wordt toegespitst op de Gentse ‘lokale staat in de brede zin’. Het lagere 

analyseniveau van de afzonderlijke wijken en projecten wordt niet systematisch 

onderzocht: dit onderzoek focust niet op  de interacties in een specifieke wijk11 maar op 

strategische keuzes op het Gentse beleidsniveau. Dit beleidsniveau kan echter niet 

geïsoleerd worden van de impulsen of beperkingen die vanuit het Vlaamse, federale en 

Europese stedenbeleid worden ontwikkeld. Daarom wordt de invloed van die multilevel 

beleidscontext in de analyse betrokken.  

 

3. Onderzoeksvragen 

De hoofdvragen uit de probleemstelling kunnen nu specifieker worden ingevuld: 

Contextualisering 

De onderzoeksvragen worden toegespitst op de tijdruimtelijke focus, maar kunnen hier 

niet uit worden geïsoleerd. Daarom stellen we twee bijkomende onderzoeksvragen:  

- De historische context: (in hoeverre) bevat de genealogie van de 

stadsvernieuwing de kiemen van de politieke strategieën die leiden tot een 

gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing?  

- De multilevel beleidscontext: (in hoeverre) heeft de multilevel context van het 

stedenbeleid stimulerende/afremmende effecten naar een gentrificatiebeleid 

van stadsvernieuwing? 

Gentrificatie als effect van stadsvernieuwing 

- (In welke mate) is gentrificatie een direct en/of indirect effect van het  

stadsvernieuwingsbeleid in de 19de eeuwse gordel? 

- En hoe verhoudt dit effect zich tot de effecten van de klassieke vraag- en 

aanbodfactoren in gentrificatieprocessen?  

  

                                                           
11

 Dergelijk onderzoek naar het krachtenveld van actoren en strategieën dat de wijkvernieuwing 
in een concrete wijk vorm is uiterst relevant. Maar voor het onderzoek naar de strategische 
besluitvorming met de inzet van staatsruimtelijke strategieën in de ‘lokale staat’ is het niveau van 
de stad het meest geschikte aangrijpingspunt.  
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Politieke strategieën met effect op gentrificatiebeleid 

- Welke staatsruimtelijke strategieën  

o gericht op economische accumulatie  

o gericht op sociale regulatie 

o gericht op culturele hegemonie 

stimuleerden gentrificatie als effect van stadsvernieuwing? 

- (In welke zin) stimuleerde de dialectische wisselwerking tussen de 

staatsruimtelijke strategieën gentrificatie als effect van stadsvernieuwing? 

- Welke staatsruimtelijke projecten stuurden de stadsvernieuwing in de 

gordelwijken? (In welke zin) stimuleerden ze gentrificatie als effect van 

stadsvernieuwing? 

- Welke politieke strategieën hadden een afremmend effect?  

Hypothese van neoliberalisering 

Op basis van de inventaris van neoliberale strategieën (Brenner & Theodore, 2002) 

kunnen twee onderzoeksvragen worden gesteld:  

- Kan de gentrificatie in de 19de eeuwse gordel worden begrepen binnen een 

bredere evolutie naar neoliberalisering van de stad?  

- Kunnen de politieke strategieën bij de stadsvernieuwing worden 

geïnterpreteerd als neoliberale strategieën die in conflictueuze interactie met 

bestaande Gentse regulatiekaders en doorheen de strijd van sociale actoren tot 

ontwikkeling komen? 

Empirische toetsing van de strategisch-relationele benadering  

In bijkomende orde kan het onderzoek  ook verhelderen in hoeverre de gehanteerde 

strategisch-relationele benadering relevant is om gentrificatie als strategie van 

stadsvernieuwing te begrijpen.  

Twee samenhangende problemen vragen hierbij bijzondere aandacht: het belang van 

agency en van hegemonische projecten.  In een reflectie wijst Stijn Oosterlynck op een 

tegenstrijdigheid tussen het analysekader en de eigenlijk analyse bij Brenner.  In zijn 

onderzoek  dreigen hegemonische projecten uit beeld te verdwijnen (Oosterlynck, 2009, 

pp. 11-12). Toch is er een belangrijke dialectische relatie tussen accumulatiestrategieën 

en hegemonische projecten. Zoals Keynesiaanse strategieën van ruimtelijke gelijkmaking 

de politieke steun van een ‘verbeelde nationale gemeenschap’ vroegen, vragen ook 

glokaliseringsstrategieën de politieke steun van actoren die handelen in naam van 

‘verbeelde lokale gemeenschappen. “Too often, one has the impression that, by lack of 

other political agencies, it is the state itself that is pursuing glocalisation strategies. 

What we lose here is the sense of ‘acting through the state’, one of the central insights 

of the strategic-relational approach.” (Oosterlynck, 2009, p. 14) 

Daarnaast zal worden nagegaan of de hoger beschreven aanpassing van het 

analysekader met een autonomie voor politieke strategieën van sociale regulatie een 

meerwaarde kan betekenen voor het onderzoek.  
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4. Onderzoeksmethode 

Een narratieve analyse met drie soorten bronnen 

De onderzoeksvragen worden via een narratieve analyse beantwoord op basis van drie 

bronnen:   

- onderzoek van relevante wetenschappelijke literatuur;  

- analyse van strategische beleidsdocumenten;  

- semi-gestructureerde interviews met sleutelfiguren.  

Overzicht van de onderzoeksdelen 

(1) De historische context, met het accent op de jaren 1970 tot 1990, is vooral gebaseerd 

op schriftelijke bronnen aangevuld met interviews met enkele sleutelfiguren.  Als basis 

werd een werkdocument12 opgemaakt.  Dit vormt de basis voor een strategisch-

relationele analyse  van de kiemen van een  gentrificatiebeleid voor stadsvernieuwing. 

(2) De studie van de multilevel beleidscontext is gebaseerd op wetenschappelijke 

literatuur en de analyse van beleidsdocumenten. Op basis van een gedetailleerd 

werkdocument13 wordt met het strategisch-relationeel analysekader onderzocht hoe 

deze beleidscontext een bedding legt voor een gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing.  

(3) De beschrijving van de verschuiving naar en hoofdlijnen van het beleid voor 

stadsvernieuwing in de gordelwijken is vooral gebaseerd op een werkdocument14 waarin 

strategische documenten op belangrijke politiek-institutionele kantelmomenten werden 

geanalyseerd, in combinatie met materiaal uit de synthese van de interviews15.  Verder 

beschrijven we in dit hoofdstuk de (in)directe effecten van stadsvernieuwing op 

gentrificatie.  

(4) Om beter te kunnen verklaren waarom en hoe dit beleid – ondanks de 

beleidsintenties over het vermijden van sociale verdringing – gentrificatie als effect 

heeft, analyseren we in het vierde hoofdstuk de politieke stategieën die in het voorbije 

decennium tot ontwikkeling zijn gekomen en hun effect op een beleid van gentrificatie 

bij de stadsvernieuwing. Deze tekst is vooral gebaseerd op het interviewmateriaal.  

(5) Tenslotte wordt de hypothese van neoliberalisering van de stedelijke ruimte 

onderzocht door het empirisch materiaal te vergelijken met een internationale 

inventaris van neoliberale mechanismen van creatieve destructie in urban governance.  

Dit leidt in deel 4 tot besluiten en discussie over de onderzoeksvragen. 

 

  

                                                           
12

 Zie werkdocument Genealogie van de Gentse stadsvernieuwing in bijlage 5 
13

 Zie werkdocument Stadsvernieuwing in een multilevel-omgeving 2000-2012 in bijlage 6 
14

 Zie werkdocument Analyse van beleidsdocumenten voor de stadsvernieuwing in bijlage 7 
15

 Zie werkdocument Synthese van de interviews in bijlage 10 
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Interviewmethode volgens de Grounded Theory 

Bij de interviewmethode werden kernelementen van de Grounded Theory gevolgd16 

(Mortelmans, 2007): 

 een interpretatieve benadering van theorie als een historisch gegeven met een 

procesmatig karakter; 

 nadruk op het interpretatie door relaties tussen concepten op basis van 

voorlopige en steeds verder evoluerende hypothesen; 

 een combinatie van deductie op basis van voorlopige hypothesen en analytische 

inductie. 

SELECTIE VAN DE RESPONDENTEN 

 Het uitgangspunt bij de selectie van de respondenten is theoretische 

steekproeftrekking. Dit betekent dat de steekproef volledig is als theoretische 

saturatie is bereikt. 

 Bij de start werd een respondentenlijst opgesteld op basis  van een voorlopige 

kennis van het actorveld. Bij het einde van elk interview werd dit  voorgelegd 

met de vraag of er nog andere relevante sleutelfiguren voor deze thematiek 

zouden ontbreken. Zo werd de lijst met respondenten aangevuld. 

AFNAME INTERVIEWS 

 Er werd gewerkt met semi-gestructureerde interviews in een cyclische methode. 

Bij de eerste interviews werd gestart met een algemeen voorlopig 

interviewschema17. Deze interviews werden meteen verwerkt om in volgende 

interviews scherpere en hypothesetoetsende vragen te kunnen formuleren.  

 De interviews werden opgenomen.  De respondenten werden gevraagd om off 

the record uitspraken aan te geven. Indien gewenst kregen de respondenten de 

weergave van het interview voor nazicht toegestuurd.  

CODEREN EN VERWERKEN  

 Alle interviews werden uitgetypt in volgorde van afname. Bij het uittypen werd 

de tekst voorzien van memo’s die het denkproces in de opbouw van een 

verklaringsmodel structureren.   

 De interviews werden in drie rondes gecodeerd, gericht op een steeds grotere 

inhoudelijke coherentie, sterkere wisselwerking tussen het empirisch materiaal 

en het theoretische analysekader en verdere rubricering en nuancering.  

 Tenslotte werd de synthese van de interviews als werkdocument uitgeschreven 

als basis voor het uitschrijven van de masterproef, in combinatie met de andere 

bronnen. 

  

                                                           
16

 Een meer gedetailleerde beschrijving van de interviewmethode en de lijst van respondenten is 
opgenomen in het werkdocument Toelichting interviewmethode in bijlage 8. 
17

  Het document Voorlopig interviewschema is opgenomen in bijlage 9.  
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DEEL 3.  

CASE: GENTRIFICATIE  

BIJ DE GENTSE STADSVERNIEUWING 

IN DE  19DE EEUWSE GORDEL 2000-2012 

 

INLEIDING  

1. Situering 19de eeuwse gordel 

Het begrip “19de eeuwse gordel” verwijst naar de erfenis van arbeiderswijken uit de 19de 

eeuwse industriële expansieperiode van Gent waar bij de vlugge stadsuitbreiding 

massaal, vaak speculatieve woningen van lage kwaliteit werden opgetrokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Gentse wijken  

(plan gebiedsgerichte werking)  
 

Vandaag komt de 19de eeuwse gordel 

overeen met (delen) van volgende 

Gentse wijken  (in wijzerzin): 
   

4. Brugse Poort;   

7. Rabot –Blainsantvest; 

9. Bloemekeswijk;  

2. Sluizeken-Tolhuis-Ham;  

10. Muide-Meulestede;  

3. Macharius-Heirnis; 

13. Dampoort; 

14. Oud-Sint-Amandsberg;  

17. Oud-Gentbrugge:  

18. Ledeberg 
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Tijdens de SIF-periode werden deze wijken sociaal-ruimtelijk scherper gedefinieerd door 

het onderzoek van de kansarmoede-criteria. Volgende figuur toont een vergelijking van 

die criteria met de 19de eeuwse gordel. 

 

Figuur 6 Kansarmoede in de Gentse gordelwijken (Kansarmoede-atlas Gent, editie 2002) 
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2. Discussie over gentrificatie bij stadsvernieuwing  

Het Gentse stadsbestuur voert een actief beleid van stadsvernieuwing in de 19de eeuwse 

gordel rond het stadscentrum. Het stadsbestuur wil de leefbaarheid verbeteren met  

integrale projecten. De ruimtelijke, functionele en sociale mix moet versterkt worden, 

waarbij sociale verdringing “zoveel mogelijk” moet worden vermeden (Temmerman, 

2008, p. 25). De Gentse stadsvernieuwingsprojecten mikken op vooruitgang op drie 

beleidsdomeinen: fysiek-ruimtelijk, economisch en socio-cultureel, waarbij de 

stedenbouwkundige ingrepen de andere investeringen (economisch, cultureel) mee 

mogelijk maken.18 

De beleidsnota stadsontwikkeling legt een direct verband tussen sociale verdringing en 

de woonproblematiek in Gent.  In de toelichting bij het project ‘Ledeberg Leeft’ wordt 

het probleem van de sociale verdringing bij projecten van stadsvernieuwing nog 

concreter uitgewerkt  (Temmerman, 2008, p. 27) 

In het discours van het stadsbestuur zelf wordt stadsvernieuwing en sociale mix positief 

voorgesteld.  Tegelijk wordt sociale verdringing geproblematiseerd. Dit gebeurt nog 

sterker door waarnemers van de Gentse stadsvernieuwing.19   

Het Gentse stadsbestuur hanteert een hefboomstrategie dat als een én én verhaal 

wordt gepresenteerd: stadsvernieuwing door het actief aantrekken van de 

middenklasse; deze hefboom hanteren of zelfs gewoon laten spelen om de leefbaarheid 

voor kwetsbare groepen in achtergestelde buurten te verhogen. (Debruyne, Oosterlynck 

& Block, 2008, pp. 26-27). De strategie om instromend kapitaal als hefboom te laten 

werken zou moeten werken:  

- op stadsniveau: de rijke kernstad moet de armere 19de eeuwse gordel helpen 

regeneren;  

- op wijkniveau: ook instromend kapitaal in die 19de eeuwse gordel zelf moet een 

hefboom zijn voor de heropleving van die wijken.  

Maar die hefboomstrategie lijkt sociale verdringing en sociaal-economische polarisatie in 

de hand te werken. “Deze gentrificatiestrategie lijkt allerminst een hoopvolle strategie 

voor armoedebestrijding. In de steden wordt het centrum rijker en de 19de-eeuwse 

gordel armer, wat de paradox van stadsvernieuwing via gentrificatie aantoont.” (p. 27).  

Block e.a. wijzen op de sterke ruimtelijke selectiviteit in de stadsontwikkeling en 

besluiten: “Het vinden van oplossingen en remedies tegen de sociale verdringing is 

misschien wel de grote uitdaging voor progressieve stadsplanners.” (p.32) 

                                                           
18

 Zie bijlage 1 voor een concreet overzicht van de vernieuwingsprojecten 
19

 Zo verwijst het stadsmagazine Tiens Tiens in een commentaarstuk over de beleidsnota wonen 
expliciet naar sociale verdringing. De erkenning van sociale verdringing bij stadsvernieuwing 
wordt gewaardeerd. Door gebrek aan monitoring dreigt dit echter een vrome intentie te blijven. 
En leefbaarheid bevorderen via sociale mix krijgt harde kritiek: ”De ‘gezonde sociale mix’ leidt 
ertoe dat men bij elk sociaal woonproject ook ruimte gaat reserveren voor private ontwikkelaars. 
Hiervoor is geen enkel zinnig argument te bedenken. Arme mensen worden er niet beter van dat 
naast hun deur een rijke mens woont.” Het budgetwonen en de sociale kavels zijn middenklasse 
maatregelen die aansluiten bij de paarse ideologie van het Gentse stadsbestuur om de 
middenklasse aan te trekken om de problemen van de inwoners van de gordelwijken op te 
lossen. 
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HOOFDSTUK 1.  

HISTORISCHE CONTEXT STADSVERNIEUWING  

JAREN 1970-1990  

In deze historische schets wordt een antwoord gezocht op de vraag of (en in hoeverre) de 

genealogie van de stadsvernieuwing de kiemen van de politieke strategieën die leiden tot 

een gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing bevat. 

1. Anti-stedelijk woonmodel en selectieve stadsvlucht 

In tegenstelling tot andere West-Europese landen kwam de beleidsaandacht voor 

vernieuwing van oude stadswijken in ons land laat op gang. Historisch is er eerder 

sprake van a- of zelfs anti-stedelijk beleid (De Decker, Kesteloot, De Maesschalk, & 

Vranken, 2005; Kesteloot, 2003; De Decker, 2004; Heughebaert, 2005 en 2007)20.  

Gent kent bij de 19de eeuwse industrialisering een snelle proletarische woonuitbreiding 

door speculatief privé-initiatief.  Naast beluiken worden eentonige arbeiderswijken met 

kleine woningen opgetrokken in een dense gordel rond de binnenstand en in Ledeberg 

en Gentbrugge (Heughebaert, 2007). De burgerlijke en religieuze elites zien in de 

ongeziene concentratie van arbeiders in dichtbevolkte wijken een bedreiging van 

geloofsverval, morele verloedering en sociaal oproer  (Kesteloot & De Maesschalk, 

2001). Een anti-stedelijk woonmodel van eigendomsverwerving op het platteland is de 

politieke tegenstrategie. Onder druk van de socialisten worden vanaf 1904 in Gent wel 

huisvestingsmaatschappijen opgericht. Tegen de jaren 1930 zijn weliswaar meer dan  

2.300 stads- en sociale woningen gebouwd, maar 17.000 mensen leven nog in 6.000 

beluiken en de speculatieve woningen zijn nog volop in gebruik (Heughebaert, 2005). 

De sterke rol van de overheid in de regulatie van de welvaartsstaat versterkt de anti-

stedelijke strategie (De Decker, Van den Broeck, & Loopmans, 2012). Bouwpremies, 

modernisering van de verkeersinfrastructuur, vlotte beschikbare perifere gronden en 

stijgende koopkracht maken een eigen suburbane woning bereikbaar voor de groeiende 

middenklasse (Kesteloot & Vandenbroecke, 1996). Door de stijgende welvaart in de 

jaren 1960 trekken ook de gegoede bewoners van Gent weg uit de binnenstad en de 

‘betere’ gordelwijken van Gent. Tegelijk worden de krotten niet opgeruimd. Bij gebrek 

aan sociale huisvesting zijn deze woningen nog slechts een betaalbare woningvoorraad 

voor armen of voor de eerste buitenlandse nieuwkomers (Heughebaert, 2007).  

Dit zorgt voor een specifieke sociaal-ruimtelijke structuur: meer bemiddelde 

inkomensgroepen wonen in suburbane gebieden, terwijl de armste bevolkingsgroepen 

geconcentreerd leven in de oude, kleine en slecht uitgeruste woningen in de wijken die 

tijdens de snelle industrialisering in de 19de eeuw goedkoop en massaal zijn opgetrokken 

(Kesteloot & Vandenbroecke, 1996).  

  
                                                           
20

 Een korte schets over de periode tot de jaren 1970 is hier weerhouden om de fundamentele 
continuïteit in het (anti)stedenbeleid te kunnen duiden. Een meer gedetailleerde historiek is 
opgenomen in het werkdocument Genealogie van de Gentse stadsvernieuwing in bijlage 5.  
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2. Sociale stadsherwaardering 

Herontdekking van de stad en strijd voor sociale stadsvernieuwing 

Stilaan begint het tij te keren. Een ongewone coalitie van monumentenzorgers en 

actiegroepen zorgt voor een voorzichtige trendbreuk.  De autoritaire stedelijke planning 

en grootschalige interventies worden in vraag gesteld. De economische crisis van de 

jaren 1970 en het toenemend ecologisch besef maken wonen in stedelijke contexten 

opnieuw aantrekkelijker.  

Die herontdekking van de stad leidt tot bescheiden beleidsinitiatieven zoals  subsidies 

voor de aankoop en het herstel van gebouwen (1973) en herwaarderingsgebieden in de 

Vlaamse wetgeving stads- en dorpsvernieuwing (1978). In enkele  beleidsnota’s pleit 

staatssecretaris D’Hoore (CVP) in 1974-1976 voor de terugkeer van gegoede 

bevolkingsgroepen met voldoende financiële middelen als oplossing voor het stedelijk 

verval (De Decker, 2009, p. 10). 

Gent biedt kansen tot emancipatie voor studenten in hun streven naar autonomie  

(Oosterlynck & Debruyne, 2010). In de cités vinden ze ruimte voor radicale ideeën en 

samenlevingsexperimenten. De scherpe armoede en povere huisvesting in de buurt 

geeft concrete inhoud aan hun sociaal engagement. Tegelijk groeit bij de politiek-

economische elite een nieuw denken. Bij de verkiezingen van 1976 lanceert Jacques 

Monsaert (CVP) een inspirerend Richtplan Gent, met revolutionaire toekomstbeelden 

over stadsontwikkeling. Als bevoegde Schepen richt hij daarna een team van ruimtelijke 

planners op (Oosterlynck & Debruyne, 2010).   

De spanning tussen autoritaire vormen van modernistische planning en nieuwe ideeën 

over stadsherwaardering kent haar hoogtepunt in 1980. Het ‘Pandinistisch 

Verblijvingsfront’21 bezet het Pand in het Patershol. Wanneer het stadsbestuur na hevig 

protest  de oude kamerwoningen laat ontruimen, trekt een betoging van 1500 mensen, 

inclusief leden van alle fracties in de gemeenteraadsfractie, door de stad om sociale 

stadsvernieuwing te eisen. Bewoners, actiegroepen en opbouwwerk vinden politieke 

medestanders in de nieuwe generatie stadspolitici.  

Het Vlaamse herwaarderingsbeleid 

Die gezamenlijke strijd voor sociale stadsvernieuwing krijgt een vertaling in het Vlaamse 

herwaarderingsbesluit van minister Akkermans (1982). Dit besluit subsidieert openbare 

besturen voor de verwerving van gronden en gebouwen en voor de uitvoering van 

werken in erkende herwaarderingsgebieden. Particulieren kunnen een renovatiepremie 

krijgen. De afbakening gebeurt niet alleen op basis van ruimtelijk en bouwkundig verval, 

maar ook op basis van sociale achterstelling. Ook Akkermans wil in navolging van de 

stadsvernieuwingscampagne een meer sociaal gemengde bevolking, maar zonder 

verdringing van de zittende bewoners. Nieuwe bewoners krijgen een plaats door 

invulbouw en de opvulling van leegstand, terwijl sociale woningbouw de zittende 

bewoners meer woonkwaliteit moet bieden  (Akkermans, 1983).  

                                                           
21

 De Pandinisten verwezen in hun benaming naar het Sandinistisch Bevrijdingsfront in Nicaragua. 
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Ondanks de eenvoudige procedure kent dit herwaarderingsbeleid een problematische 

uitvoering. Tegen eind 1988 zijn 150 stadsherwaarderingsgebieden erkend, maar slechts 

44 gebieden worden operationeel door een gebrek aan financiële ondersteuning. Dit 

onvermogen van de overheid bezorgt betrokken bewoners een wrange nasmaak.  

Bovendien schrappen de liberale opvolgers van Akkermans de directe investeringen. Het 

besluit van minister Beysen over stadsontwikkeling wordt door verdeeldheid in de 

Vlaamse regering niet gerealiseerd, maar lanceert toch een nieuw beleidsdiscours: 

stedelijke heropleving vraagt structurele ingrepen om de attractiviteit van de stad te 

verhogen en steden aan te passen aan de eisen van de globale economische 

ontwikkeling  (De Decker, 2009, p. 12). 

Start van het Gentse herwaarderingsbeleid 

Het herwaarderingsbeleid zorgt in Gent voor een frisse wind in de stadsvernieuwing, 

maar tegelijk voor een nieuwe tweedeling (Heughebaert, 2005).  Onder impuls van het 

herwaarderingsbeleid schuift het stadsbestuur in eerste instantie cultuurhistorische 

wijken naar voor. Een coalitie van actieve bewoners en organisaties, met het jonge 

Agalev als politiek verlengstuk, probeert sociale stadsvernieuwing hoger op de agenda 

te krijgen. Zelfregeneratie van de vervallen volksbuurten met speculatieve woningen is 

immers onmogelijk. De woonkwaliteit moet via sociale woningbouw verbeteren 

(Heughebaert, 2007). Met een persconferentie in april 1988 over ‘Gent, meest verkrotte 

stad van Vlaanderen’ worden 41.000 woningen met slechte woonkwaliteit aan de kaak 

gesteld. Het herwaarderingsbeleid kantelt.  

Na de verkiezingen van 1988 krijgt Gent een paarse meerderheid. De korte periode 

1988-1991 biedt duidelijk perspectief. Frank Beke richt als Schepen van Ruimtelijke 

Ordening de aandacht naar de gordelwijken. In de tweede golf herwaarderingsgebieden 

worden ruime investeringen voorzien in Rabot, Muide en Brugse Poort. Naast de 

erkende herwaarderingsgebieden maakt Gent zelf ook stadsvernieuwingsgebieden die 

op net dezelfde manier worden behandeld.  “Mijn meest geslaagde vernieuwing vind ik 

de Sas- en Bassijnwijk in Gentbrugge. We kregen daar de kans om bedrijfspanden en 

autoboxen te slopen zonder veel verdringing. We konden kwalitatieve sociale woningen 

bouwen via een architectuurwedstrijd. Het heeft wel geduurd tot 2006 tot het klaar was, 

maar het resultaat is zeer goed.”22 (Beke, 2012 ) In dit project wordt het ‘DNA’ van latere 

vernieuwingsprojecten duidelijk: de wijk wordt integraal aangepakt met verschillende 

functies tegelijk, op basis van stedelijke planning met gedreven ontwerpers, het 

stadsbestuur voert een duidelijke regie met heel wat partners in het veld, middelen van 

de Vlaamse en federale overheid worden strategisch ingezet (Temmerman, 2012). 

  

                                                           
22

 Frank Beke werd in 1988 schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening en 
burgemeester vanaf 1994 tot 2006. In 2007 werd hij opgevolgd door Daniël Termont. Samen met 
Sas Van Rouveroij wordt hij beschouwd als architect van de paarse stadsvernieuwing.  
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3. Zwarte Zondagen zweepslag voor stadsvernieuwing  

Accent op armoede en onveiligheid   

Vanaf 1989 verschuift het accent in het stadsvernieuwingsbeleid naar specifieke 

armoedebestrijding. Vlaamse fondsen voor armoedebestrijding worden geconcentreerd 

in de steden en gemeenten met de grootste concentratie kansarmen of migranten. De 

focus verschuift van een territoriale naar een doelgroepbenadering.  

Een reeks verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok brengt  de stadsvernieuwing 

hoger op de politieke agenda (De Maesschalk & Loopmans, 2003). Deze partij heeft veel 

bijval in de 19de eeuwse wijken van de grote steden met een discours over de 3 V’s 

‘veiligheid, vuiligheid, vreemdelingen’  (Billiet & De Witte, 2001). Een verklaring voor het 

succes van het Vlaams Blok wordt gezocht in de  leefomstandigheden in die wijken.  

De federale overheid sluit in 1993 een reeks Veiligheidscontracten met de vijf grote 

steden om sociale uitsluiting en kleine criminaliteit te bestrijden, in de hoop dat 

onveiligheidsgevoelens zouden afnemen. 

Vooral Vlaanderen wordt actief - ook om zich als jonge politieke entiteit in het federale 

België te affirmeren. Naast de armoedeprogramma’s wordt in 1991 Domus Flandria 

gelanceerd, een investeringsprogramma voor 10.000 sociale woningen. Dit brengt een 

impuls voor het sociaal woonbeleid, maar zorgt ook voor kritiek over de povere kwaliteit 

van de  woningen en de top-down aanpak.    

Integraal stedelijk beleid met het Sociaal Impuls Fonds 

Na een nieuwe verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok in 1995 krijgt Vlaanderen 

met Leo Peeters (SP) een eerste minister van Stedelijk Beleid.  Hij wil de dualisering in de 

stedelijke ruimte tegengaan(Peeters, 1995). Die tast immers de sociale cohesie aan en is 

een voedingsbodem voor sociale uitsluiting, armoede, criminaliteit en afkeer van 

democratie. Een aangepast stedelijk milieu moet tweeverdienergezinnen in de stad 

houden op een zodanige manier dat ook de kwetsbare en kansarme bewoners er beter 

van worden. Sociale mix moet als hefboom fungeren. 

Met het Sociaal impulsfond (SIF) voorziet de Vlaamse overheid subsidies om de 

leefomstandigheden te verbeteren in achtergestelde wijken en steden en om lokale 

besturen te ondersteunen in armoedebestrijding.  (Staatsblad, 1996) Het SIF verspreidt 

de in Antwerpen ontwikkelde wijkontwikkelingsmethodiek over de steden. De focus is:  

 territoriaal: prioritaire aandacht voor stedelijke gebieden;  

 integraal: uitdrukkelijk breder dan welzijn, maar alle beleidsdomeinen die de leef- 

en omgevingskwaliteit kunnen verbeteren. 

Ondanks de brede scoop blijft de focus op armoedebestrijding door de erfenis van de 

armoedefondsen en door het beperkt budget. De sociale herstructurering primeert 

boven de fysieke en economische (Loopmans, 2002).  
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Verschuiving in het Gentse herwaarderingsbeleid 

Ook in Gent is de opkomst van het Vlaams Blok een impuls voor stadsvernieuwing. “De 

herwaardering was al langer bezig (…) die aandacht is verscherpt door de opkomst van 

het Vlaams Blok.” (Beke, 2012 ) 

Met verschillende instrumenten komen er meer budgetten vrij voor sociale huisvesting. 

“Volkshaard heeft dan bewust geïnvesteerd in de stadsvernieuwing. We vonden het een 

dubbele sociale opdracht: met kleinschalige projecten niet alleen  sociale woningen 

bouwen, maar ook zorgen voor een kiemeffect in de stadsvernieuwing”(Timbremont, 

2012).23 De zittende bewoners krijgen veel aandacht. De aanpak van   Domus Flandria 

doorkruist het participatieve proces van sociale stadsvernieuwing. Vlugge, grootschalige 

woningbouw leidt tot het inplanten van sociale appartementsblokken. 

Met de kansarmoedefondsen en het SIF verschuift de aandacht in Gent naar “een 

poging om de samenlevingsproblemen in de moeilijke wijken zoveel mogelijk onder 

controle te krijgen. Investeringen zijn er nog wel in de infrastructuur van voorzieningen, 

de uitrusting van de wijk en in samenlevingsprojecten. De krotten blijven voor een groot 

deel staan.”(Heughebaert, 2005, p. 28) Typisch voor de Gentse aanpak is dat een flink 

deel van de veiligheidscontracten wordt besteed aan sociale preventie met 

drugpreventie, fan- en citycoaching en buurtwerk.  

Het middenveld wordt gemobiliseerd om de verzuring tegen te gaan, met een gedeelde 

agenda maar met een dominante positie van de politiek. De herovering van de VB-

stemmer zorgt voor “een trekken en duwen en balans van machtsverhoudingen tussen 

een deel van het middenveld, met integratiewerk,  sociaal-artistiek werk, buurtwerk, 

jeugdwelzijnswerk, samenlevingsopbouw en de politiek”. (Debruyne, 2012)24  

Gent kiest voor aantrekkelijke stadskern  

Tijdens de laatste bestuursperiode in de 20ste eeuw verschuift de Gentse aandacht van 

de 19de eeuwse gordel naar de stadskern (Heughebaert, 2005 en 2007). De paniekreactie 

na Zwarte Zondag 1991 ebt langzaam weg:  zeker in Gent lijkt de bedreiging van het 

Vlaams Blok politiek onder controle. De herwaarderingsgebieden doven uit. Maar 

vooral: door het aantrekken van de economie krijgt de stadskern een enorme boost. 

Gent beaamt het verhaal van de aantrekkelijke, competitieve stad die toeristen en 

shoppende bezoekers naar de stadskern moet halen. Vooral de binnenstad vernieuwt 

met opvallende projecten zoals de heraanleg van de Korenlei en Graslei en de  renovatie 

van het Justitiepaleis. Intussen wordt met ambitieuze stadsontwerpen wel al nagedacht 

over een geconcentreerde stadsvernieuwing in de gordelwijken tijdens de volgende 

legislaturen. 

                                                           
23

 Marc Timbremont was vanaf 1990 tot zijn pensioen directeur van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Volkshaard (christelijke arbeidersbeweging). Met een aantal projecten 
was Volkshaard actief betrokken bij de stadsvernieuwing in de gordelwijken. 
24

 Pascal Debruyne is sociaal werker en licentiaat moraalfilosofie. Als stadsonderzoeker werkt hij 
aan een doctoraat bij de Middle East and North Africa Research Group (Menarg) van de Ugent. 
Hij is redactielid van de kritische stadskrant Tiens Tiens en actief in het Gentse middenveld 
binnen vzw Jong, Samenlevingsopbouw Gent, Uit De Marge en Rocsa. 
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4. Kiemen van een gentrificatiestrategie? 

Een blijvende logica van suburbanisatie 

In de historiek merken we een rode draad van non- of anti-stedelijk beleid. Politieke 

strategieën waren dominant gericht op het promoten van suburbaan wonen. De 

welvaartstaat maakte deze territoriale spreiding ook economisch mogelijk en sociaal 

aantrekkelijk. Investeringen in de steden na de herontdekking van de stad hebben die 

krachtige mechanismen niet omgekeerd. We zien een sociaal-geografische polarisering: 

 tussen het rijkere suburbane gebied en de armere steden; 

 binnen de stad waar achtergestelde wijken arme en kwetsbare bewoners blijven 

aantrekken. 

Een strategie voor sociale stadsvernieuwing 

Een blijvende referentie is de korte periode van het herwaarderingsbeleid in de jaren 

1980. Hoewel de middelen te beperkt bleven voor een ommekeer, behoudt dit model 

een wervende kracht als alternatief spoor van sociale stadsvernieuwing: 

 het recht op kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen staat voorop;  

 sociale verdringing wordt voorkomen door invulbouw en opvulling van leegstand; 

 zittende bewoners participeren in het lokale herwaarderingsproces. 

Voor verschillende  Gentse actoren blijft deze periode een ijkpunt voor latere projecten 

van stadsvernieuwing.  

Een sociale en territoriale benadering van stadsvernieuwing? 

De opeenvolgende verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok hebben geleid tot een 

territoriaal beleid gericht op achtergestelde gebieden in de steden (De Decker, 

Kesteloot, De Maesschalk, & Vranken, 2005). Het bewustzijn bij stadsbesturen over 

intra-stedelijke sociaal-ruimtelijke polarisering is toegenomen. Met die sociale 

invalshoek wijkt Vlaanderen af van de dominante tendens in westerse steden naar een 

meer bedrijfsmatige, competitieve benadering van stadsontwikkeling.  

Elementen van een gentrificatiestrategie? 

In de historiek doemen al contouren op van een gentrificatiebeleid voor 

stadsvernieuwing dat pas rond 2000 in een vastere plooi zal vallen.  Die evolutie is niet 

eenduidig want tegelijk blijven strategieën aanwezig die dit afremmen.  

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEËN 

Gericht op het kapitaalscircuit 

Medio jaren 1970 pleit Luc Dhoore voor de terugkeer van gegoede bevolkingsgroepen 

als oplossing voor de stedelijke problemen. Een tiental jaar later lanceert  minister 

Beysen een beleidsdiscours over competitieve stadsontwikkeling.  

Tegelijk zien we een sterke impuls voor sociale huisvesting in de jaren 1990. 
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Gericht op sociale regulatie  

Al in de jaren 1970 wordt sociale mix in beleidsdocumenten als oplossing voor de 

stedelijke problemen voorgesteld. In het prille Vlaamse stedenbeleid medio jaren 1990 

wil  minister Peeters een  stedelijk milieu ontwerpen dat tweeverdienergezinnen in de 

stad houdt zodat ook de kwetsbare bewoners er beter van worden.  

Na Zwarte Zondag krijgt de strijd tegen  onveiligheid(sgevoelens) meer prioriteit. 

Tegelijk staat de strijd tegen kansarmoede en dualisering centraal. Kwetsbare en 

kansarme bewoners moeten beter worden van het stadsbeleid. 

Gericht op culturele hegemonie 

Overheden, partijen en middenveld delen een consensus om de 19de eeuwse wijken te 

heroveren op extreem-rechts. De dominantie in dit beleidsverhaal is duidelijk politiek, 

maar sociale, culturele en artistieke actoren hebben toch kritische ruimte. De SIF-

periode verscherpt de aandacht voor sociaal-ruimtelijke dualisering. 

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN politieke strategieën….: 

potentieel voor  

gentrificatiebeleid 

stimulerend  afremmend  

… gericht  

op het 

kapitaalscircuit 

 competitieve stadsontwikkeling 

 kwalitatieve stadsvernieuwing 

voor aantrekken van jonge 

middenklasse tweeverdieners  

 investeringsimpuls voor  

sociale huisvesting 

… gericht  

op sociale regulatie 

 sociale mix door inbreng 

middenklasse 

 bestrijden van 

onveiligheid(sgevoel) 

 bestrijding van 

kansarmoede en 

dualisering 

… gericht  

op de civil society 

 middenveld deelt politieke agenda 

> minder kritische ruimte   

 dominantie openbaar bestuur  

 ruimte voor sociale 

inbreng  

 groeiend besef van 

sociaal-ruimtelijke 

dualisering  

Figuur 7.  Stimulerende en afremmende strategieën in de historiek van stadsvernieuwing 

STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN 

Deze staatsruimteliijke strategieën staan in wisselwerking met politieke strategieën 

gericht op het functioneren van de staat zelf:  

 we zien al een bescheiden evolutie naar het verschuiven van regulerend werk 

van het Vlaamse naar het lokale niveau  

 de stedelijke bestuurskracht op sociaal-ruimtelijk vlak vergroot, met deskundige 

ambtenaren en processen van ruimtelijke en sociale planning.  Dit zal een 

voorwaarde blijken om het stadsvernieuwingsbeleid krachtig door te zetten.  

Kansarmoede- en SIF-beleid brengt ‘sociale’ actoren in het openbaar bestuur (OCMW, 

buurtwerk, …) en het middenveld centraal binnen in een stedelijke beleidsvoering 

waarin sociaal beleid en territoriaal beleid – niet zonder moeite – worden gekoppeld. 

Die inbreng bevat het potentiëel voor een alternatieve, sociale stadsvernieuwing. 
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HOOFDSTUK 2.  

STADSVERNIEUWING IN EEN MULTILEVEL STEDENBELEID 

In deze analyse zoeken we een antwoord op de vraag (in hoeverre) de multilevel context 

van het stedenbeleid stimulerende/afremmende effecten heeft voor een 

gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing. 

1.  Het Vlaamse, federale en Europese stedenbeleid  

Bij de stadsvernieuwing zijn subsidies steeds belangrijk geweest voor Gent. “En dat was 

dan wel een reactie in die periode van het VB met de armoedefondsen en later het SIF. 

Daar heeft Gent gebruik van gemaakt. Het grootstedenfonds van de federale regering 

mag zeker niet vergeten worden.” (Beke, 2012) 

Rond 2000 maakt Gent de keuze om de middelen voor stadsvernieuwing 

geconcentreerd en gebiedsgericht in te zetten, via geïntegreerde en strategische 

projecten25. Om die stadsvernieuwing te realiseren kan Gent een beroep doen op 

Vlaamse , federale en Europese middelen. 

Om dit te onderzoeken is het specifieke stedenbeleid26 met impact op de 

stadsvernieuwing in de Gentse gordelwijken van de Vlaamse, federale en Europese 

overheid in een synthese samengebracht27.  Op die basis kunnen we in het volgende 

overzicht een aantal strategieën aanduiden die een beleid van stadsvernieuwing door 

gentrificatie kunnen stimuleren of afremmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
25

 Een gedetailleerd overzicht van de stadsvernieuwingsprojecten in de gordelwijken is 
opgenomen in bijlage 1. 
26

 Dit hoofdstuk focust op het ‘enge’ stedenbeleid van de verschillende overheden. Nochtans is 
het ‘reguliere’ beleid en zeker het woonbeleid minstens zo belangrijk voor de stadsvernieuwing. 
Dit komt verder aan bod, ondermeer bij de bespreking van gentrificatie in onze woonmarkt.  
27

 Dit hoofdstuk is beperkt tot de toepassing van de strategisch-relationele analyse op het 
stedenbeleid van de verschillende overheden. Een omstandige synthese van het multi-level 
stedenbeleid, telkens met de weerslag voor de Gentse stadsvernieuwing, is opgenomen in het 
werkdocument Stadsvernieuwing in een multilevel omgeving 2000-2012  in bijlage 6. 

Leeswijzer bij figuur  ‘overzicht van multilevel stedenbeleid’ (volgende pp.) 

Recht: politieke strategieën met stimulerende invloed naar gentrificatie? 

Cursief:  politieke strategieën met temperende invloed op gentrificatie?  

Regelgeving: onderlijnd 
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ANALYSE- 

KADER 

STAATSRUIMTELIJKE 

PROJECTEN 

STAATSRUIMTELIJKE 

STRATEGIEEN 

Politieke strategieën  Politieke strategieën 

 

gericht op een coherente en 

werkbare ruimtelijke verdeling 

van regulerende arbeid tussen 

ruimtelijk gedifferentiëerde 

staatsstructuren  

ECONOMISCH 

om ruimtelijk selectieve 

accumulatiestrategieën te 

ondersteunen  

SOCIAAL 

om ruimtelijk selectieve strategieën 

van sociale beheersing te 

ondersteunen 

CULTUREEL 

om ruimtelijke selectieve 

hegemonische projecten te bewaren  

 

> gericht op de staat zelf 

 

> gericht op het kapitaalscircuit > gericht op sociale regulatie > gericht op de civil society 

TOEPASSING OP MULTILEVEL BELEIDSCONTEXT 

Vlaamse 

overheid 

Toenemende beleidsvrijheid 

voor steden (sterke vraag van 

lokale besturen) 

[Stadscontract 

(interne staatshervorming) 

Scheiding beleid voor 

stadsontwikkeling van sociaal 

beleid 

Stedenfonds 2003 met accent op 

potenties steden en stedelijke 

competitiviteit  door aanpassing 

woonaanbod en woonomgeving 

Stadsvernieuwingsprojecten 2002: 

hefboom voor  

 kwalitatieve projecten naar een 

aantrekkelijk stedelijk landschap  

 gericht op jonge gezinnen uit de 

middenklasse  

 met PPS 

Vlaams woonbeleid stimuleert sociale 

woningen 20% vanaf 50 woningen 

Sociale mix  

Stedenfonds  

Aantrekken gegoede en beter 

opgeleide bevolking 

Stadsvernieuwingsprojecten 

“Gezonde sociale mix” 

Einde van L/R debat sociale 

stadsvernieuwing versus 

stadsontwikkeling met consensus 

over stedelijke competitiviteit 

- bij klassieke partijen 

- tussen Vlaamse overheid en 

stadsbesturen 

Stedenfonds 

Leefbaarheid verhogen in wijk en 

stad (minder aandacht voor 

dualisering op woonmarkt) 
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Belgische 

federale 

overheid 

Stadscontracten met 

enveloppefinanciering en  

- veel lokale beleidsruimte 

- vanaf 2008 federale 

prioriteiten  

 

Afnemend belang van federaal 

niveau voor steden (zesde 

staatshervorming) 

Federaal grootstedenbeleid 2005 

huisvestingscontracten zachte 

renovatie stadswoningen mogelijk 

Concentratie op directe investering in 

achtergestelde wijken 

Bestrijden van onveiligheid(sgevoel) 

- GAS wetgeving 1999 en verbreding 

van de scoop 

- Strategisch Veiligheids- en 

preventiecontract   

vanaf 2007 duidelijke focus op 

sociale overlast  

Federale stadscontracten voor 

sociale cohesie en maatschappelijke 

integratie  

Consensus over  

strijd tegen onveiligheid(sgevoel) en 

sociale overlast 

- binnen federale overheid 

- met de stadsbesturen 

 

Blijvende aandacht voor dualisering 

in steden  

 

Veel ruimte voor eigen invulling door 

de steden 

Europese 

Unie 

Charter van Leipzig 2007: 

algemeen Europese 

kaderstelling en vooral 

stedelijke uitvoering 

Toenemende incentives en 

kader voor stedenbeleid; 

subsidies vragen systematische 

opvolging door actieve 

stadsbesturen 

  

 

Doelstelling 2: stadsvernieuwing voor 

verhogen van competitieve positie 

van steden  

Vlaamse prioriteiten 2007 voor het 

hele grondgebied 

 ruimtelijk-economische 

omgeving  

 grote stedelijke 

ontwikkelingsprojecten  

stadsvernieuwing staat onder deze  

strategische doelen 

verhogen van de stedelijke vitaliteit 

in kwetsbare buurten en sociale 

economie 

Europa 2020 

Sociale cohesie is een prioriteit 

Lissabonstrategie 2000 voor een 

competitieve economie 

Gevolgd door Europa 2020 van 

Europese Commissie 

Doelstelling 2 

Heropleving van buurten en wijken 

voor de leefbaarheid en de 

internationale uitstraling van de stad 

 

 

Figuur 8 Overzicht van multilevel stedenbeleid volgens strategisch-relationeel schema 
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2. Een vruchtbare context voor gentrificatiebeleid 

Staatsruimtelijk project 

 Stadsbesturen worden ‘geactiveerd’. Ze zijn niet langer passieve recipiënten en 

uitvoerders van door hogere overheden uitgedachte initiatieven (De Decker, 2009). 

Het Vlaamse Stedenfonds en de calls voor stadsvernieuwingsprojecten, de federale 

stadscontracten en de Europese Doelstelling 2-middelen vragen een systematische 

opvolging door actieve stadsbesturen.  Autonome grond- en bouwbedrijven spelen 

vaak een leidende rol in vastgoedontwikkeling. 

 De interstedelijke competitie is niet uitsluitend naar de private kapitaalmarkt gericht 

maar meer nog naar het aantrekken van subsidies.  

 De steden krijgen meer beleidsruimte. Binnen de kaders en subsidies voor 

stadsvernieuwing kunnen ze inzetten op eigen prioriteiten. Toch zullen een aantal 

ruimtelijk selectieve strategieën van overheden die ruimte impliciet inperken. 

Die verschuivingen in de relatie met andere overheden brengt ook stevige wijzigingen 

mee in de stedelijke organisatie. 

 Stadsbesturen kunnen in toenemende mate rekenen op goed uitgebouwde diensten 

in diverse sectoren met heel wat expertise voor stadsvernieuwing. 

 De klassieke administratiestructuur verschuift naar flexibeler structuren om logge 

besluitvorming te verminderen en een flexibeler personeelsbeleid toe te laten. Dit 

heeft minder democratische accountability voor een gentrificatiebeleid tot gevolg.  

 De Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten stellen de eis naar 30% private inbreng via 

PPS. Projectontwikkelaars komen mee aan het stuur van de stadsvernieuwing - een 

kenmerk van gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing (Smith, 2002).  

Het beleid voor stadsontwikkeling wordt gescheiden van het sociaal beleid. “The choices 

made at the local level show how social policies are regarded (at best) as irrelevant to 

successful urban development, very much in line with Flemish discourse that shows a 

prioritarisation of the latter over the former.” (Loopmans, 2007, p. 223) 

Staatsruimtelijke strategieën 

Deze staatsruimtelijke projecten staan in een dialectische relatie met belangrijke 

staatsruimtelijke strategieën. Die dialectiek laat begrijpen waarom steden - ondanks de 

grote beleidsruimte - een vrij gelijkaardige strategie van stadsontwikkeling voeren. 

Gericht op accumulatie 

 De links-rechts  discussie tussen sociale stadsvernieuwing versus stadsontwikkeling 

lijkt na de doortocht van paars verdwenen. Het Vlaamse stedenbeleid vindt (laat) 

aansluiting bij de internationale tendens van  competitieve stadsontwikkeling. Ook 

de inzet van Europese Doelstelling 2-middelen binnen de Vlaamse prioriteiten maakt 

stadsvernieuwing in kwetsbare wijken ondergeschikt aan ontwikkelingsprojecten in 

een sterke  ruimtelijk-economische omgeving. Het Vlaamse stedenbeleid neemt een 

bocht van het sociale beleid waaruit het ontstond naar een focus “on urban 
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development and interurban competition for (wealthy, taxpaying) inhabitants, 

visitors and investors rather than on urban problems and the living conditions of 

poor people in deprived neighbourhoods.” (Loopmans, 2007, p. 224)  

 Verdedigers van deze  strategie hopen dat “via de investeringen in economische 

ontwikkeling, vastgoed en/of de heraanleg van het openbaar terrein de winsten zich 

volgens de ‘trickle down’ theorie via jobs en de consumptie van recreanten, 

toeristen en tweeverdieners over het armere deel van de stedelijke samenleving 

zouden spreiden en zodoende ook de minst fortuinlijken ten goede komen” (De 

Decker, 2009, p. 18). In de praktijk blijkt er wel degelijk sociale verdringing door de 

inherente sociale selectiviteit van een dergelijke stadsontwikkeling. 
 

Een aantal strategieën hebben een afremmend effect op gentrificatie. Het  Vlaams 

woonbeleid verplicht  20 % sociale huisvesting in projecten vanaf 50 eenheden28. Het 

federale grootstedenbeleid blijft gericht op directe investeringen in achtergestelde 

wijken en maakt een zachte renovatie van stadswoningen mogelijk29. Binnen 

Doelstelling-2 is voor Antwerpen en Gent een prioriteit voor het verhogen van de 

vitaliteit in kwetsbare buurten ingeschoven en kan ingezet worden op sociale economie.  

Gericht op sociale regulatie  

 Het nastreven van sociale mix is krachtig aanwezig in het Vlaamse stedenbeleid. Het 

kan bogen op een lange traditie als beleidsdiscours maar wordt in het nieuwe 

stedenbeleid stevig ingezet. Het verhogen van het aandeel van de middenklasse 

moet zorgen voor sociale beheersing en/of emancipatie van de lagere klassen.   

 Het bestrijden van sociale ongelijkheid is vervangen door sociale cohesie om de 

spanningen binnen de steden op te vangen. Stedelijke overheden zijn door hun 

nabijheid bij de bevolking en door het beschikbare instrumentarium en netwerk van 

voorzieningen geschikt om die sociale cohesie te bevorderen.  

 Leefbaarheid vertaalt zich in meer repressie van de sociale overlast door marginale 

groepen die de openbare ruimte besmetten. De middenklasse wordt afgeschermd 

van de onzekerheid en onveiligheid in de steden door zero-tolerance en repressief 

beleid. Zo kan die middenklasse de steden verder gebruiken zonder een hoge prijs te 

betalen (Kesteloot, 2004).   

Bij deze strategieën voor sociale regulatie moeten twee nuances worden aangebracht.  

 Sociale mix en cohesie kunnen dan wel als doelen worden gesteld maar zijn in de 

beleidspraktijk veel minder beheersbaar, meetbaar en uitvoerbaar. Dit maakt de 

marge voor dissonantie en alternatieve praktijken groter. 

                                                           
28

 Dit behoort niet tot het specifieke stedenbeleid maar wordt vermeld omwille van de grote 
relevantie. Sinds september 2009 is het decreet Grond- en Pandenbeleid in Vlaanderen van 
kracht. Dat legt een ‘sociale last’ op voor verkavelingen vanaf 10 loten, groepswoningbouw (mix 
van woningen en appartementen) vanaf 10 entiteiten, appartementen vanaf 50 entiteiten of de 
ontwikkeling van woonprojecten op stukken grond die groter zijn dan 5000m² 
29

 Het federale stedenbeleid is minder uitsluitend op grote stadsontwikkeling gericht en voorziet 
directe impulsen voor de meest kwetsbare stedelijke wijken en bewoners Het is de vraag of deze 
insteek na de 6

de
 staatshervorming behouden blijft.  
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 Steden hebben ruimte om in te zetten op sociale preventie, hoewel die ruimte in 

een naar rechts verschuivend revanchistisch klimaat verkleint.    

Gericht op culturele hegemonie 

Deze strategieën worden ondersteund door een sterke consensus tussen en binnen 

overheden. 

 Ondanks onduidelijkheid over beleidsdoelen en wetenschappelijke vragen bij de 

effecten van sociale mix voor kwetsbare bewoners blijft ‘een gezonde sociale mix’30 

een sterk hegemonisch verhaal in het stedenbeleid. 

 Het ‘verhogen van de leefbaarheid31’ wordt als algemene en multi-interpretabele 

maar nauwelijks aanvechtbare doelstelling van stedenbeleid naar voor geschoven. 

Tegelijk is er de blijvende federale aandacht voor dualisering in het ‘usurperend’ 

stedenbeleid, en krijgen steden beleidsruimte voor stadsontwikkeling.  

3. Geen determinisme 

De staatsruimtelijke projecten en strategieën die in het multilevel stedenbeleid na 2000 

tot ontwikkeling komen, vormen een vruchtbare context voor een gentrificatiebeleid. 

Het discours over het ‘recht’ op gezond wonen voor kwetsbare groepen in een solidaire 

stad wordt verdrongen. Sociaal woonbeleid als kern van sociale stadsvernieuwing wordt 

minder evident. Toch is dit geen noodlottig determinisme.  

Historische verandering én continuïteit 

De overgang van SIF naar Stedenfonds bracht een sterkere nadruk op stadsontwikkeling 

als hefboom om stedelijke problemen te counteren. “Men zag dat pure investeringen in 

sociale voorzieningen en sociaal werk dweilen met de kraan open was als er niet tegelijk 

geïnvesteerd werd in de fysieke kwaliteit van de stedelijke omgeving, als bedrijven niet 

terug investeren in de stad.” Dit bracht echter geen radicale breuk. Want de historische 

erfenis van het SIF is de toegenomen aandacht voor sociaal-ruimtelijke dualisering, en 

de grotere aanwezigheid van ‘sociale’ actoren in het beleidsveld. “Die opvatting over 

sociaal beleid – curatief en met netwerkvorming – is ook met het decreet lokaal sociaal 

beleid32 verder versterkt en verdiept.” (De Rynck, 2012)33 

                                                           
30

 Een “gezonde sociale mix” is een mooi voorbeeld van het politiek gebruik van hegemonisch 
discours. Het past in een organisch en dus in wezen conservatief beeld van de samenleving 
waarin ziek/gezond als apolitieke dichotomie wordt gehanteerd. Dit laat weinig politieke 
discussie toe, want wie kan nu tegen gezondheid zijn? Toch blijft het relevant de voorstanders 
van ‘gezonde mix’ concreet te bevragen op het effect en de precieze inhoud van hun medicijn. 
31

 Het is intrigerend om vast te stellen hoe ‘leefbaarheid’ in de voorbije decennia eerst een links-
progressief verhaal van ‘stad voor de mensen’ was (in een aantal steden ontstond Agalev uit 
dergelijke burgergroepen) om uiteindelijk in rechts-populistisch vaarwater terecht te komen (met 
in Nederland ‘Leefbaar Rotterdam’ van Pim Fortuyn) 
32

  In 2004 werd het Vlaamse decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd. Dit decreet bevat het 
kader voor de uitbouw van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.  
33

 Prof. Filip De Rynck is docent bij de vakgroep Bestuur en Beleid van de Hogeschool Gent. Hij is 
een van de architecten van het Vlaamse stedenbeleid na 2000. Hij observeerde de  
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Stedelijke strategische ruimte  

Steden hebben zelf veel strategische ruimte. Zo kan de doelstelling in het Stedenfonds 

om dualisering tegen te gaan op verschillende manieren worden ingevuld. “Je kan daar 

ook een zeer liberale strategie in volgen: je kan zorgen dat je de arme mensen in je stad 

gaat helpen, maar je kan er ook voor zorgen dat er geen arme mensen meer in je stad 

toekomen.” (Temmerman, 2012)34 Gent heeft berekend dat ongeveer 65% van de 

middelen naar sociale objectieven gaan, zoals een voorafname van 6 miljoen voor het 

OCMW, en de wijkgezondheidscentra. Met het SIF was een heel “patrimonium aan 

sociale voorzieningen en organisaties uitgebouwd en je kon dat onmogelijk helemaal 

terugschroeven. Daar was een grote schrik voor een sociaal bloedbad, maar dat is niet 

gebeurd.”(Temmerman, 2012)   

Bovendien is de tendens naar stadsontwikkeling geen louter top-down verhaal.  Eind 

jaren 1990 zijn de Vlaamse stadsbesturen gaan investeren in hun stad, nog los van de 

Vlaamse en Europese impulsen. In de groeiende multilevel context heeft Gent dan een 

eigen strategisch apparaat ontwikkeld. Mogelijke subsidiekanalen werden in een matrix 

gekoppeld aan eigen strategische doelstellingen. “Alles wat ruimtelijk-infrastructurele 

stadsvernieuwing is, proberen we zoveel mogelijk af te rekenen op EFRO D2, 

stadsvernieuwingsfonds en grootstedenbeleid. De sociale component, het sociaal 

weefsel versterken, financieren we dan met het Stedenfonds  (...)  Het is altijd een én- 

én-verhaal.” (Boucké, 2012) 

Beperkte betekenis van het specifieke stedenbeleid 

Filip De Rynck wijst op een toegenomen spanning in het sociaal beleid voor onze 

stadsbesturen. “Aan de voordeur van het sociaal beleid hebben overheden toegenomen 

aandacht voor dualisering. Alleen is het probleem dat de achterdeur van het sociaal 

beleid intussen steeds wijder open staat als gevolg van dynamieken op de woonmarkt, 

het onderwijs, liberalisering van de energiemarkt, liberalisering van de  sociale zekerheid 

en ga zo maar door.”  

Bovendien voert Vlaanderen een bescheiden expliciet stedenbeleid binnen een impliciet 

non- of anti-stedelijk beleid. “Want Vlaanderen is in het reguliere beleid zeker niet 

stedelijk. De suburbanisering gaat gewoon verder.  De echte discussie is die over het 

impliciet stedenbeleid: is er prioritaire investering in de kinderopvang of de sociale 

huisvesting in de steden - waar de noden het grootste zijn? Nee. De middelen worden 

verspreid en versnipperd. Het is een heel gemengde balans.” (De Rynck, 2012) 

  

                                                                                                                                                               
stadsvernieuwing in Gent vanuit participatief oogpunt o.m. in het kader van onderzoek naar 
participatie-arrangementen en vanuit de klankbordgroep van het project Gent Sint-Pieters. 
34

 Dirk Temmerman was actief in de Gentse stadsvernieuwing bij de ambtelijke opvolging van de 
kansarmoedefondsen, het Stedenfonds en andere stadsbrede subsidies. In de huidige legislatuur 
is hij adviseur Stedenbeleid in het kabinet van Minister Van den Bossche. 
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HOOFSTUK 3.  

GENTRIFICATIE ALS EFFECT VAN STADSVERNIEUWING IN DE 

GENTSE GORDELWIJKEN 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of en in welke mate gentrificatie een (in)direct effect is 

van de stadsvernieuwing in de gordelwijken, en hoe dit effect zich verhoudt tot de 

klassieke vraag- en aanbodverklaringen. Die analyse wordt gemaakt na een beknopte 

schets van het paars project voor stadsvernieuwing en van de politiek-institutionele 

kantelmomenten waarin de stadsvernieuwing werd vastgelegd35. 

1. Het paars project voor stadsvernieuwing   

De paarse architecten van de stadsvernieuwing beklemtonen het belang van de jaren 

1990 voor de conceptualisering en besluitvorming. Tijdens de laatste bestuursperiode in 

de 20ste eeuw komt het ‘paarse project’ pas goed uit de verf.   

Na de val van het Oostblok zit het socialisme ideologisch in het defensief. Een uitweg 

wordt gezocht in de ‘Derde Weg’ als pragmatische variant tussen neoliberalisme en 

overheidsdirigisme (Giddens, 1994).  De staat moet het ondernemerschap en de markt 

ondersteunen om de welvaart te verhogen in een context van globale concurrentie.  

Door die ideologische verschuiving kan de bestuursmeerderheid in Gent rond de sociaal-

democratische burgemeester Frank Beke en de sociaal-liberale Schepen Sas Van 

Rouveroij evolueren naar een “stadsproject van een brede stadsvernieuwing. Door de 

goede samenwerking kwam een paars project tot stand dat meer was dan een 

samenvoeging van rood en blauw. In alle omstandigheden konden we achter het project 

gaan staan, zonder flauwe compromissen of compensaties.” (Van Rouveroij, 2012)36  

1.1. Een gedeelde analyse, een gedeeld project 

Frank Beke richt zich op “de renovatie en de aantrekkelijkheid van de stad. Nu gaat het 

over het aantrekken van jonge tweeverdieners naar de stad én naar het versterken van 

de sociale cohesie in de stad”. Ze maken een gedeelde analyse van een perifere 

randstad met verkavelingswoede en een uitgezogen kernstad in verval, met leegstand 

en verkrotting en een sterke instroom van migranten naar de goedkope woningen 

(Beke; Van Rouveroij, 2012).  

Dit leidt tot een gedeelde keuze om: (1) de fysieke context van de kernstad drastisch aan 

te pakken vanuit het niveau van het structuurplan of het bouwblok en niet langer op 

perceelsniveau; en (2) de stadsvlucht van meer begoede jonge gezinnen in te dijken 

waarbij sociale verdringing ‘zoveel mogelijk’ moet vermeden worden. 

Rood en blauw delen ook de aandacht voor sociale cohesie. Naast de fysieke 

vernieuwing krijgt ook sociaal-culturele vernieuwing een belangrijk accent. “Vroeger was 

                                                           
35

 Een gedetailleerd overzicht van de stadsvernieuwingsprojecten is opgenomen in bijlage 1.  
36

 De sociaal-liberaal Sas Van Rouveroij kan samen met oud-burgemeester Frank Beke de paarse 
architect van de Gentse stadsvernieuwing worden genoemd. In de beleidsperiode 1995-2000 had 
hij als eerste Schepen Ruimtelijke Ordening, in de volgende legislatuur Cultuur in zijn portefeuille. 
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er een scheur tussen het Noorden met het arme Gent en de rijkere rest van de stad. Die 

hadden nauwelijks contact met elkaar. Zoals Job Cohen37 zei: “de boel samenhouden” – 

daar voel ik me erg mee verwant.  Ik vind dat voor een burgemeester een belangrijke 

opdracht.” (Beke, 2012) “Samenlevingsopbouw gaat over openbaar domein en 

kwalitatieve woningen, maar je moet ervoor zorgen dat de mensen die in die woningen 

komen zich ook thuis voelen en dat er een soort gemeenschapsleven tot stand komt.” 

(Van Rouveroij, 2012)  

Binnen het gezamenlijke project leggen beide partners verschillende accenten. Voor de 

liberalen moet het keren van de selectieve stadsvlucht de fiscale verarming stoppen. 

Voor Van Rouveroij leidt die stadsvlucht “in verhouding tot de enorme behoefte aan 

middelen voor stadsherwaardering tot het verhogen van de belastingen op de meer 

begoeden die nog gebleven zijn. Voor liberalen kom je dan in een zeer negatieve 

vicieuze cirkel terecht.” De socialisten zien de instroom van de middenklasse ook als 

middel tot sociale vooruitgang. “En dan is de redenering: als ik jonge gezinnen aantrek, 

bij voorkeur met een job, dan gaat dat mijn sociaal weefsel, mijn fiscaal draagvlak, mijn 

buurtleven omhoog trekken.” (Temmerman, 2012) 

Dit zijn eerder nuances dan ideologische verschillen. Paars beklemtoont unisono dat de 

stadsvernieuwing een én-én-verhaal moet worden: inspanningen van het openbaar 

bestuur moeten jonge tweeverdieners gezinnen uit de middenklasse aantrekken die in 

de wijken willen komen wonen; dat moet een hefboom worden om de leefbaarheid in 

de wijken ook voor de zwakste bewoners te verhogen.   

1.2. Ruimtelijke en sociale selectiviteit in het vernieuwingsproject  

Zowel de structuur van de ruimte als de samenstelling van de bevolking moet wijzigen: 

“Het is de opdracht van de stad om daar kwalitatieve nieuwe ruimte te creëren zodat 

andere mensen geïnteresseerd raken om daar te wonen, zodat daar een gezondere mix 

van bewoners ontstaat en de neerwaartse spiraal van verloedering van die wijken 

doorbroken wordt.” (Lacoere, 2012)38  

De stadsplanners beginnen volop te denken volgens een nieuw model: geconcentreerd 

wijk per wijk. “In de periode daarvoor zagen we vooral kleine, versnipperde ingrepen 

over alle wijken die misschien wel populair waren maar weinig structurele meerwaarde 

brachten.  Met de geconcentreerde inspanningen wilden we de schaal van de ingrepen 

vergroten zodat ze meer zou inwerken op de stedelijke structuur van de wijk.” (Lacoere, 

2012) Vanaf 2000 wordt 25 miljoen uit de reguliere stadsbegroting gericht naar 

                                                           
37

 Job Cohen werd als burgemeester van een superdiverse stad als Amsterdam bekend om zijn 
pragmatische maar niet aflatende inzet om ‘de boel samen te houden’. Met dat profiel werd hij 
als antipode voor het revanchistische vreemdelingendiscours van de rechtse populist Geert 
Wilders ingezet bij de verkiezingen van 9 juni 2010. 
38

 Peter Lacoere was vanaf 1997 betrokken bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Gent. 
Hij was direct betrokken bij de strategische keuze voor de wijk-na-wijk stadsvernieuwing.  Na de 
afwerking in 2003 werd hij directeur projecten van het Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSOB) en 
maakte hij ook de bottom-up uitvoering van de projecten mee. 
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stadsvernieuwingsprojecten, aangevuld met “Vlaamse en Europese subsidies waar Gent 

ook goed de weg naar gevonden heeft.” (Dejonghe, 2012)39  

Ruimtelijk wordt een analyse gemaakt van de aantrekkelijkheid van de wijken. In wijken 

met een aantrekkelijke woningstock zoals Heirnis en Sint-Macharius is de interventie 

beperkt. Maar in wijken als Rabot en Brugse Poort zijn die incentives met projecten en 

renovatiepremies de trigger. Gehoopt wordt dat die vernieuwing in beperkte zones zal 

zorgen voor een  spontaan invuleffect van het tussenliggende gebied (Beke, 2012).   

Het paarse stadsproject is niet enkel ruimtelijk, maar ook sociaal selectief. De 

middenklasse moet de motor worden voor fysieke én sociale verbetering van de wijken. 

Dit past binnen: 

 het liberale verhaal van de stad als motor van kapitalistische ontwikkeling, om 

de middenklasse, bedrijven en innovatie naar de stad te halen; 

 het sociale-mix verhaal van de sociaal-democraten met de middenklasse als 

motor voor de heropleving van de wijk. 

“Beiden verwijzen naar het kapitaal van de middenklasse: het economisch kapitaal voor 

de liberalen, het sociaal kapitaal voor de sociaal-democraten.” (Debruyne, 2012)  

2. Politiek-institutionele kantelmomenten  

2.1. Geen stadsvernieuwing in Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  

Bij de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent voor het Gewestelijk RUP worden 

wel bijkomende woongebieden voorzien, maar “geen stadsvernieuwingsgebieden 

afgebakend waar de Vlaamse overheid extra zou op inzetten (…). Maar alle grote 

stadsontwikkelingsprojecten en aansnijdingen zoals Oude Dokken, Gent Sint-Pieters 

krijgen daar wel een plaats in.” (Heughebaert, 2012)40 De Vlaamse planners hebben 

uitsluitend aandacht voor de kwantitatieve omzetting per stad van de doelstellingen uit 

het Vlaams Structuurplan naar bedrijfszones, stadsbossen en woongebieden, en 

nauwelijks voor kwalitatieve stadsontwikkeling (Lacoere, 2012).  

2.2. Voorbereiding ruimtelijk structuurplan met stadsontwerpen 

Bij de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Vlaamse 

planningsdecreet neemt Gent de kans om een eigen structuurplan te ontwikkelen. Sinds 

de jaren 1970 hebben planners van de stad en de universiteit al verschillende 

vruchteloze pogingen in die zin ondernomen. Nu dient zich de kans aan om ook de 

gordelwijken systematisch aan te pakken. 

                                                           
39

 Carl Dejonghe was in 1998-2005 mede-auteur van het Ruimtelijk Structuurplan, is sinds 2006 
adviseur voor het domein Stadsontwikkeling van Schepen Karin Temmerman en sinds 2011 van 
Schepen Tom Balthazar 
40

 Marc Heughebaert was actief betrokken bij de strijd voor sociale stadsvernieuwing in de jaren 
1980 en volgde de Gentse stadsvernieuwing als goed gedocumenteerd gemeenteraadslid en nu 
als fractiesecretaris van Groen. 
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In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 maken verschillende 

bureaus ambitieuze stadsontwerpen.  Die wijzen op de enorme nood aan investeringen 

in woningen in de gordelwijken: globaal moeten minstens 2.000 woningen worden 

gesloopt en 3.400 woningen in (vervangende) nieuwbouw worden voorzien. De kostprijs 

voor het bouwrijp maken van terreinen en investeringen in het openbare domein  wordt 

- zonder de terugverdieneffecten -  geschat op “wellicht ongeveer  750 miljoen euro, 

waarvan 150 miljoen in te brengen door de overheid (sociale huisvesting niet 

inbegrepen)” (Heughebaert, 2005, p. 31). De stadsontwerpen omvatten zowel 

kleinschalige sociale stadsvernieuwing met de focus op wonen als grootschalige 

stadsontwikkeling met beeldbepalende ingrepen gericht op economisch strategische 

zones (Heughebaert, 2007). Ze zetten de stadsvernieuwing voor de volgende 

bestuursperiode hoger op de agenda.  

2.3. Bestuursakkoord 2001 legt marsrichting vast 

Het bestuursakkoord kondigt een herwaardering van de 19de eeuwse gordel. De leef- en 

woonkwaliteit moet omhoog “door het uitpitten van binnenkernen, het vergroenen van 

de omgeving en de heraanleg van het openbaar domein. De SIF-middelen moeten 

daartoe maximaal gebundeld worden, op basis van een goede planning en de in opmaak 

zijnde stadsontwerpen. Binnen het jaar moet een investerings- en actieplan worden 

opgemaakt, dat moet toelaten de buurten één voor één integraal aan te pakken en dit 

zal gebeuren in overleg met de bewonersgroepen.” (Algemeen beleidsprogramma 2001-

2006, 2001, p. 7) Voor de uitvoering wordt het stadsontwikkelingsbedrijf gekapitaliseerd 

en omgevormd tot een autonoom bedrijf. Het dubbelspoor van fysieke en sociale 

renovatie wordt bevestigd. 

Daarnaast bevat het akkoord belangrijke beleidsintenties over de woonproblematiek. 

Tijdens de legislatuur worden 2.000 nieuwe sociale woningen gebouwd, gespreid over 

het grondgebied van Gent.  “Op die manier wordt getto-vorming tegengegaan en wordt 

vermeden dat wijken gestigmatiseerd worden. Bij elke verkavelingsaanvraag moet een 

sociale mix nagestreefd worden.”(p. 22) Er komt een drastische verhoging van het aantal 

doorgangswoningen en noodwoningen van het OCMW. Om de stadsvlucht tegen te 

gaan worden verkrotte woningen door het stadsbestuur aangekocht en gesloopt; de 

vrijgekomen grond wordt als bouwrijp perceel verkocht aan jonge gezinnen.  

2.4. Ruimtelijk Structuurplan Gent schetst visie en inrichtingsprincipes 

Strijd voor ambitieuze stadsvernieuwing 

In de planningsperiode 2000-2003 is er volop strijd over de stadsvernieuwing. Bij de 

voorbereiding van het RSG zijn 23.000 woningen van slechte kwaliteit aangeduid. Agalev 

wil de nood aan stadsvernieuwing concreet aanduiden in het kaartmateriaal, maar de 

meerderheid weigert “zogezegd om die buurten niet te stigmatiseren” (Heughebaert, 

2012).  

Volgens een kritisch advies van de GECORO moet de hele gordel prioritaire aandacht 

krijgen. De programmatie komt niet tegemoet aan de grote nood aan verbetering van 
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woningen en woonomgeving. “Doordat de private woningmarkt onvoldoende 

investeert, moet de publieke sector dit grotendeels zelf doen door middel van 

stadsvernieuwingsprojecten, voorkooprecht, bouw sociale woningen, enz.” 

(Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 2002, p. 5).  

De bestuursmeerderheid kiest niet voor grootschalige vernieuwing :  “naar financiële en 

logistieke capaciteit is dat voor Gent ondoenbaar. (…) Maar met de wijk-per-wijk aanpak 

kunnen we mooie resultaten voorleggen.  Dat is echt een andere strategie.” (Dejonghe, 

2012) Naast financiële en organisatorische redenen worden ook sociale redenen 

aangehaald: het stadsbestuur wou “niet zomaar een wijk platgooien. Mensen zijn 

gehecht aan hun woning en woonomgeving.”  (Boucké, 2012)41 

Een tweesporenbeleid van stadsvernieuwing 

In het Ruimtelijk Structuurplan is  de aanpak van de lage woon- en leefkwaliteiten in de 

19de eeuwse gordel “en van het negatieve beeld erover” een prioriteit. Het ruimtelijk 

basisconcept is een betere verbinding tussen gordel en binnenstad, met ingrepen zoals 

de brug in de Groene Vallei naar de Brugse Poort (Ruimtelijk Structuurplan Gent, 2003).  

De wijk-per-wijk aanpak uit het bestuursakkoord wordt toegespitst op de wijken die 

zeer dichtbebouwd en bevolkt zijn, en waar in het verleden slechts in beperkte mate aan 

stadsvernieuwing is gewerkt: Brugse Poort en Rabot-Blaisantvest, Ledeberg en Sint-

Amandsberg (oud gedeelte). Per legislatuur worden de stadsvernieuwingsprojecten met 

een plan en prioriteiten in een formele beslissing vastgelegd. Stedelijke fondsen en 

subsidies worden geconcentreerd per wijk om een tweesporenbeleid te voeren.  

Spoor 1: woonomgeving herstructureren  

Op basis van de stadsontwerpen moeten minimale kosten maximale resultaten voor het 

woonklimaat van de buurt opleveren. De wijken worden verdund door sloop om ze 

groener en aantrekkelijker te maken. De inrichtingsprincipes worden vastgelegd:  

 de aansluiting op de kernstad en randstad verbeteren;  

 de leesbaarheid en interne opbouw van de woonwijk verbeteren;  

 meer groen, kleur en openbaar domein inbrengen;  

 het publiek domein kwalitatief inrichten en hoogwaardig straatmeubilair inbrengen; 

 de ingrepen zo centraal mogelijk voorzien voor een maximale impact;  

 minstens 35 kleine en slechte bouwblokken en beluiken slopen.   

Sociale verdringing moet worden vermeden door gelijktijdige herhuisvesting (door 

sociale huisvestingsmaatschappijen en de stad) en door buurtgebonden toewijzing van 

nieuwe of gerenoveerde woningen (p. 226). 

Lege bedrijfsgebouwen zijn een kans tot ontpitting, ruimte voor groen en woningbouw.  

  

                                                           
41

 Tine Boucké werkt als coördinator van het Stedenfonds bij de Afdeling Beleid, Internationaal en 
Subsidies. Vanuit die positie heeft ze zicht op de stadsvernieuwingsprojecten, de stedelijke 
administratie en de betrokkenheid van het middenveld, de Vlaamse en Europese subsidiëring. 
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Spoor 2: Woningkwaliteit duurzaam verbeteren 

Het eerste spoor van stadsvernieuwing loopt parallel met maatregelen om de 

individuele woningkwaliteit te verbeteren: de ‘kankerplekken’ van slechte woningen 

aanpakken, slechte bouwblokken vervangen en bewoners herhuisvesten.    

En-én woonbeleid 

Globaal kiest Gent tegelijk “voor verbetering van het wonen van de aanwezige 

stadsbevolking en voor stadsversterking door het ombuigen van de stadsvlucht (van 

vooral jonge gezinnen met kinderen) en het aantrekken van nieuwe bewonersgroepen, 

vooral jongeren en aankomende senioren.” (p. 214) De woonprogrammatie voorziet 

circa 13.000 woningen in 1997-2007 op basis van een “evenwichtige verdeling” naar 

gezinsgrootte (max. 2/3 appartementen, min. 1/3 eengezinswoningen), een verdere 

gezinsverdunning en de gewenste verjonging van de stadsbevolking. 

Het RSG vertaalt sociale mix in een betere spreiding van sociale woningen met :  

 maxima van 30% per zone en 100 wooneenheden per locatie; 

 de verdeelsleutel van minimum 20 % sociale woningen per 100 wooneenheden.  

2.5. Vastlegging van het vernieuwingsproject per wijk 

De formulering van het vernieuwingsproject binnen de contouren van het nieuwe beleid 

verloopt in samenspraak met bewonersgroepen. Marc Verheirstraeten42 beschrijft dit 

proces voor ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’:  “Samen met Samenlevingsopbouw hebben 

we dan in actie Samenspraak – een aparte dienst die zwevend in het stadsbestuur bezig 

was met participatie in de stadsvernieuwing, in nauw overleg met burgemeester Beke - 

met de bestaande buurtraden in discreet en gesloten overleg in een interne oefening die 

plannen vertaald naar plannen voor wijkvernieuwing. Voor de Brugse Poort waren die 

plannen van de bewoners nog ambitieuzer met meer afbraak van huizenblokken dan 

wat uiteindelijk is gerealiseerd. (…) Uiteindelijk is het stadsvernieuwingsproject dan 

uitgetekend op basis van het beschikbare budget.” Na de goedkeuring van het RSG 

verschuift de procesbegeleiding naar de dienst Gebiedsgerichte Werking. 
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 Marc Verheirstraeten werkte in het Gentse straathoekwerk. Vanaf 1998 werkte hij voor de 
actie samenspraak aan de  stadsvernieuwingsprojecten in de Brugse Poort en Rabot. Sinds 2003 
is hij coördinator van de Dienst Stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte werking. 
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3. Gentrificatie als effect van de stadsvernieuwing? 

3.1. Potentiële vraag- en aanbodgestuurde gentrificatie 

Klassiek wordt gentrificatie verklaard door concurrerende consumptie- en 

productiemodellen (Ley, 1996; Smith, 1979). Recent worden deze verklaringen minder 

concurrerend maar  complementair onderzocht  (Hamnett, 1991). Hierover is in België 

nauwelijks onderzoek omdat we “naar de omgekeerde beweging kijken. We willen de 

suburbanisatie stoppen en dus vragen we mensen waarom ze niet in de stad willen 

wonen.” (Oosterlynck, 2012) Toch kunnen we aantonen dat beide verklaringen een 

potentie voor gentrificatie hebben in de Gentse gordelwijken.  

CONSUMPTIEVERKLARING  PRODUCTIEVERKLARING 

POTENTIELE VRAAG:   

INSTROOM UIT DE MIDDENKLASSE 

 POTENTIËEL AANBOD: 

 PROJECTONTWIKKELING  

vooral een specifiek segment van jonge 
middenklasse tweeverdieners gezinnen  

 (vooral klassieke renovatie panden)  

betaalbaar aanbod  in  projecten  

daarnaast en in mindere mate een  meer 
welstellend segment van de bevolking  

 luxe lofts en appartementen op grote 
terreinen, oude fabrieken 

Dominante potentie   Deze potentie kwam later op gang en 
heeft voorlopig minder impact  

Figuur 9 Schema vraag- en aanbodgestuurde gentrificatie 

De dominantie ligt op gentrificatie vanuit de vraagzijde, recent aangevuld door actieve 

projectontwikkeling aan de aanbodzijde.43 In de gordelwijken kende die gentrificatie een 

duidelijke fasering. “Het bestaande functioneren vermindert, de economische activiteit 

trekt weg. Er ontstaat leegstand en pioniers kopen dat ‘voor een appel en een ei’ en 

trekken de activiteit op gang.” (Van Wesenbeeck, 2012)44 Eens de kritische massa 

bereikt is, richten ook projectontwikkelaars zich op de wijken en stuwen het proces 

verder (Oosterlynck; De Decker, 2012).  

Vraaggestuurde gentrificatie 

Die vraag komt vooral van een segment van de middenklasse dat demografisch-

sociologisch te vatten is in volgend profiel:  

 jonge tweeverdieners gezinnen uit de middenklasse; 

 vooral oud-studenten, vaak uit de humane en sociale wetenschappen;  

 vooral professioneel actief in het onderwijs en in de culturele, creatieve sector; 

 met een sociaal-cultureel progressief en een politiek sp.a-groen profiel; 

 met een openheid voor een multiculturele stedelijke omgeving.  
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 Een meer uitgebreide versie is opgenomen in de synthese van de interviews (bijlage 10). 
44

 Phillipe van Wesenbeeck is diensthoofd Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gent. Hij heeft 
met een plangroep binnen de Vlaamse administratie het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
opgemaakt. Vanaf 2003 tot zijn aanstelling als diensthoofd einde 2004 was hij projectcoördinator 
voor het Project Gentse Kanaalzone. 
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Op zoek naar een betaalbare woning met een goede mobiliteit naar het stadscentrum 

heeft dit publiek zeker interesse voor de gordelwijken. Vaker dan voorheen wordt 

meteen gestart in een koopwoning, als gevolg van de sterke stijging van de huurprijzen 

vanaf de jaren 1980 en 1990 en door de rentedaling daarna. Voor de prijs van een 

huurwoning wordt een bescheiden woning afbetaald. Heel wat mensen volgen dit 

parcours. Dit zorgt voor een relatief zachte vorm van ‘stille’ gentrificatie (De Decker, 

2012, p. 278). Pand per pand wordt opgekocht en gerenoveerd en verdwijnt uit de 

huurmarkt voor lage inkomensgroepen. Dit begon in de cultuurhistorische buurten zoals 

het Patershol en verschoof - na de grote prijsstijgingen daar - naar de gordel.  Deze 

groep claimt de stedelijke ruimte, de omgeving en voorzieningen veranderen, met 

indirecte sociale verdringing tot gevolg. De gentrificatie is niet revanchistisch: mensen 

uit het onderwijs, de culturele en sociale sector zorgen voor “een ander type 

gentrificatie dan de financiële sector in Londen” (Oosterlynck, 2012).45  

De verhuis van meer welgestelde oudere groepen uit hun villa in de groene stadsrand 

naar woonlocaties in de gordelwijken is van meer recente datum. “Push-factoren zijn: de 

villa wordt te groot, te leeg, de tuin te groot om te onderhouden. Pull-factoren zijn de 

nabijheid van cultuur, de levendige stad, waar een ‘tweede jeugd’ mogelijk is. Er is een 

krachtige vraag.” (Terryn, 2012)46 

Naast deze consumptieverklaringen voor gentrificatie is er een andere constante: de 

blijvende vraag naar de goedkope huisvesting in de gordelwijken van een steeds meer 

diverse groep migranten. Daar zit de uitbuiting door huisjesmelkers. (Van Wesenbeeck; 

Willaert, 2012)  

Aanbodgestuurde gentrificatie 

Minder dominant en recenter is de aanbodsturing van gentrificatie. Met kwalitatieve 

architectuur en grote volumes spelen projectontwikkelaars in op een kapitaalkrachtiger 

publiek. De gordelwijken zijn interessant: “De stad is te klein en te duur dus moeten we 

zoeken net buiten de stad. De strategische ligging bij de kern biedt opportuniteiten.” 

(Terryn, 2012) Gezocht wordt naar grotere locaties met een ontwikkelingspotentiëel. 

“Water is een aantrekkingspool. De eenheden aan het water in Lievehof zijn vlot 

verkocht. Dat geeft een enorme charme. Als er een oud relict staat zoals het 

Manchestergebouw dan geeft dat ook in de 19de eeuwse gordel iets extra. Maar de 

gewone 19de eeuwse wijken worden zeer negatief gepercipiëerd. In de Tondelier zullen 

we dus moeten boksen om het project te verkopen. Dat is ook de 19de eeuwse gordel.” 

(Terryn, 2012)  
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 Prof. Stijn Oosterlynck is docent stadssociologie, armoede en ongelijkheid (OASES) aan de UA 
en onderzoekt sociale innovatie in achtergestelde stadswijken. Als inwoner en als medebezieler 
van het Gentse kritisch stadsmagazine Tiens Tiens heeft hij ook een grote terreinkennis. 
46

 Aclagro heeft zich een vijftal jaar terug gericht op brownfieldsanering. Eerder toevallig kreeg 
Aclagro de kans om een fabrieksgebouw in Ledeberg te kopen, het terrein te saneren en het 
project Cotton Island te realiseren. De Tondelier was een volgend project. In die periode is Bruno 
Terryn in het bedrijf aangenomen als directeur projectontwikkeling. 
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Potentie van de gordelwijken voor gentrificatie 

De potentie van delen van de Gentse gordelwijken voor gentrificatie kan beschouwd 

worden als een wisselwerking tussen de potentiële consumptie/productie interesse en 

de mogelijkheden van de woningen en omgeving. Zowel de interesse als de 

mogelijkheden kunnen variëren in ruimte en tijd. Dit zorgt voor een sterk verschillend 

patroon van gentrificatie tussen en binnen de wijken. 

 

POTENTIELE INTERESSE VOOR DE GORDELWIJKEN 

POTENTIELE VRAAG:  CONSUMPTIEVERKLARING 

Dominante potentie  

POTENTIEEL AANBOD: PRODUCTIEVERKLARING 

Deze potentie komt later op gang en heeft voorlopig minder impact  

 

 

 

 

 

 

 

MOGELIJKHEDEN VAN DE GORDELWIJKEN 

WONINGEN  

- segment van bestaande woningen met voldoende bouwfysische kwaliteit 

- oude fabrieksterreinen, brownfields met mogelijkheden voor nieuwbouw 

OMGEVING 

- fysieke omgeving (pleinen, water, groen, openbaar vervoer,  nabijheid stadscentrum …) 

- sociale omgeving (voorzieningen, veiligheidsgevoel, perceptie bevolking …) 

Figuur 10 Schema interesse voor en mogelijkheden van de gordelwijken voor gentrificatie 

 

Overheidsinterventie als stimulans voor gentrificatie 

Vraag- en aanbodfactoren zijn een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde om 

gentrificatie in de gordelwijken te verklaren. In die gentrificatieprocessen heeft 

overheidsinterventie steeds een rol gespeeld. “Het Patershol en het Prinsenhof waren 

de eerste wijken in die herwaardering en daar kun je helemaal niet spreken van wijken 

die een spontane aantrekkingskracht hadden. Dat waren no go-zones, een stort. Dus die 

interventies in het openbare domein, die premies aan middenklasse eigenaars, dat 

gebeurt daar in een wijk die zeker ruimtelijk-fysiek niet beter is, niet zoals Heirnis en 

Macharius.” (Debruyne, 2012) 

STERK ZWAK 

GENTRIFICATIE VERKLAREN ALS COMBINATIE VAN DEZE FACTOREN 

- vooral ‘zachte’ gentrificatie van middenklasse in renovatie individuele woningen 

- maar ook ‘hardere’ gentrificatie vanuit inbreng  projectontwikkeling   

MAAR MET INBRENG VAN POLITIEKE STRATEGIEEN ALS STIMULERENDE FACTOR  

 

STERK ZWAK 
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Vanuit vraag en aanbod zijn er ook duidelijk verwachtingen naar overheidsinterventie. 

Stijn Oosterlynck beschouwt gentrifiers uit de middenklasse als aandrijfriem voor 

processen van stadsvernieuwing. “Die demografisch-sociologische analyse van wie de 

gentrificatie stuurt, legt een link naar de politieke strategieën die gevolgd worden. (…)  

Er komen mondiger bewoners die zich roeren, zich moeien, zich organiseren die gezien 

worden als een interessant electoraat voor een aantal stadspartijen. Dat maakt het de 

moeite om voor die groep een stadsbeleid te voeren.”47 

Ook projectontwikkelaars verwachten stimulansen. Enkel de overheid kan ingrijpen in de 

structuurplanning en ruimtelijke ordening van deze wijken om investeringen interessant 

te maken  (Vandenabeele, 2012).48 De stad zou   projectontwikkeling “kunnen faciliteren 

door onteigening maar dat is tegen de burgers dus dat ligt zeer gevoelig.” (Terryn, 2012) 

Brownfieldsanering en -ontwikkeling kon enkel een business worden door de Vlaamse 

ondersteuning49. En door de PPS-constructie in de Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten 

kan een site als de Tondelier gesaneerd en ontwikkeld worden.  

3.2. Gentrificatie als beleidseffect? 

Geen monitoring 

In welke mate er sprake is van gentrificatie, en in welke mate die het effect is van het 

gevoerde beleid wordt niet nauwkeurig onderzocht.  De migratiebewegingen tussen het 

buitengebied en de wijken, en tussen wijken onderling worden opgevolgd in de 

wijkmonitor. Maar die individuele trajecten worden niet gekoppeld aan sociaal-

economische status (Boucké, 2012). Uit cross-sectioneel onderzoek kan wel worden 

afgeleid of het inkomens- of opleidingsniveau in een wijk is gestegen, maar niet of dit 

het gevolg is van sociale mobiliteit van de zittende bewoners of van een rijkere 

instroom.  

“Het is een interessante vraag om na te gaan waarom de stad dit onderzoek niet doet, 

uit overwegingen van privacy, technische moeilijkheden of om politieke redenen?” 

(Oosterlynck, 2012). Dit levert tegenstrijdige antwoorden op. Volgens Philippe Van 

Wesenbeeck ligt dit aan de beperkte ambtelijke planningscapaciteit. Waarnemers uit 

samenlevingsopbouw zien manifeste politieke onwil, maar geven ook toe dat ze zelf de 

verhuisbewegingen te weinig hebben geregistreerd. (Debruyne; Vael & Dutry, 2012)50 
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 In een volgende paragraaf wordt deze gedachtenlijn verder uitgewerkt. 
48

 Ignace Vandenabeele is als projectontwikkelaar met Canal Properties NV expliciet actief in de 
stedelijke gebieden van Brussel en Gent. Sinds de jaren 1990 volgt hij actief de ontwikkelingen in 
de Gentse stadsvernieuwing op. 
49

 Een brownfield is “een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn 
aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van 
structurele maatregelen” (definitie uit het Vlaams decreet van 30 maart 2007 over de 
brownfieldconvenanten). 
50

 Lut Vael heeft als coördinator Samenlevingsopbouw Gent een jarenlange ervaring met de  
stadsvernieuwingsprojecten op het terrein. De organisatie is via convenanten met het 
stadsbestuur betrokken in de participatie en belangenbehartiging van kwetsbare groepen binnen 
deze projecten. Tom Dutry stuurt als beleidsmedewerker Leefbaarheid de medewerkers 
werkzaam rond de stadsvernieuwingsprojecten aan. 
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Wel indicaties 

In elk geval vergroot het ontbreken van monitoring de politieke interpretatieruimte bij 

het gentrificatiedebat. De discussie over gentrificatie is daarom nog geen discours 

zonder  feitelijke grond.  

Daarop wijzen vaststellingen uit de Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en 

Brussel (Meys & Kesteloot, 2008) zoals : “In de grote steden Brussel, Antwerpen en Gent 

is er een weerkerende structuur te ontwaren, waarbij de achtergestelde zone van de 

19e eeuwse arbeidersbuurten er lichtjes op vooruit gaan en de omliggende zone een 

toename kent van het aantal achterstellingsproblemen (…). Ten dele kan de lichte 

verbetering in de steden verklaard worden doordat er een ander publiek komt wonen 

en dus niet doordat de oorspronkelijke buurtbewoners erop vooruitgaan…”51 (p. 79)  

Die vaststellingen sporen met de bezorgdheid over sociale verdringing van het Rekenhof 

in de context van het federale grootstedenbeleid. “Zelfs indien men de idee dat het 

creëren van een sociale mix sociale problemen kan oplossen onderschrijft, dan moet – 

voor een beleid dat gericht is op achterstelling – ernstig rekening worden gehouden met 

negatieve effecten van gentrificatie: prijsstijgingen kunnen leiden tot de verdrijving van 

de lagere inkomensgroepen uit deze buurten.” (Rekenhof, 2008, p. 47) 

Ook verschillende respondenten zien concrete indicaties van gentrificatie als effect van 

stadsvernieuwing: nieuwe woonprojecten voor de middenklasse, een veranderd uitzicht 

van winkels, wijzigend gemeenschapsleven rond het Pierkespark in Brugse Poort, veel 

‘te koop’ borden rond vernieuwingsprojecten, stijgende huurprijzen voor woningen voor 

lagere inkomensgroepen,  het verschijnen van bakfietsen in het straatbeeld, … (Peeters 

H. ; Debruyne P. ; Van Wesenbeeck; Pisman; Naert & Vardar; Oosterlynck S. , 2012).  

Stijn Oosterlynck ziet stijgende verkoopprijzen als een heel ruwe proxi. “Want de meeste 

gentrificatie in de 19de eeuwse gordel is via kopen, minder via projectontwikkeling. Je 

kan over de tijd de correlatie bekijken tussen die prijsstijgingen en migratiebewegingen 

maar dat blijft een ruwe schatting.” 

Frank Beke en Marc Heughebaert schetsen een gemengd beeld van verschillende wijken 

(Beke, 2006; Heughebaert; Beke, 2012). 

 In oude, cultuurhistorische wijken zoals Patershol en Prinsenhof ging de gentrificatie 

zeer vlug en kon de stad maar nipt sociale woningen inbrengen.  

 In andere gordelwijken zoals Macharius ging de stadsvernieuwing trager en was er 

minder verdringing door de tijdige inbreng van sociale woningen.   

 In wijken zoals Rabot en Brugse Poort zorgen de slechte kwaliteit en de densiteit van 

de woningen voor een blijvende instroom van lagere inkomensgroepen.  

  

                                                           
51

 Een meer uitgebreide toelichting met schema uit de tekst van Meys en Kesteloot is opgenomen 
in bijlage 2 
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Stadsvernieuwing als indicator van gentrificatie? 

Stijn Oosterlynck draait het verband om: stadsvernieuwing in de gordelwijken kan 

vandaag beschouwd worden als een indicator van gentrificatie. “Na de overgang van SIF- 

naar stedenbeleid zou anders wellicht geen sprake zijn van stadsvernieuwing. De 

dreiging om de electorale steun van de kwetsbare bevolkingsgroepen te verliezen 

verzwakt immers naar het einde van de jaren 1990. Maar de gentrificatie blijft de 

politieke aandacht naar deze wijken trekken.” 

Volgens Philippe Van Wesenbeeck is dit een plausibele logica voor politici, niet voor 

ambtenaren die meer vertrekken van een “sociaal-economische logica: waar moet je 

interveniëren zodat de wijkherwaardering op gang komt, en zonder dat er een 

ongebreidelde uitsortering gebeurt?”  

We kunnen  de verhouding tussen een beleid van stadsvernieuwing en gentrificatie in de 

gordelwijken als een wederzijds versterkend proces beschouwen. Dit proces is een 

gedeeltelijke verklaring voor gentrificatie bij stadsvernieuwing. 
 

VRAAGGESTUURDE GENTRIFICATIE  GENTRIFICATIEBELEID 

‘zachte’ gentrificatie door sociaal-

progressief segment van de middenklasse 

 deel van politieke elite gericht op  een 

progressief middenklasse electoraat 

Figuur 11 Dialectische verhouding tussen vraaggestuurde gentrificatie en gentrificatiebeleid 

Geen beleidsdoel, wel beleidseffect?  

Het beleidsdoel was nieuwe inwoners uit de middenklasse aantrekken, zonder sociale 

verdringing. De publieke investeringen in het openbaar domein en allerlei voorzieningen 

waren inderdaad “breed gericht op bestaande en nieuwe inwoners. Dat was zowel bij de 

intenties als bij de realisaties duidelijk. (…) Maar in de private sector worden huizen 

opgekocht en opgeknapt en die vroegere huurders verdwijnen uit het verhaal.” (Pisman, 

2012)52 

Frank Beke denkt dat stadsvernieuwing “amper afremmend” effect had op gentrificatie 

“behalve als je erin slaagt via sociale woningbouw en wijkgerichte opvang met 

bijvoorbeeld wijkgezondheidscentra de oorspronkelijke, armere bevolking in de wijken 

te houden. De 20%-regel in de woningbouw kan ook een beetje helpen. Verder zijn er 

weinig instrumenten.” Sas Van Rouveroij is formeler. “Stadsherwaardering brengt vaak 

dat effect met zich mee: waar verpaupering heerst, zijn de prijzen laag en komen 

mensen met een laag budget terecht. Als je dan ingrijpt met stadsherwaardering stijgen 

de prijzen op de immobiliënmarkt waardoor je aan sociale uitdrijving doet. (…) Maar dat 

is geen reden om daarmee te stoppen. (...) Die collateral damage is er. Hoewel ze niet 

beoogd was en dus zoveel mogelijk wordt bestreden, is ze er dan ook hier en daar.” 
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 Prof. Ann Pisman is ingenieur-architect en ruimtelijk planner. Ze is docent ruimtelijk beleid en 
coördinator van de onderzoekscluster ‘Ruimtelijke planning en ruimtelijk ontwerp’ binnen de 
Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de UGent. Ze is lid van de Gemeentelijke 
Commisie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van Gent. 
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Ook volgens betrokken ambtenaren is de gentrificatie door de stadsvernieuwing 

“ongetwijfeld versterkt. Dan moet je klaarstaan met flankerende maatregelen.” (Van 

Wesenbeeck, 2012) Marc Verheirstraeten kent “geen enkel project waar er geen sociale 

verdringing geweest is. Soms mocht je dat niet toegeven in een soort ideologische strijd. 

Terwijl ik vond dat we dat gewoon moesten benoemen. Als je zo’n ingrepen doet, krijg 

je een stuk sociale verandering en sociale verdringing.” 

3.3. Beperkte directe effecten  

Bij de analyse kan een onderscheid gemaakt worden tussen gentrificatie als:  

 direct effect door onteigening en renovatie bij stadsvernieuwing; 

 indirect effect door toenemende druk op het lagere huursegment. 

In de beleidsintenties wou men directe verdringing vermijden. Zo werd in de Brugse 

Poort de politieke beslissing genomen om de onteigende woningen volledig door sociale 

woningen te vervangen, terwijl projectontwikkelaars net in die strategische plekken 

geïnteresseerd waren.  Maar in de praktijk was de doorlooptijd voor de realisatie van die 

sociale woningbouw zo lang dat de sociale verdringing een feit was. (Verheirstraeten; 

Boucké; Lacoere, 2012) Ook opbouwwerkers bevestigen dat, ondanks de goede 

individuele begeleiding van oudere private huurbewoners, de herhuisvesting niet pro-

actief genoeg werd aangepakt.  (Vael & Dutry, 2012) 

Samenlevingsopbouw signaleert ook directe verdringing bij de vervanging van de sociale 

woontorens aan het Rabot. De laagste inkomensgroep heeft weinig keuze bij 

herhuisvesting. Ze willen hun netwerk in de wijk behouden, maar het stadsbestuur doet 

weinig inspanningen om in de wijk zelf betaalbare alternatieven aan te bieden. De 

sociale huisvestingsmaatschappij kan dan enkel woningen uit de eigen stock voorstellen 

in een andere omgeving. “De overheid zegt dan: wat is het probleem daarmee, die 

mensen hebben toch een andere woning.”  (Vael & Dutry, 2012) 

Maar globaal blijven de directe effecten beperkt. Van klassieke overheidsgestuurde 

gentrificatie door kaalslag is nauwelijks sprake. Wel zijn er de projecten op ‘lege plekken’ 

zoals de Gasmeterssite die weinig veranderen aan de woonkwaliteit in de arme 

stadsdelen ernaast. Een fundamentele kritiek op de directe effecten van de 

stadsvernieuwingsprojecten is eerder dat ze de sociale polarisatie in woningkwaliteit 

niet wijzigen dan dat ze directe gentrificatie inhouden  (Heughebaert, 2012).  

3.4. Indirecte effecten op de huurmarkt voor lage inkomensgroepen 

Frank Beke beschouwt het als een enorm probleem dat het laagste segment op de 

huurmarkt veel te duur is voor de geboden kwaliteit. “Verdringing zien we vooral op de 

private huurmarkt. Die huurprijzen in de 19de eeuwse gordel zijn eigenlijk schandalig.” 

Hij stelt  vast dat de overheid steeds minder greep heeft op de huurmarkt. “En dat heeft 

dan te maken met gentrificatie: in hoeverre leidt de fysieke renovatie van de stad niet 

tot verdringing?” Een vaststelling waaruit relatieve onmacht spreekt. 

Ons woonbeleid is liberaal, met veel privaat woningbezit en te weinig sociale 

huurwoningen om de prijzen te drukken. “In de private huurmarkt treedt de overheid 
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weinig regulerend op voor prijs en kwaliteit. En uitgerekend via die private huurmarkt 

gebeurt de sociale verdringing in de 19de eeuwse gordel.” (Oosterlynck, 2012) 

De druk op de huurmarkt wordt door respondenten verklaard door factoren:  

 aan de vraagzijde: het stijgende inwonersaantal; de grotere instroom van studenten; 

de vraag van starters; de blijvende instroom uit migratie; de gezinsverdunning en de 

nieuw samengestelde gezinnen; de wens naar meer woonruimte;  

 aan de aanbodzijde: de interesse voor studentenhuisvesting en appartementen, veel 

minder voor huurwoningen bij investeerders; de dalende stock huurwoningen bij 

kleine eigenaars die de beslommeringen van het verhuren niet meer zien zitten; het 

gebrek aan collectieve woonvormen (Willaert, 2012). 

Woonstudies in opdracht van het stadsbestuur zien een dubbel probleem op de Gentse 

huurmarkt:  

 kwaliteit: 36 % van de private huurwoningen voldoet niet aan de minimumnormen 

van de Vlaamse Wooncode (Van De Wiele, van Assche, Maes, & Reynaert, 2008); 

 prijs: de prijzen in de kernstad stijgen sterker dan in de omliggende gemeenten.  

De gestegen prijs voor huurwoningen leidt in de gordelwijken tot problemen met 

betaalbaarheid. Want er is ook een polarisering in de inkomens in Gent. Terwijl het 

gemiddeld inkomen tussen 2001 en 2008 met meer dan 10 % toenam, steeg het aantal 

fiscale aangiften kleiner dan 10.000 euro in diezelfde periode met 7,4 %. Het aantal 

leefloners steeg tussen 2001-2010 met meer dan 66 %. Die lage inkomensgroepen 

wonen vooral in de gordelwijken in afhankelijkheid van uitkeringen en precaire, flexibele 

arbeid (De Decker & Meeus, 2012). Volgens de stadsmonitor 2011 spendeert bijna 40% 

van de huurders en een kleine 35% van de afbetalende eigenaars meer dan 30% van het 

inkomen aan wonen, en heeft 15 % van de huurders effectief problemen om de huur te 

betalen (De Decker, Meeus, & Pannecoucke, 2012).  

Het vraag/aanbodmechanisme op de woonmarkt werkt in de jaren 2000 anders dan in 

de jaren 1980 toen de stad leegliep en goedkope huisvesting mogelijk was zonder 

verdringing. Het beleid van stadsvernieuwing is een stimulans voor de oververhitting op 

de huurmarkt voor de laagste inkomensgroepen. Publieke investeringen stimuleren de 

instroom van privaat kapitaal, vooral van middenklasse tweeverdieners en verder van 

private promotoren. “Panden verschuiven van de huur- naar de eigendomsmarkt. De 

huurmarkt verschrompelt door de mechanismen van eigendomsverwerving. Fysiek 

betere huizen of huizen die niet meer kunnen gerecycleerd worden, gaan uit de 

huurmarkt.” (Van Wesenbeeck, 2012) Dat verhit het marktmechanisme.   

Zelfs de inbreng van sociale huisvesting om directe verdringing te vermijden kan dit 

indirect effect  veroorzaken. “We hebben een paar keer vastgesteld dat we met sociale 

woningen een wijk helpen heropleven, bijvoorbeeld in het Prinsenhof of het Begijnhof, 

zodat de prijzen stijgen. Dan wordt het voor mensen met een lager inkomen zeer 

moeilijk om nog een huis te vinden.” (Timbremont, 2012)  
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Wonen blijft zorgen voor sociale uitsortering in de gordelwijken 

Het potentieel  voor gentrificatie van de woningstock is verschillend tussen en binnen de 

wijken. Ook na vernieuwingprojecten blijft een deel van het woonpatrimonium zo slecht 

dat gentrificatie niet kan werken. Inkomende migranten met een laag inkomen zoeken 

die plekken op. Daar zit uitbuiting door huisjesmelkers. (Van Wesenbeeck; Heughebaert; 

Temmerman; Willaert; Beke 2012).  

Onderzoek bevestigt die sociaal-ruimtelijke polarisering (Meys & Kesteloot, 2008):  

 verhuistrajecten tussen stad en suburbaan gebied en binnen de wijken zijn sterk 

gekoppeld aan de sociaal-economische status, ongeacht de culturele achtergrond; 

 de grote kwaliteitsverschillen in woningen zorgen voor een blijvende sociale 

polarisering binnen de 19de eeuwse gordelwijken. 

3.5. Gebrek aan flankerend beleid 

Sociale huisvesting 

Ondanks ambitieuze streefcijfers stijgt het aantal sociale wooneenheden niet in absolute 

termen, wat betekent dat het relatief daalt. Volgens niet betwiste cijfers van raadslid 

Heyse (Groen) is er in 2001-2010 netto geen enkele woning bijgekomen, terwijl de 

gemiddelde wachttijd oploopt van 20 tot 27 maanden (Van Keymeulen, 2011). Philippe 

Van Wesenbeeck vreest “dat dit een aflopend verhaal is. De kostprijs en doorlooptijden 

zijn zo groot – en door de regelgeving zal dit niet verbeteren – dat het bijna niet vol te 

houden is. Het aantal beschikbare woningen zal hoogstens stabiliseren, ondanks het 

systeem van 20% sociale woningen op 50.”  

Dit heeft verschillende oorzaken (Lacoere;  Timbremont; Oosterlynck; Peeters, 2012): 

 de procedures zijn te ingewikkeld, te streng en te lang;  

 huisvestingsmaatschappijen kunnen steeds moeilijker gronden verwerven; 

 de bouwtechnische vereisten zijn verhoogd en de bouwkosten zijn gestegen. 

Projectontwikkelaars zien ook andere obstakels: sociale woningen mixen doorheen het 

bouwproject kan niet; sociale huisvestingsmaatschappijen zijn niet geïnteresseerd in 

kleine volumes. Volgens Sas Van Rouveroij faalt het Gentse beleid omdat bij elke 

vernieuwing van sociale woningen het volume daalt zonder compensatie in de wijk zelf.  

De aansluiting tussen woonwensen en woonaanbod bij herhuisvesting is problematisch. 

“Die mensen willen bovendien niet in een sociaal appartement, die wonen liever in een 

klein grondgebonden arbeidershuisje.” (Lacoere, 2012) 

Volgens verschillende respondenten houdt het Vlaamse spreidingsbeleid onvoldoende 

rekening met de stedelijke realiteit. Sas Van Rouveroij vindt het “een suburbane 

redenering en een redenering op basis van statistiek. Mensen die kansen zoeken, komen 

in verhouding meer in de steden terecht. (…) Gent heeft als grootstad vele opdrachten, 

ook op het vlak van sociale huisvesting. Je moet die sociale huisvesting in Gent hoog 

houden, net om het uitdrijvingseffect bij herwaardering te vermijden.” 
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Bouwblokrenovatie en renovatiepremies 

In  de omgeving van de Dampoort heeft het stadsbestuur een cofinanciering 

aangeboden voor woningrenovatie in slechte bouwblokken. Dit kreeg harde kritiek van 

de groene oppositie die het als ‘arme renovatie voor arme mensen’ bestempelde. In 

Ledeberg worden er renovatiepremies gegeven aan eigenaars. Vraag is of dit in de 

praktijk werkt tegen gentrificatie, want jonge starters uit de middenklasse worden 

hierdoor aangetrokken. Kwetsbare bewoners “zullen er nog altijd voor een deel uit 

gesorteerd worden.” (Van Wesenbeeck, 2012)  

Private huurmarkt 

Het Vlaams kabinet van Wonen ontwikkelt een monitoring systeem voor huurprijzen, 

met een informatieve webapplicatie als eerste stap. Maar veel moet daar niet van 

worden verwacht: “ Vlaanderen wordt pas in 2014 bevoegd. Maar ideologisch is dat een 

zwaar debat met de liberalen en met het eigenaarssyndicaat. We hebben totaal geen 

greep op de huurprijzen” (Temmerman, 2012). Verder is Gent één van de eerste steden 

die de reglementering over verplichte affichering van huurprijzen heeft toegepast. “Er 

bestaat weinig controle op, maar het is tenminste bekend.” (Vael & Dutry, 2012)   

Gent beschikt over twee sociale verhuurkantoren. “Uit de woonstudie bleek immers dat 

vooral kleine eigenaars hun huurwoningen aan het opgeven zijn omdat ze het te lastig 

vinden. Dus we willen het verhuren overnemen tegen een vergoeding. En die eigenaars 

zijn verlost van de lasten van verhuring en van renovatie.” (Lacoere, 2012) Met ca. 300 

woningen is dit systeem weinig uitgebouwd in vergelijking met de massiviteit van het 

probleem. “In Gent is het nog een vrij jong initiatief. En politiek ligt dit ook gevoelig om 

sterk te interveniëren op de huurmarkt. Bovendien starten we dergelijke initiatieven 

vaak vanuit een puur sociale invalshoek, maar we missen soms economische know how 

om dit op grote schaal efficiënt toe te passen.” (Verheirstraeten, 2012) 

Naast flankerend beleid in de sociale woningbouw en in woningrenovatie ziet Philip Van 

Wesenbeeck een ‘derde pijler’ voor de slechte panden in de residuele huurmarkt. “De 

Wooncode hanteren. Dat is de kwaliteit, en dat is de huurprijs die je mag vragen. Dat 

betekent inspectie, screening, huursubsidie gekoppeld aan prijs en kwaliteitscontrole. 

Een subsidiesysteem uitbouwen voor huizen bewoond door huurders maar wel met 

inspectie om niet de huisjesmelkers te subsidiëren. Om dat te organiseren moet je 

lokaal een organisatie uitbouwen. Maar dan heb je toch vlug 50 transitwoningen nodig 

zodat huurders onderdak krijgen tijdens renovatie, want je zal panden moeten sluiten. “  

Weinig hoop op verbetering 

De flankerende instrumenten zijn beperkt. Bovendien worden ze niet uitsluitend naar   

lage inkomensgroepen gericht. Het woonbeleid verschuift naar budgetwoningen en –

kavels voor de lagere middenklasse. Ook het verhuurkantoor binnen AGSOB richt zich op 

de lagere middenklasse. Samenlevingsopbouw vreest dat het stadsbestuur niet voluit de 

kaart van herverdeling op de woonmarkt durft te trekken uit schrik om politiek 

afgerekend te worden: “… het zijn allemaal profiteurs en nu krijgen ze nog een huis 

erbij’. Dan blijven we met een zwak flankerend beleid zitten.” (Vael & Dutry, 2012) 
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3.6. Vooral stille gentrificatie… maar niet uitsluitend 

De stadsvernieuwing versterkt de stille gentrificatie. Die blijft beperkt door de 

ruimtelijke selectiviteit van de ingrepen en de zwakke ingrepen op de povere kwaliteit 

van de woningen en bouwblokken in grote delen van de 19de eeuwse gordel. Toch 

merken we ook in Gent voorbeelden van de hardere gentrificatie vanuit publiek-private 

samenwerking, zoals die klassiek in de literatuur wordt beschreven. Volgens Bruno 

Terryn hangt het commercieel succes van de projecten samen met de perceptie van de 

bevolkingssamenstelling in de wijken. Suburbane klanten “gaan dan ’s rondlopen in die 

Rabotwijk en ze hebben maar van één zaak schrik: vreemdelingen. Of letterlijk: 

kleurlingen. Ze associëren dat met een lagere status en criminaliteit. Zeker het publiek 

dat uit de villa’s met de grote poorten in de groene landelijke gebieden komt, wil 

allemaal een gepantserde deur.”  

Voor het succes van het Tondeliersproject zal gentrificatie nodig zijn: “Want 

stadsvernieuwing is ook écht stadsvernieuwing. We kunnen ons niet inschrijven in het 

bestaande model zodat de bestaande bewoners in hun verpauperde huisjes gelukkig 

blijven en zich goed zouden blijven voelen – als ze zich al goed voelen.” Als de 

bouwwerken starten zal ‘het deeg worden omgerold’ en dan zal er gentrificatie moeten 

zijn. Door gentrificatie in de straten rond het project kunnen de nieuwe bewoners zelf 

kiezen of ze in contact willen komen met hun gekleurde omgeving of liever direct naar 

het stadscentrum rijden. (Terryn, 2012) 

4. Besluit  

De vraag naar de effecten van stadsvernieuwing in de gordelwijken op gentrificatie moet 

genuanceerd worden beantwoord.  

De potentiële interesse voor gentrificatie van de gordelwijken is een samenspel tussen 

consumptie- en productiefactoren. Globaal zien we vanaf de jaren 1970 een patroon van 

‘stille’ gentrificatie waarbij pioniers uit een sociaal-progressief segment van de 

middenklasse betaalbare ruimte pand na pand opkoopt en renoveert. Recenter zorgen 

projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van lofts en luxueuze appartementen op 

strategische locaties in de gordelwijken. Vanuit die vraag/aanbod interesse worden de 

mogelijkheden van de gordelwijken verkend: de bouwfysische kwaliteit van sommige 

huizen en blokken, en de fysieke en de sociale omgeving vormen een aansporing of een 

belemmering. 

Maar die gentrificatie van de gordelwijken is geen loutere dynamiek tussen consumptie- 

en productiefactoren in een ‘interessante’ ruimte. De gentrificatie wordt  – net zoals de 

eerdere gentrificatie van de cultuurhistorische wijken – gestimuleerd door het 

vernieuwingsbeleid. Het inschatten en evalueren van deze  effecten zorgt voor veel 

tegenstelling en verwarring: 

 de directe effecten van de stadsvernieuwingsprojecten op gentrificatie zijn beperkt, 

precies door de beperkte ambitie en middelen van de ingrepen;  

 de indirecte effecten van die projecten via de verdere oververhitting van het laagste 

segment van de huurmarkt voor kwetsbare bewoners zijn heel wat groter. 
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Beleidsmakers, waarnemers en onderzoekers die focussen op de ‘smalle’ perimiter van 

de projecten zullen tot de conclusie komen dat de effecten zeer beperkt blijven. Dit is 

echter geen valabele conclusie omdat de stadsvernieuwing expliciet een ‘breder’ 

hefboomeffect in de wijk beoogt. Dit wordt in volgend hoofdstuk dieper uitgewerkt. 

De interventie in stadsvernieuwing is selectief. In verhouding tot de massieve middelen 

die tot op heden worden besteed aan eigendomsverwerving en de promotie van 

suburbaan wonen, zijn vooral de inspanningen in het opkrikken van het ‘sociaal passief’ 

van de gordelwijken zeer beperkt. Flankerend beleid is nagenoeg afwezig. Wanneer in 

die context een stadsvernieuwingsbeleid wordt gevoerd dat ruimtelijk en sociaal 

selectief is, dan zorgt dit voor een toenemende  sociaal-ruimtelijke polarisering in de 

wijken met gentrificatie op enkele straten van huisjesmelkerij.  

Tegelijk neemt overigens ook de sociaal-ruimtelijke polarisering met het suburbane 

gebied niet af. Uit recent onderzoek (Meeus, De Decker & Claessens, 2012) blijkt dat de 

middenklasse liever in de suburb blijft: ze hebben een wantrouwen tegen de stad als 

fysieke en sociale ruimte; ze verbinden de aanwezigheid van ‘kleurlingen’ met lage 

maatschappelijke status en onveiligheid. De suburb fungeert als de ‘uitgezuiverde’ versie 

van de stad met alle voorzieningen binnen bereik… en buiten het bereik van storende 

‘kleurlingen’.  In een toenemend conservatief Vlaanderen is het maar de vraag of die 

woonvoorkeur grondig te wijzigen valt. Dan lijkt die beleidsweg een doodlopende straat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 Effecten van stadsvernieuwing op gentrificatie in de gordelwijken 
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HOOFDSTUK 4.  

STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN EN STRATEGIEËN IN DE 

GENTSE STADSVERNIEUWING 

In het vorige hoofdstuk werd verduidelijkt dat en hoe gentrificatie het effect is van het 

beleid voor stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel. Om beter te kunnen verklaren 

waarom dit beleid – ondanks de beleidsintenties over het vermijden van sociale 

verdringing – gentrificatie als effect heeft, analyseren we in dit hoofdstuk de politieke 

strategieën in het vernieuwingsbeleid volgens het strategisch relationeel-analysekader.  

1.  Strategieën gericht op het kapitaalscircuit 

1.1. Een hefboomstrategie wegens tekort aan publieke middelen 

Het beleid voor stadsvernieuwing in Vlaanderen is financieel een marginaal beleid. Het  

bedraagt ongeveer 150 miljoen in het Vlaamse budget van 27 miljard. Overheen de 

beleidsniveaus wordt nauwelijks beleid gevoerd dat fundamenteel de problemen kan 

aanpakken. Dit zou zeer grote investeringen vergen in de vernieuwing van de 

woningstock, samen met een sterk flankerend beleid tegen sociale verdringing. Door 

gebrek aan publieke middelen wordt pragmatisch een beroep gedaan op private 

middelen. “En dan gebruikt men dat budget als hefboom uit onmacht. Eigenlijk zou men 

wijk na wijk globaal moeten aanpakken, omdat de kwaliteit van huisvesting en omgeving 

zo problematisch slecht is. Maar de middelen zijn er niet, dus werkt men met 

projecten.” (Oosterlynck, 2012) 

Dit verwijst rechtstreeks naar de visie op de interventiekracht van de overheid.  “Gaan 

we de opcentiemen verhogen om in te zetten op sociale stadsvernieuwing, schaffen we 

de hypothecaire belastingsaftrek af enzovoort? Dat zijn keuzes over de rol en slagkracht 

van de overheid.” (Willaert, 2012) 

1.2. Een grote hefboom op stedelijk niveau: de stadsprojecten 

Vanaf eind jaren 1990 zien we een verschuiving naar integrale projecten met een hogere 

ambitie, niet langer gericht op het wonen van lage inkomensgroepen maar op 

economische projecten. De stad moet kapitaal kunnen aantrekken en gaat op zoek naar 

strategische plekken. In het structuurplan worden een aantal belangrijke 

ontwikkelingsprojecten in de kernstad aangekondigd, vooral nieuwe projecten op ‘lege 

plekken’ zoals de ontwikkeling rond Gent-Sint-Pieters en de Oude Dokken (Dienst 

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, 2003).  

Volgens critici trekt Gent voluit de kaart van de grote stadsontwikkeling ten nadele van 

de sociale stadsvernieuwing. “Huisvesting in Gent is zo minderwaardig in een aantal 

wijken dat de inzet voor kentering zo groot moet zijn, dat men vanaf dan op zoek gaat 

naar plekken die strategischer zijn én die makkelijker aan te pakken zijn. (…) Complexe 

dossiers van sociale stadsvernieuwing zijn voor een bestuur minder interessant dan 

projecten als de Oude Dokken. Er zijn slechts mensen en middelen voor één 

vernieuwingsproject per legislatuur, maar tegelijk wordt aan verschillende 
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ontwikkelingsprojecten tegelijk gewerkt.” (Heughebaert, 2012) Projectontwikkelaar 

Terryn is het eens met de kritiek dat de stadsvernieuwing te symptomatisch blijft. De 

slechte woningen in de gordelwijken zouden in 20, 30 jaar massaal moeten vervangen 

worden in plaats van het geld te verbrokkelen voor “subsidies voor slechte huizen en 

boompjes hier en daar, dat is weinig structureel. Maar dat vergt een aanpak waarbij een 

volledig bouwblok door de stad wordt onteigend. Daar is veel weerstand tegen en dat 

vergt dus veel politieke moed.” En er is kritiek op de beperkte inzet van het 

Stadsontwikkelingsbedrijf op de 19de eeuwse gordel: het accent ligt eenzijdig op 

prestigieuze ontwikkelingsprojecten ten koste van “kleinschalige initiatieven die het 

wonen in de wijken attractiever en meer betaalbaar maken” (Peeters, 2012).53  

Volgens Peter Lacoere van het SOB is die tegenstelling vooral perceptie. Een aantal 

projecten gaan na lange voorbereiding tegelijk in ontwikkeling. Ze  zijn complementair 

om  herhuisvesting bij stadsvernieuwing op te vangen.   

Maar strategisch verwijst hij ook naar de hefboomfunctie: “Maar nog los van het 

ruimtelijke heeft de stad die grote ontwikkelingen nodig om zich financiëel gezond te 

houden door de middelen uit de onroerende voorheffing. De stad heeft die hefboom 

nodig om die armere gebieden te ontwikkelen.” De inkomstenstromen van Gent blijken 

uit de nota Financiële toestand budget 2011:  

 

Figuur 13 Verdeling van de gewone ontvangsten 2011 (Dienst Financiële Planning) 

 

 Rekening 2008 Rekening 2009 Prognose 2010 

Fondsen 257.822.494 266.545.692 275.744.857 

Belastingen 166.764.355 182.089.862 186.003.6668 

onroerende voorheffing 87.241.865 89.019.989 97.600.713 

personenbelasting 57.759.830 67.712.984 62.283.108 

Totale ontvangsten 604.177.061 647.162.578 660.146.999 

 Figuur 14 Inkomsten uit fondsen en belastingen 2008-2010 (Dienst Financiële Planning) 
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Dit wijst op de grote afhankelijkheid van het Gemeentefonds en van het Stedenfonds, 

maar ook van de grote druk om de eigen belastingsinkomsten op peil te houden. Voor 

een stad als Gent is dat geen sinecure. Het overzicht van de ontvangsten in de periode 

2008-2010 toont dat binnen de belastingen de onroerende voorheffing en de 

personenbelasting de stadskas moeten spekken. Het aantrekken van investeringen in 

onroerend goed en rijkere inwoners heeft directe repercussies op de stadsinkomsten.   

De hefboomstrategie wordt ingezet “op stedelijk niveau met de grote stadsprojecten, 

maar ook binnen de 19de eeuwse gordel via instroom van private investeringen.” (Vael & 

Dutry, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15 Hefboomstrategie op stads- en wijkniveau 

De instroom van kapitaal naar stad en wijk moet zorgen voor trickle down effecten.  In 

de gordelwijken betekent dit: kapitaal aantrekken naar de wijken en die instroom 

hanteren of zelfs gewoon laten spelen om de leefbaarheid voor kwetsbare groepen in 

achtergestelde buurten te verhogen. 

1.3. Privaat kapitaal aantrekken naar de gordelwijken 

De directe bedoeling van stadsvernieuwing is het aantrekken van investeringen voor 

bouw of renovatie: “Maar ook bij stadsvernieuwing was een van de indicatoren het 

verhogen van de private bouwaanvragen. Soms is de impuls vanuit de stad nodig om dat 

aan te zwengelen.” (Verheirstraeten, 2012)  

Frank Beke stelt dat privaat kapitaal aantrekken de herwaardering moest vooruit 

helpen. “Dat lukt maar in de ene buurt al beter dan in een andere. In de historisch 

interessante buurten is dat geen probleem.” Sas Van Rouveroij verduidelijkt hoe de 

geconcentreerde en consequente inzet van publieke middelen in de gordelwijken een 

tweede spoor tot stand brengt, “een spoor dat wij liberalen altijd graag zien, als de 

overheid jarenlang zal investeren, dat de private sector ook initiatief neemt. In al die 

gebieden daar heb je ook veel private initiatieven. Het enige nadeel is dat je daar dan na 

restauratie… nee geen nadeel, want het beoogde effect is dat je de middenklasse 

binnenkrijgt, die zorgen voor de centen die je ook nodig hebt om je stadsherwaardering 

tot stand te brengen. En binnen die stadsherwaardering moet je dan die sociale 

component van sociale huisvesting in het oog houden.” 
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Dirk Temmerman vindt dit een “smalle, eerder liberale interpretatie van het verhaal.” 

Hij wijst op de directe effecten van publieke investeringen in voorzieningen als  

“woonwinkels, buurtwerk, werkwinkel, wijkgezondheidscentra, jeugdwelzijnswerk, 

migrantenwerking… dus eigenlijk voorzieningen gericht op de sociale kwesties.” 

Kapitaal van de jonge middenklasse 

De meeste hefboomeffecten worden verwacht van het aanzwengelen van de stille 

gentrificatie. Voor deze strategie moet de concurrentie worden aangegaan met het 

suburbane gebied.  “Veel studenten willen in Gent blijven. Maar na een lange zoektocht 

eindigen ze dan toch in Lochristi of elders, terwijl ze liefst in Gent zelf willen wonen 

omwille van de sfeer, de voorzieningen, de cultuur(…). We willen vooral die 

gefrustreerde mensen die zoeken maar niet vinden, en uiteindelijk toch naar Lochristi of 

verder gaan, die willen we aantrekken.” (Dejonghe, 2012) “Voor die jonge gezinnen 

biedt Gent dan twee pistes aan. Ofwel woningen bouwen met voldoende private ruimte. 

Ofwel voldoende geschikte publieke ruimte met minder auto’s en veilige routes voor 

zwakke weggebruikers, groen en speelruimtes inplannen.” (Van Wesenbeeck, 2012)   

Ook de sociale huisvesting gaat mee in deze strategie: “Het was echt de bedoeling om 

opnieuw jonge mensen met kinderen naar de stad te brengen. Jonge gezinnen was echt 

de invalshoek. Onze maatschappij heeft daarom ook ingezet op sociale koopwoningen in 

de stad.” (Timbremont, 2012)  

De expliciete voorkeur voor het aantrekken van deze doelgroep leidt tot interne 

discussie over de projecten in Brugse Poort en Rabot. Stadsplanners willen inzetten op 

een gemengd bouwprogramma bij de vervanging van de onteigende woningen, maar 

botsen op de politieke keuze van de sociaal-democraten voor 100 % sociale 

woningbouw.  (Lacoere, 2012) In Ledeberg kan bij de herinvulling van hoekpanden wel 

op middenklassers worden gemikt. Beeldbepalende hoeken worden met hedendaagse 

architectuur succesvol op de markt gezet als bescheiden woning voor jonge gezinnen. 

“Dat bevestigt onze strategie: jongeren die 5 jaar na afstuderen een volgende stap 

zetten, mogelijks gesponsord worden door hun ouders, willen in die wijken wonen.” 

(Dejonghe, 2012)  

Kapitaal van projectontwikkeling 

Projectontwikkelaars wijzen op het belang van een stimulerende stedenbouwkundige 

planning, grond- en pandenbeleid en upgrading van het publieke domein voor hun 

investeringen. Ze zien een wederzijds versterkend verband tussen projectontwikkeling 

en renovatie van individuele woningen (Terryn; Vandenabeele, 2012). Jeugdwerkers zien 

de hefboom naar projectontwikkeling: “Cotton Island kon er maar komen omdat er een 

stadsvernieuwing is, want die gaan niet investeren in een  wijk met een grauw en 

onveilig imago. En nu kunnen ze uitpakken met ‘stadsvernieuwing’ in hun 

verkoopspraatjes.” (Naert & Vardar, 2012)54   
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 Jan Naert is stafmedewerker van vzw Jong, een Gentse particuliere jeugdwelzijnswerking met 
deelwerkingen in verschillende buurten van de 19

de
 eeuwse stadsgordel. Kadir Vardar is er 

coördinator trajectbegeleiding en jeugdactivering bij vzw Jong. 
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Een stimulans is de PPS-verplichting in de Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten. De 

Tondelier is een PPS-project van brownfieldontwikkeling. Projectontwikkelaar Terryn 

heeft geëist dat de meerwinsten gebruikt worden voor de verfraaiing van het publieke 

domein in de Rabotwijk. “Want wij hebben geen belang bij een breuk tussen die wijk en 

ons project. (...) Wie een appartement of nieuwbouwwoning van 250.000 of 300.000 

euro koopt, met alle straten links een zeer triestige wijk en rechts een nieuwbouwwijk, 

dat is toch een spanningsveld.” 

1.4. Gentrificatie als effect van de strategieën gericht op het 

kapitaalscircuit 

De hefboomstrategie bij het aantrekken van privaat kapitaal vormt de kern van de 

analyse. Over de verwachte trickle down is er veel scepsis. Directe voordelen van de 

publieke investeringen in het publieke domein zijn er wel. “Een aantal ingrepen, zoals 

meer groen, daar zie je meteen de vruchten van. Mensen zonder private tuin, de meest 

kwetsbare groepen, maken gebruik van die publieke ruimte.”(Temmerman, 2012) 

In plaats van trickle down worden gentrificatie en polarisatie vastgesteld. Op 

stadsniveau verschuift de publieke inzet van mensen en middelen naar competitieve 

stadsontwikkeling; het massieve probleem van de slechte woonkwaliteit in de 

gordelwijken verdwijnt uit het politieke brandpunt. Op wijkniveau wordt vooral ‘stille’ 

gentrificatie gestimuleerd door het aantrekken van privaat kapitaal.    

Ruimtelijke en sociale selectiviteit als integraal deel van de hefboomstrategie 

De stelling dat de indirecte effecten55 buiten de scoop van het vernieuwingsbeleid vallen 

is moeilijk vol te houden.  De hefboomstrategie van de overheid bestaat er immers 

precies in dat publieke investeringen privaat kapitaal moeten aantrekken. In de 

Beleidsnota Stadsontwikkeling valt te lezen: “Onderzoek heeft uitgewezen dat 

tegenover elke € die de overheid investeert een veelvoud aan privé-investeringen 

staat56. Terecht kan dus gesteld worden dat stadsvernieuwingsprojecten een stuwende 

katalysator zijn voor achtergestelde buurten (Temmerman, 2008, p. 25). Daarom kan de 

evaluatie van de beleidseffecten niet beperkt worden tot de perimeter van het ‘project 

zelf’ (Pisman; De Rynck, 2012).  

Gentrificatie maakt integraal deel uit van de ingezette strategie. “Als je selectief 

acupunctuur doet, een aantal plaatsen opkrikken, dan gaan we wat particulieren 

aantrekken die zullen renoveren,… zit de sociale selectiviteit ingebakken in je 

instrument. Wie het kapitaal niet heeft, valt echt uit de boot. Dan versterk je met je 

strategie de gentrificatie, tenminste als je intussen tegelijk geen sociaal 

huisvestingsbeleid voert.” (Oosterlynck, 2012) Stedelijke ingrepen hebben effecten: “In 

zo’n omstandigheden zou een stad moeten zeggen: zolang we geen flankerend beleid 

kunnen inzetten, onthouden we ons van handelen om het niet erger te maken. De stad 
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 Zie vorig hoofdstuk over de directe en indirecte effecten van stadsvernieuwing op gentrificatie. 
56

 Evaluatie van ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ leert dat de totale investeringskost van het 
project 53,6 miljoen €, waarvan 63% private investeringen bedraagt: 33,7 mio € private 
tegenover 19,9 miljoen € middelen uit de publieke sector (Temmerman, 2008, p. 25.   
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doet net het omgekeerde. Mensen worden verder geduwd naar bijvoorbeeld de 

Bloemekeswijk met minder publieke voorzieningen en woonkwaliteit.” (Debruyne, 2012) 

De hefboom houdt in dat de beschikbare middelen ruimtelijk selectief worden ingezet. 

In wijken waar de markt door de fysieke kwaliteit van de huizen beter is zoals Heirnis 

worden minder publieke middelen geïnvesteerd in de ‘stille’ gentrificatie. In wijken met 

minder kwalitatieve huizen en publieke ruimte, zijn de publieke investeringen net een 

trigger voor dergelijke gentrificatieprocessen.  Carl Dejonghe bevestigt: “We wilden daar 

complementair zijn. We wilden voortrekker zijn voor private investeringen.” “Het is een 

hefboom op plekken waar de spontane vernieuwing door het marktmechanisme niet op 

gang komt. Je trekt ze op gang, je weet dat er een uitsortering gebeurt, dus je moet 

tegelijk begeleidende maatregelen inzetten.” (Van Wesenbeeck, 2012) 

Expliciete gentrificatie door projectontwikkeling werd duidelijk in de keuze voor 

middengroepen in het project ‘Nieuwe Molens’. Lut Vael kreeg protestbrieven bij 

Samenlevingsopbouw: “er is hier een woonproject, ik woon hier al heel mijn leven als 

alleenstaande met een klein inkomen, ik kan hier geen huis kopen en de huizen zijn 

slecht, ik blijf hier toch kijken, dan komt er een nieuw project … en dan ging het over de 

toewijscriteria: normaal is er een maximale inkomensgrens om in te stappen, nu was er 

een minimale inkomensgrens. Dit bewijst het beleid naar hogere inkomensgroepen.” 

De Peeters-paradox 

Paradoxaal genoeg zorgt de beperkte ambitie van de huidige vernieuwingsprojecten er 

voor dat de gentrificatie niet massaal gebeurt. De vernieuwing van het ‘sociaal passief’ 

van slechte woningen in de gordelwijken zou eigenlijk grootschaliger moeten gebeuren, 

maar “in die 19de eeuwse wijken wonen zeer veel kwetsbare mensen. Dus mocht het 

effect van stadsvernieuwing zich doorzetten dan zit je echt wel met een probleem (…), 

als die sociaal-ruimtelijke vernieuwing zou ingevoerd worden in de huidige situatie 

zonder veel regulering van de woningmarkt, zal je een enorme verdringing krijgen.” 

(Peeters, 2012). Binnen de lijnen van het huidige vernieuwingsbeleid krijgt deze paradox 

geen oplossing: ofwel worden kwetsbare bewoners verdrongen, ofwel ‘mogen’ ze 

blijven wonen in de slechte speculatieve huizen van intussen meer dan 100 jaar.  

De weerbarstige welvaartstaat  

Die hefboomstrategie kwam tot stand in conflictueuze interactie met een meer klassiek 

welfaristische strategie van directe publieke investeringen in de wijken om de sociale 

ongelijkheid te verminderen: rechtstreeks in sociale woningen, maar ook flankerend in 

publieke voorzieningen zoals kinderopvang, woonwinkels jeugdwelzijnswerk, parken en  

wijkgezondheidscentra. Dit toont duidelijk de spanning zowel binnen het openbaar 

bestuur als met de actoren in het middenveld.   
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STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN:   

ECONOMISCH  

Politieke strategieën om ruimtelijk 

selectieve accumulatiestrategieën te 

ondersteunen  

> gericht op het kapitaalscircuit 

  STIMULEREND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

HEFBOOM STAD 

° Competitie voor privé-kapitaal en 

publieke subsidies  

° Accent op stadsontwikkelingsprojecten op 

strategische locaties met trickle down naar 

gordelwijken 

 ° Publieke inzet van mensen en middelen 

verschuift van sociale stadsvernieuwing naar 

competitieve stadsontwikkeling   

° Slechte woonkwaliteit voor kwetsbare 

groepen verdwijnt uit politiek brandpunt  

HEFBOOM WIJKEN 

Publieke investeringen als  hefboom voor 

aantrekken van privaat kapitaal: 

° segment jonge middenklasse 

° projectontwikkeling 

 met trickle down naar kwetsbare groepen 

 ° Beperkte trickle down  

° Vooral ‘stille’ gentrificatie 

-  beperkt effect  door directe sociale 

verdringing in project 

-  groter effect door indirecte verdringing op 

laagste segment van de huurmarkt 

°  Harde gentrificatie bij projectontwikkeling? 

   

ALTERNATIEVE POLITIEKE STRATEGIEEN  AFREMMEND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

Directe publieke investeringen in sociale 

woningen en zachte renovatie 

stadswoningen (federaal stadscontract)  

 Gentrificatie op woonmarkt wordt gemilderd 

Investeringen in publiek domein en sociale 

voorzieningen (wijkgezondheidscentrum, 

buurtwerk, woonwinkel, kinderopvang,  

jeugdwelzijnwerk…) 

 Ondersteuning van de bestaansvoorwaarden 

van kwetsbare groepen in de wijken 

Figuur 16. Staatsruimtelijke strategieën gericht op het kapitaalscircuit 

  

CONFLICTUEUZE INTERACTIE 



65 
 

2. Strategieën gericht op sociale regulatie 

Voor een volledig begrip van het fenomeen gentrificatie moet niet enkel directe 

verdringing op de woonmarkt, maar ook indirecte verdringing door een wijzigende 

omgeving onderzocht worden.57 Strategieën van sociale regulatie kunnen beide 

processen van verdringing bevorderen of afremmen. Vanuit het onderzoek kunnen we 

drie strategieën onderscheiden in de Gentse stadsvernieuwing. 

2.1. Sociale cohesie 

Doel van de stadsvernieuwing 

De paarse architecten van de stadsvernieuwing zijn het roerend eens over het belang 

van sociale cohesie. Frank Beke: “...mensen die er wonen, mensen met andere culturele 

achtergronden en jonge intellectuelen met kinderen wil je in die buurten laten 

samenleven. (…) De buurt blijft een herkenbare en wezenlijke plek, de plek die mensen 

zich meest eigen maken. Het is belangrijk dat mensen zich mede-eigenaar voelen van 

een buurt.” En voor Sas Van Rouveroij gaat samenlevingsopbouw “over openbaar 

domein en kwalitatieve woningen, maar je moet ervoor zorgen dat de mensen die in die 

woningen komen zich ook thuis voelen en dat er een soort gemeenschapsleven tot 

stand komt.”58 (Van Rouveroij, 2012)  

Een instrumentele visie op sociale cohesie  

Voor Marc Verheirstraeten dragen sociaal-artistiek werk, wijkgezondheidscentra,… maar 

ook initiatiefnemers  uit de buurt – vooral uit de middenklasse – bij tot sociale cohesie. 

Het middenveld wordt georiënteerd naar sociale cohesie om een positieve sfeer te 

bevorderen in leefbare wijken. “Omdat er een fijnmazig weefsel van sociaal-artistieke 

praktijken in Gent aanwezig was, had ik er als Schepen van Cultuur ook alle belang bij 

om dat fijnmazig weefsel in stand te houden en te verstevigen én ook voor onze kar van 

stadsvernieuwing te spannen.” (Van Rouveroij, 2012) Ook Samenlevingsopbouw krijgt 

rond 2008 de uitdrukkelijke vraag om zwaar in te zetten op sociale cohesie. “De 

verwachting naar Samenlevingsopbouw is duidelijk verschoven van een duidelijke rol in 

inspraakbewegingen van bewoners naar een duidelijke vraag om conflicten in deze 
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 Zie literatuurstudie over indirecte verdringing. 
58

 Ook bij de betekenis van die doelstelling in een netwerkstad kunnen vragen worden gesteld. 
Steden evolueren tot vluchtige woonplaatsen, meer traject dan wonen. In de huurmarkt zijn de 
verhuisbewegingen groot: slechts 14% woont 9 jaar in dezelfde huurwoning. De binding van 
buurtbewoners aan wijken is sterk verschillend: sommige buurtbewoners zijn sterk betrokken, 
anderen komen gewoon wonen op een plek en hebben met die buurt verder niets te maken; 
sommige wijken zijn typische doorgangswijken. (Temmerman, 2012) Wat betekent sociale 
cohesie in die context? “De vaste identiteit van een plek vervaagt. Een netwerkstructuur vervangt 
de vaste territoriale wijkstructuur. (…) Wat betekent sociale cohesie in de wijk dan vandaag nog? 
Maar waar veel groepen een plek vinden zoals in het Keizerspark, of in volkstuinen met jonge 
Belgen en ouderen, Turkse vrouwen, op die open publieke ruimtes als onderdeel van 
verschillende netwerken, daar zouden we kunnen op inzetten in plaats van buurtfeesten waar de 
Turken niet komen.” (Van Wesenbeeck, 2012) 
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wijken te helpen beheersen.” (Vael & Dutry, 2012) Die instrumentalisering krijgt scherpe 

kritiek van Dominique Willaert59: “Dat sociaal-artistiek werk is helemaal opgegaan in een 

verhaal van sociale cohesie, voor de verleuking van de samenleving. De socialisten in 

Vlaanderen misbruiken dat sociaal-artistiek werk als een leuk uitstalraam.” 

Sociale cohesie verdringt de strijd tegen sociale ongelijkheid als sociale doelstelling. 

“Structureel gezien kan men geen weg met de sociale ongelijkheid en dus wordt sociale 

cohesie naar voor geschoven. Dat is natuurlijk nodig om oplopende sociale spanningen 

op te vangen.” (Oosterlynck, 2012) “De focus ligt op sociale controle, (…)  op sociale 

cohesie met wijkfeestjes, straatbarbecues. (…) Maar uiteindelijk werkt dat niet omdat 

die verschillen in de wijken zeer duidelijk aanwezig zijn, tot frustratie van bewoners die 

daar bij betrokken zijn.” (Heughebaert, 2012)   

Stedelijke sociale voorzieningen en subsidies worden ingezet op cohesie, maar in de 

praktijk mengen de netwerken nauwelijks. Dit is duidelijk in de Brugse Poort: “De Vieze 

Gasten en Pierkespark wordt weliswaar ingenomen door de sociaal-progressieve 

voorhoede. Dit zorgt wel voor een interessante sociale tegenbeweging, maar je merkt 

wel dat die zich niet mengen met die nieuwkomers en met de kwetsbare groepen in de 

wijk.” (Oosterlynck, 2012) Ondanks allerlei buurtvoorzieningen en activiteiten blijft de 

afstand tussen instromende middenklassers, oudere autochtonen, verschillende 

generaties uit de migratie en instromende nieuwe EU-burgers bijzonder groot  

(Heughebaert, 2012). Jeugdwerkers zien dit ook in het Dok-project 60: “Dok organiseert 

dan een voetbaltornooi en wil daar ‘bruintjes’ in betrekken. Een ploeg van Jong komt 

daar toe in een volledige bende ‘lefties’. Maar we noemen dat al lang geen linksen meer 

maar een progressief-liberale voorhoede. Want sociale ongelijkheid en de nood aan 

sociale strijd, dat snappen ze al niet meer. Er is niets aan de hand voor hen. Dus die 

‘lefties’ zijn helemaal niet links.” (Naert & Vardar, 2012) 

Bovendien wordt sociale cohesie ingezet vanuit een controleperspectief: als mensen 

meer voeling krijgen met hun wijk, “kan je meer beroep doen op hun 

verantwoordelijkheidsgevoel en moet je als stad minder curatief optreden.” (Boucké, 

2012) Impliciet wordt aangenomen dat inzetten op sociale cohesie werkt tegen overlast. 

Maar “…het is niet verantwoord om dat te verwachten. Want intussen durft die 

middenklasser nog niet eens in een conflictueuze situatie op een deftige manier een 

soms terecht probleem direct te benoemen. En die geviseerde minderheidsgroepen 

laten zich ook natuurlijk niet graag aanspreken. Ze voelen zich geen gelijkwaardige 

gesprekspartner. Ze denken  ‘ze zijn daar weer, ze hebben weer een probleem met ons’. 

En dat schrikt die brave middenklassers natuurlijk af. Er zijn constant van die micro-

conflicten waarin de macro-ongelijkheid wordt weerspiegeld.” (Naert & Vardar, 2012) 

                                                           
59

 Dominique Willaert is artistiek en inhoudelijk coördinator van Victoria Deluxe. Deze Gentse 
sociaal-artistieke  werking zet emancipatorische projecten op die een stem geven aan kwetsbare 
mensen. Vanuit deze werking is Dominique Willaert betrokken bij de Gentse stadsvernieuwing. 
60

 Dok is een tijdelijke invulling van de Oude Dokken in afwachting van de nieuwe woonzone. Dok 
ontvangt nieuwe initiatieven, beginnende organisaties en tal van socio-culturele projecten. 
Hieruit kunnen voorstellen ontstaan die gebruikt kunnen worden bij de realisatie van het 
stadsvernieuwingsproject. www.dokgent.be 

http://www.dokgent.be/
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2.2. Sociale mix 

Hegemonische consensus over sociale mix? 

Volgens Pascal Debruyne heerst er in Gent over sociale mix een hegemonische 

consensus: “Onomstotelijke evidentie in de ideologie, los van empirische evidentie, 

maar toch wordt het genoeg herhaald en gedeeld zodat iedereen het gelooft.” Carl 

Dejonghe vindt het “bijna  een evidentie voor ons dat een gemengde samenstelling van 

leeftijdsgroepen en etnische groepen tot een stedelijke mix leidt die rijker is dan de 

homogene samenstelling in verkavelings-Vlaanderen.” (Dejonghe, 2012)  

Marc Timbremont vat die consensus samen: “Sociale controle voor de leefbaarheid is 

zeer belangrijk. Dat zal de sociale verdringing ook tegengaan. De zwakkere bewoners 

gaan zich optrekken aan de sterkere figuren in de wijk. Dat is dus ook belangrijk voor de 

wijk. Het gaat dus enerzijds om sociale controle, anderzijds om sociale vooruitgang voor 

de zwakkeren. Over sociale mix is er veel overeenstemming binnen Gent.”   

De  consensuslijnen binnen het openbaar bestuur volgen inderdaad twee logica’s: 

 een rechtse controlelogica met de middenklasse als breekijzer uit vrees voor getto’s 

van armen: “we zijn bang van een concentratie van armoezaaiers, dat kan sociaal 

gevaarlijk worden en ook zorgen voor politieke opstand - les classes dangereuses 

vroeger, de hoodies nu” (Oosterlynck, 2012); 

 een zachtere hervormingslogica met de middenklasse als hefboom: “Die 

middenklasse kan zorgen voor sociaal kapitaal en zorgt voor sociale verbetering in 

de wijk. De middengroepen zijn een voorhoede.” (Debruyne, 2012) 

Sociale hervorming 

Dit perspectief is dominant binnen het Gentse openbaar bestuur. “Door die hoger 

opgeleide nieuwe inwoners uit de middenklasse opnieuw te introduceren in die wijken, 

hopen we dat ze de minder begoede inwoners van de wijken meetrekken in een 

positieve spiraal: in het buurtleven, in allerlei activiteiten.” (Dejonghe, 2012) “Sociale 

mix heeft voordelen voor het samenleven: wie meer heeft, doet wat meer dan wie 

minder heeft. Je krijgt een solidariteit in de kleine samenleving.” (Van Wesenbeeck, 

2012) Marc Verheirstraeten worstelt met het geïdealiseerd begrip ‘sociale mix’, want 

mensen leven vooral in netwerken van gelijken. Toch vindt hij de mix gezond voor een 

buurt. “Voor de leefbaarheid. Je verhoogt de dynamiek in de buurt, je houdt voldoende 

leven in de buurt. De mix zorgt voor een verhoogde interactie. Daarnaast nemen 

mensen spontane zorg op, vanuit de spontane nabijheid gaan mensen voor elkaar 

zorgen.” Voor Dirk Temmerman moet sociale mix leiden naar sociale stijging. “Mensen 

moeten het gevoel hebben dat ze vooruit gaan in het leven. Ik kan hier wonen als 

doelbewuste keuze, vind hier mensen die min of meer gelijkaardig zijn en er zit een 

evenwichtige mix in. Uit bevragingen bij woonvoorkeuren en blijfmotieven van jonge 

gezinnen bleek toch dat ze in hun straat graag gelijkgezinden en gelijkaardige mensen 

hebben. Maar tegelijk willen ze dat er een zekere sociale mix is, met bejaarden, 

allochtonen, een aantal handelaren.” 
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Binnen het middenveld neemt Dominique Willaert een opvallend positieve houding in 

tegenover sociale mix als mogelijkheid tot emancipatie. “Veel mensen getuigen dat het 

wonen in een getto ervoor zorgt dat ze blijven hangen en weinig kansen krijgen tot 

emancipatie. (…) Die worden telkens teruggegooid in die leefwereld. En vooral het 

interactiepatroon wijzigt niet. Als je een heterogene mix van mensen krijgt, dan krijg je 

modeling van andere figuren, andere gezinnen, die andere interacties ontwikkelen in die 

leefplekken.”   

Stijn Oosterlynck waarschuwt voor al te automatische verwachtingen. “Soms lukt het 

wel dat een bepaalde groep middenklassers het opneemt voor de zwakke groepen in de 

wijk. Maar dat vraagt toch wel een bepaalde type die zich als een soort vrijwillige 

opbouwwerker wil gaan gedragen. Dat kan maar is niet evident.” Een positief rolmodel 

kan werken, maar het hangt er maar van af wie als referentiepersoon wordt gekozen. 

Sociale controle 

Ook de vrees voor getto’s speelt mee in het sociale mix-beleid: “Vanaf welk moment 

spreek je van getto’s en vanaf welk moment van evenwichtige, normale wijken. (…) Dat 

is een redelijk onbeheersbaar iets, zonder veel sociale controle.” (Van Wesenbeeck, 

2012) “Als je voor segregatie kiest, zal je in bepaalde wijken met hoge werkloosheid, 

veel allochtone mensen, nieuwe burgers die de taal niet machtig zijn,… veel meer 

moeten inzetten op je sociaal weefsel, zul je veel moeilijker een sociaal weefsel kunnen 

bewerkstellingen.” (Boucké, 2012). Er is “angst voor gettovorming waar de stad haar 

greep verliest op de wijk. Men wil de tweeverdieners binnen brengen, middenklasse 

gezinnen, vanuit de redenering dat die groep een zekere sociale voorbeeldfunctie heeft. 

Opvoeding binnen de wijk, op tijd de ‘vuilnisbak’ buiten zetten.” (Peeters, 2012) 

Sociale mix of sociale segregatie? 

Stijn Oosterlynck vraagt zich af wat er fout is met het taboe-woord ‘segregatie’. De stad 

wordt immers geïntegreerd door segregatie. “De stad is een lappendeken van 

verschillende natuurlijke habitats, en iedereen zoekt zo’n beetje zijn eigen habitat. Via 

netwerken zoekt men steun binnen eigen kring en ontstaat sociale mobiliteit.  Er is geen 

gettovorming zolang je niet opgesloten zit in de enclave. Er is niets mis met segregatie, 

met etnische enclaves. Het wordt pas een probleem als je niet meer uit de enclave kunt 

geraken, als er geen toegang is tot de arbeidsmarkt, tot de woonmarkt, als je daar dus 

gevangen zit. Maar zolang die institutionele kanalen werken en mensen sociaal mobiel 

kunnen zijn, zie ik geen probleem. Ik denk dus dat er een soort sociale angst is bij nogal 

wat progressieve beleidsmakers voor sociale segregatie. Terwijl je in de feiten toch moet 

toegeven dat de groep die in Gent socio-economisch het meest succesvol is, het meest 

geïntegreerd is, de Turkse gemeenschap, eigenlijk ook het meest gesloten is, het meest 

in zijn eigen netwerk blijft, dus het meest gesegregeerd is. Ze hebben wel via hun elites 

contact met andere groepen. Dus die schrik voor segregatie is overdreven.” 

Is het wenselijk om in alle wijken een sociale mix na te streven? Stadsplanner Lacoere 

twijfelt: “En vaak komt dan ook daarvoor nog het woord ‘gezonde’ mix. Maar een stad 

heeft altijd een diversiteit van wijken, arme en rijke, chique wijken, wijken met veel 



69 
 

migranten. Maar wat is daar voor een stad verkeerd aan? Dat kleurt een stad, wij 

hebben de Sleepstraat. Dat is uniek. Het is wel problematisch als een wijk te veel 

marginaliseert en aan de onderkant terecht komt. Dan is het belangrijk dat een stad 

aantoont dat er nog geloof is in de wijk en blijft investeren.” Ook volgens Ann Pisman 

zijn verschillen tussen rijkere en armere buurten niet alleen een realiteit maar ook een 

kwaliteit van een stad. Mensen worden aangetrokken door een woonomgeving met een 

bepaalde identiteit. Problematisch is eerder de segregatie in middenklasse enclaves en 

gated communities: “Omwille van andere maatschappelijke gegevens, zoals onveiligheid 

en individualisering, leidt segregatie tot ontoegankelijkheid.” 

Realistische social engineering? 

In onze liberale woonmarkt is sociale mix als beheersingsstrategie wellicht een utopie. 

“Er is een grote spontane beweging, wat een sociale sturing onmogelijk maakt. Je kan 

een wijk niet zwaar top-down sturen omdat die markt toch weer ontsnapt.” 

(Temmerman, 2012) Wel is er in Gent een feitelijke sociale mix: “Studenten, oudere 

autochtonen, migranten, draaideurmigranten in precaire tewerkstelling… sociale mix is 

een feit. Maar de feitelijke sociale mix is oppervlakkig. Netwerken bestaan naast elkaar 

en haken weinig op elkaar in. Het sociale mix- verhaal is dus een illusie (…) Er is wel een 

alternatief: werken met en vanuit de spontane netwerken in de wijk. Meer bottom-up 

werken dan top-down social engineering.” (Peeters, 2012) 

Jeugdwerkers beschouwen een ‘gezonde sociale mix’ dan ook als “het foldertje van de 

getuigen van Jehovah. Eigenlijk een vrij naïeve voorstelling. Op cultureel vlak kun je dat 

nog wat volgen, maar de structurele, sociaal-economische ongelijkheid doorkruist dat 

helemaal. Als je in een wijk als Ledeberg met je volle winkelkar uit de Colruyt komt, en je 

ziet straatarme nieuwkomers voorbijlopen langs je auto, zou je vanuit hun perspectief 

toch begrijpen dat ze je koffer openbreken? Die sociaal-economische kloof werk je niet 

weg met sociale mix, dat vraagt een structureel antwoord.” (Naert & Vardar, 2012)  

2.3. Bestrijding van sociale overlast 

Stijgende aandacht voor overlast in de publieke ruimte 

Het Gentse stadsbestuur reageert steeds alerter op signalen van overlast, ook en vooral 

in de gordelwijken. Bij vzw Jong zijn de overlastmeldingen toegenomen. “Het 

stadsbestuur heeft daar een aandeel in, de brave burger vindt de weg naar het kabinet 

van de burgemeester en die springen daar op.” Het Gentse burgemeestersmodel speelt 

een belangrijke rol: sinds Frank Beke is de aanspreekbare burgemeester ook een model 

voor de ambtelijke diensten om in het veld te gaan staan (Temmerman, 2012). Omdat er 

te weinig overzicht was, heeft de burgemeester gevraagd aan de gebiedsgerichte 

werking om tot een betere coördinatie te komen van problemen in de wijken (Boucké, 

2012). Sociale  organisaties worden meer en vlugger ingeschakeld om de wijken onder 

controle te houden. Ook het stadsbestuur zelf voert haar aanwezigheid op met  “6 

inspecteurs met focus op jeugdoverlast, ineens zijn er 34 overlastagenten, folders van 

IVAGO in vreemde talen enzovoort geven de boodschap ‘Wij delen jullie zorg over 

leefbaarheid in de wijk’.”  (Naert & Vardar, 2012)  
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De strijd tegen overlast is nauw verbonden met stadsvernieuwing: “Gent heeft in het 

openbaar domein heel wat verfraaiing gebracht, sociale voorzieningen ingebracht en de 

overlast bestreden, die drie dingen samen waren belangrijk voor de stadsvernieuwing.” 

(Timbremont, 2012) Voor ambtenaren gaat het om het positief laten functioneren van 

de vernieuwde publieke ruimte (Verheirstraeten, 2012). Philippe Van Wesenbeeck 

koppelt dit aan de keuze voor “sociale mix, geen zwarte of witte wijk, dus het beheer 

van de publieke ruimte moet op een goede manier gebeuren, niet alleen politioneel 

maar ook sociaal preventief.” Volgens Dominique Willaert steekt die focus op het 

openbare domein schril af tegen de gebrekkige support binnen sociale woongebouwen 

“terwijl daar de problemen van overlast het zwaarst zijn. Er zijn voorbeelden van 

psychiatrische patiënten die onvoldoende begeleid in de sociale huisvesting worden 

gedropt (…), stalking, zwaar huiselijk geweld, escalerende burenruzies.” 

Sociale preventie en buurtbetrokkenheid 

Gent kent een traditie van inzet op sociale preventie. Ook in het strategisch veiligheids- 

en preventieplan 2007-2010 richt de stad zich op een aantal acties van sociale preventie 

die impact hebben op de stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel61. Het stedelijk 

buurtwerk zet acties op om buurtgebonden overlast – zoals zwerfvuil en sluikstorten – 

aan te pakken. De integratiedienst doet aan conflictmanagement. Vzw Jong pakt 

overlast door jongeren aan met jeugdactivering en bemiddeling bij sociale 

conflictsituaties. Samenlevingsopbouw heeft een werking in drie complexen van sociale 

hoogbouw. Voor het stadsbestuur garanderen deze acties het evenwicht in een 

driesporenbeleid van goed voorkomen, snel herstellen en terecht sanctioneren. 

(Departement Strategie en Coördinatie, 2012, p. 23).   

De wijken leefbaar houden betekent “in de eerste plaats preventief vermijden dat er 

overlast optreedt. En als er overlast optreedt, dan curatief ingrijpen.” (Boucké, 2012)  

Daarom wordt gestreefd naar wijken waar bewoners zelf de sociale controle opnemen. 

Een laatste stap hierin is het project ‘Buurt bestuurt’ waar mensen “mee de inzet van 

politie in hun wijk gaan bepalen. De burgemeester heeft dat opgepikt uit Rotterdam, 

maar daar zit dat in een heel repressief kader. Wij hebben dat vertaald naar Gent: het 

samenbrengen van het politionele toezicht en sociale diensten op wijkniveau is wel 

positief.” (Verheirstraeten, 2012) 

Of verschuiving naar repressie? 

Vanuit gebiedsgerichte werking waarschuwt Marc Verheirstraeten voor een “nihilistisch 

sanctioneringsverhaal. (…) We moeten samen zoeken naar de combinatie van preventie 

en sanctie. Het louter repressieve – sanctie, boete en de overlast is gedaan – wordt nu 

wel vaak geponeerd, maar zo werkt het niet. Op dat vlak zitten we in vieze tijden.”  

Vanuit het middenveld komen signalen over een verschuiving naar een meer repressieve 

aanpak. “De oppervlakkige disciplinering neemt toe, de GAS-boetes worden gehanteerd, 

het straathoekwerk of daklozenorganisaties worden gevraagd om meer in te zetten.” 
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 Een ruimere beschrijving is terug te vinden in het werkdoment Stadsvernieuwing in een 
multilevel omgeving 2000-2012 in bijlage. 
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(Willaert, 2012) Het beleidsdiscours over de ‘open en solidaire stad’ verschuift naar een 

revanchistisch discours. “De nabije aanwezigheid van politici in de wijken is iets unieks in 

Gent.  Alleen voelen ze de druk van de klaagcultuur van de bewoners. Maar in plaats van 

vast te houden aan een solidariteitsmodel en een positieve kijk op de stad, voelen ze 

zich verplicht om te switchen naar die klaagcultuur.” (Naert & Vardar, 2012)  Ook Gentse 

sociaal-democraten kiezen voor die verharding. “De harde, discriminerende 

maatregelen van paars komen ook van de socialisten. Op het moment dat het socialisme 

uitdrukkelijk kiest voor de middenklasse, krijg je die verschuiving.” (Willaert, 2012) 

Normalisering vanuit de middenklasse? 

Hoewel de strijd tegen overlast als neutrale, evenwichtige samenlevingsopbouw bij 

stadsvernieuwing wordt voorgesteld, speelt sociale selectiviteit, zowel bij het bepalen 

van ‘overlast’ als bij de toepassing van maatregelen.  

Klachten van de mondige middenklasse worden vlugger opgepikt als relevante signalen. 

“Turkse buurtbewoners zijn over dezelfde dingen bekommerd als de bakfietsers. Dus als 

je ingaat op signalen van zo’n mondige middenklasse groep mag je er eigenlijk van 

uitgaan dat dit signaal breder leeft. Maar het wordt van hen wel makkelijker opgepikt 

omdat ze mondiger zijn en de kanalen beter kunnen bespelen.” (Temmerman, 2012) 

Jeugdwerkers vinden het normaliteitsdiscours van die middenklasse beangstigend: “die 

witte middenklasser heeft niet eens door dat hij bezig is een dominant discours in die 

wijk te ontwikkelen.  Dus impliciet gaat die mee in dat verhaal van overlast en GAS-en.  

Het is toch normaal dat je geen jointje rookt op de hoek van de straat. Het is toch 

normaal dat je geen overlast veroorzaakt door met je auto open door de straat te rijden. 

Het is toch normaal dat je geen afval op straat gooit. Ook voor die middenklasser mag er 

geen groezeligheid meer zijn.” (Naert & Vardar, 2012) 

Overlastbestrijding viseert kwetsbare groepen en wijken. “Vaak werd daarvoor de Oost-

Europese instroom geviseerd, terecht of onterecht. De stad is steeds meer gaan inzetten 

op overlast.” (Verheirstraeten, 2012) ‘Belgische’en ‘Turkse’ middenklassers stellen dat 

de leefpatronen van de nieuwkomers “alles in de wijk op zijn kop zet. Maar in feite gaat 

het om Belgen en Turken die nieuwkomers viseren zodat storende dingen sterker 

opvallen.” (Naert & Vardar, 2012) “Het klopt wel dat voor nieuwe instromers een ander 

beeld is van wat leefbaarheid is of moet zijn. Tegelijk beseft de stad dat in dichtbevolkte 

wijken spelen en rondhangen op straat mogelijk moet blijven.” (Boucké, 2012)  

Dit spoort met praktijkevidentie over de selectiviteit naar etniciteit en klasse bij de 

toepassing van de Gemeentelijke Adminstratieve Sancties62.  De Morgen meldt op 7 juli 

2006 dat “het innen van een boete iets anders is als het uitschrijven” en dat “in 

Antwerpen twee derde van de sancties niet betaald worden, voornamelijk omdat de 

beboete personen onvermogend zijn”. Ook Marc Verheirstraeten vindt het “ongelooflijk 

naïef om te denken dat dit dé oplossing is: ‘Geef ze een boete, ze zullen het wel voelen’. 

Maar sommige mensen zitten in een overlevingsverhaal, die gaan hun boete nooit 
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 De overlastwetgeving “Gemeentelijke Administratieve Sancties” of GAS werd geïntroduceerd 
door de wet van 13 mei 1999 (nieuwe gemeentedecreet, artikel 119 bis) met aanpassingen in 
2004, 2005, 2007 en 2011. 
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betalen en daar moet je anders mee omgaan. We moeten onszelf niks wijsmaken. En 

dat kan inderdaad sterke gevolgen hebben naar verdringing.” 

Projectontwikkeling en overlastbestrijding 

Vanuit de projectontwikking de Tondelier worden duidelijke verwachtingen gesteld naar 

het bestrijden van de overlast van “daklozen en zwervers, kleine boefjes in het Rabot. 

Die moeten absoluut opschuiven of weg om de sociale veiligheid te verhogen. (…) Als 

overlast of kleine criminaliteit te dicht bij ons gaat komen, dan is dat een groot 

probleem. (…) We hebben afgesproken dat we als we ons ongemakkelijk zouden 

beginnen voelen, met de ploeg van professor De Ruyver van de universiteit zouden 

samenwerken om eventuele maatregelen uit te werken.” (Terryn, 2012) 

De projectontwikkelaar trekt ook de kaart van sociale preventie. Om spanningen met de 

omgeving op lange termijn te vermijden wordt er voorlopig gewerkt met de “tactiek om 

meer leven te brengen op de Site. We willen dat alles blijft leven om de sociale controle 

te verhogen. En dan beginnen we te bouwen en dan gaan we ‘de deeg omrollen’. We 

bouwen en de tijdelijke werkingen blijven. Maar dan zal er gentrificatie moeten zijn. En 

de daklozen en de kleine criminelen gaan moeten voelen dat het daar niet meer is.”  

2.5. Gentrificatie als effect van de strategieën gericht op sociale regulatie 

Drie strategieën gericht op sociale regulatie hebben (in)directe effecten op gentrificatie. 

 Sociale cohesie werd het doel van interventies van de overheid en het middenveld. 

Het heeft de strijd tegen sociale ongelijkheid verdrongen. De middenklasse wordt 

norm en motor voor leefbare wijken. Die top-down aangestuurde inzet op een 

nieuw en ander ‘sociaal weefsel’ ondersteunt indirecte sociale verdringing.  

 De strijd tegen sociale overlast kent in Gent een belangrijke insteek op sociale 

preventie, maar verschuift gaandeweg –  later en minder dan in andere steden- naar 

meer repressie. ‘Overlast’ wordt dominant door de middenklasse gedefiniëerd en 

dominant naar kwetsbare groepen bestreden. Dit zorgt flankerend voor sociale 

verdringing. Bij projectontwikkeling duikt de wens tot harde gentrificatie op. 

 Sociale mix heeft als strategie van sociale regulatie niet alleen een ondersteunend  

maar ook een direct effect op gentrificatie: een ‘geslaagd’ sociale mix-beleid met 

een grotere inbreng van nieuwe middenklassers in dense wijken leidt rechtstreeks 

tot verdringing op de woonmarkt. 

Weerbarstige strategieën en praktijken 

Deze strategieën ontwikkelden zich in strijd met de traditie van sociale preventie gericht 

op de directe ondersteuning van kwetsbare groepen die vanuit de historiek van 

kansarmoedebestrijding sterke wortels heeft in Gent. Sommige vormen van sociaal-

artistiek werk zetten in op het verbeteren van de bestaansvoorwaarden en op de 

emancipatie van kwetsbare groepen (Debruyne & Oosterlynck, 2012, p. 113). Vanuit de 

traditie van sociale stadsvernieuwing wordt tot vandaag ook de alternatieve strategie 

van het opbouwwerk in praktijk gebracht, gericht op de collectieve verdediging van 

minder behartigde belangen.   
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STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN:    

SOCIAAL 

Politieke strategieën om ruimtelijk 

selectieve strategieën van sociale 

beheersing te ondersteunen 

> gericht op sociale regulatie 

  STIMULEREND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

 

 

Sociale cohesie als doel van interventies 

van overheid en middenveld: 

- verzoeting van de wijk 

- preventie voor leefbare wijken 

 ° Verdringt strijd tegen sociale ongelijkheid 

° Middenklasse als motor en norm van ‘leefbare 

wijk’ 

Sociale mix 

- sociale controle (R) 

- sociale emancipatie (L) 

 ° Direct effect: inbreng middenklasse in dense 

wijken zorgt voor sociale verdringing 

° Indirect effect: middenklasse omgeving en 

samenleven zorgt voor indirecte verdringing 

Bestrijden sociale overlast 

- sociale preventie 

- toenemende repressie 

 ° Middenklasse ‘normalisering’ 

° Selectieve toepassing naar kwetsbare groepen 

° ‘Harde’ gentrificatie bij projectontwikkeling? 

   

ALTERNATIEVE POLITIEKE STRATEGIEEN  AFREMMEND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

° Offensieve preventie door directe 

ondersteuning sociaal, cultureel werk 

 ° Directe ondersteuning van kwetsbare groepen 

 

° Samenlevingsopbouw  ° Collectieve verdediging van minder behartigde 

belangen 

Figuur 17 Staatsruimtelijke strategieën gericht op sociale regulatie 

  

CONFLICTUEUZE INTERACTIE 



74 
 

3. Strategieën gericht op hegemonische consensus 

3.1. Een sterke consensus 

De stadsvernieuwing wordt gedragen door een sterke consensus. Marc Heughebaert 

formuleert dit scherp: “Kritiek en tegenspraak is zwak. Het sociale middenveld zit in een 

strak keurslijf met convenanten. Groen is de enige dissonante klank. Er is weinig 

democratisch debat over de stadsontwikkeling. Bovendien worden kritische stemmen in 

Gent gemarginaliseerd. Ook wetenschappers brengen het debat onvoldoende terug.  Ze 

zitten zelf gevangen in het  consensusverhaal.” 

Binnen de politiek heeft Frank Beke “nauwelijks fundamentele meningsverschillen 

gemerkt. Ook vanuit de oppositie kreeg je daar nauwelijks kritiek op. Voor Groen – toen 

Agalev – was het altijd too little, too late maar dat jaagde het beleid verder aan. Met de 

liberalen was er ook geen probleem omdat die in Gent altijd een vrij sociale inslag 

hebben gehad. De CVP was er zelf onder Monsaert mee begonnen.” Politieke kritiek uit 

de deelgemeenten werd gepareerd met “het beeld van de appel: als de kernstad met de 

19de eeuwse gordel rot, dan komen er vlekken op de schil van de buitenwijken van Gent. 

Dan kun je geen zones van verpaupering verdragen. Anders zou die rand de volgende 

zone van verpaupering zijn waar die vlekken toeslaan, vertrekkende vanuit het rotten 

van de binnenstad.” (Van Rouveroij, 2012) 

3.2. Een sterke communicatie 

Gent communiceert succesvol over de stadsvernieuwing. Ignace Vandenabeele: “Je 

wordt plat gecommuniceerd. Ik zou ’s willen weten hoeveel mensen in die 

communicatiestrategie actief zijn. Je wordt plat gewalst. In alle media, op TV…”  In de 

folder Gebiedsgerichte Werking wordt dit: “Vele mensen zijn het erover eens: Gent is 

een boeiende en gezellige stad. Een stad waar het aangenaam wonen is en waar heel 

veel te beleven valt. Kortom, Gent is: zoveel stad!” (2012, p. 3) Jan Naert omschrijft 

plastisch hoe vernieuwingsplannen het middenklasse-ideaal uitademen: “huisje-tuintje-

kinderen. (…) De wolligheid van gestileerde, middenklasse werkende mensen die in dat 

beeld rondlopen. Het groezelige, het afwijkende is er uit gefilterd.” 

 

Figuur 18 Illustratie communicatie: Stadsvernieuwing in Rabot (Stadsmagazine februari 2011) 
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3.3. Gent als scheppende stad 

Gent heeft de verplichting om een strategisch meerjarenplan op te stellen63 

aangegrepen om een lange termijnvisie uit te tekenen tot 2020 (Departement 

Stafdiensten, 2007). De nieuwe missie is : “Gent, een Scheppende Stad, die door een 

doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten, een voortrekkersrol speelt bij de 

ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.” (p. 21) Dit idee 

verwijst naar de creative class theorie van Florida. Bij hem baadt innovatie in de creative 

city in een optimistische sfeer van meer economische competitie én meer solidariteit, 

aangedreven door de drie T’s van technologie, tolerantie en talent (Florida, 2002). Een 

hippe investeringsstrategieën in de creatieve en kenniseconomie hangt samen met het 

aantrekken van creatieve bohemiens en hooggeschoolde tweeverdieners naar de stad.  

Het meerjarenplan volgt dit verhaal met de doelstelling “Ten laatste in 2020 is Gent 

internationaal erkend als centrum voor innovatie en experimenten en is Gent een 

voortrekker in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving.” Daarnaast valt 

op hoe een duidelijke strategie voor de strijd tegen sociale dualisering ontbreekt: de 

sociale-mix strategie in de gordelwijken zou een antwoord moeten zijn.  

Het stadsbestuur wil de burgers laten meedenken over die toekomstmissie. Een 

marketingstudie van Berenschot, gelanceerd op een strak geregisseerd Groot Overleg, 

positioneert Gent als creatieve stad. Dit wordt niet als keuze maar als noodzaak 

voorgesteld: “De globalisering en de tijdsgeest stellen andere eisen aan de 

concurrentiekracht van steden.”  “Om de professionals in de stad te houden - is er werk 

aan de winkel. 'In Gent is het prima wonen, maar voor echt stedelijk wonen in 

complexen waarin architectonisch lef tot uiting komt, moet je naar andere steden.' Het 

bureau pleit vooral voor kwalitatieve woningen in de 19de-eeuwse gordel.” (De 

Standaard, 1 maart 2008). Niet de precaire woonsituatie van de huidige bewoners maar 

aantrekkelijk wonen voor nieuwe creatieve middenklassers staat in dit discours centraal 

(Debruyne, 2009, p. 29). 

3.4. Een sterke regie  

Dit inhoudelijk consensusverhaal hangt samen met een sterke politiek-ambtelijke regie. 

Vanaf 2003 neemt de stad de regie van de vernieuwing sterker in handen en vermindert 

de rol van het autonome middenveld. Een beleidsrapport besluit dat het aantal 

stedelijke participatie-arrangementen en de inzet van professionelen is toegenomen. 

Politieke en ambtelijke sleutelfiguren zorgen vanaf de jaren 1990 voor een strakkere 

regie met als orgelpunt de oprichting van Gebiedsgerichte Werking in 2003. De rol van 

gemeenteraadsleden in inspraak-  en interactieve processen is beperkt, ambtenaren 

spelen een centrale rol. Het stadsbestuur zoekt actief aansluiting bij het middenveld en 

zet ook zelf acties op. “Het lijkt er dus op dat de stad de macht accapareert/haar grip 

vernieuwt op wat ze op een bepaald ogenblik uit handen heeft gegeven aan de 

burgermaatschappij.”  (Dezeure, 2009) 
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 Sinds het gemeentedecreet van 2005 zijn de gemeenten verplicht om het meerjarenbudget 
inhoudelijk te laten aansluiten bij een meerjarenplanning. 
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Intern is het verhaal positief. Met meer expertise worden die processen steeds beter 

geregisseerd. Vanuit een organisch proces in het eerste project van de Brugse Poort zijn 

betere inspraakinstrumenten gegroeid. Dit zorgt voor het typische Gents model met 

veel draagvlak voor stadsvernieuwing (Boucké, Verheirstraeten, 2012). Toch is er 

zelfkritiek: “Bestuurders hebben nogal de neiging om dat te willen institutionaliseren, 

een plek om de contestatie te plaatsen en te beheersen. (…) Dat lukt niet echt. De vraag 

is zelfs of we dat moeten willen doen.” (Van Wesenbeeck, 2012) 

Consensus en professionalisme  

Extern is er meer kritiek. De stad kan steeds minder om met openheid, participatie van 

onderuit en tegenspraak. “Dat is een strijd rond definities van inspraak en participatie. 

Basisdemocratie is lastig en vertraagt alles. (…) Het is eerder het stroomlijnen van het 

proces. Als alle regisseurs deel uitmaken van het ambtelijk apparaat, weet je al dat 

tegenspraak zeer moeilijk zal zijn.“ (Willaert, 2012) Voor Filip De Rynck was het eerste 

vernieuwingsproces eerder uitzonderlijk, met een sterk veld van organisaties, en met  

ambtenaren die ruimte kregen om aanwezige conflicten verstandig te transponeren. 

“Geleidelijk aan is een soort consensusdenken ontstaan: we doen het goed, de stad 

Gent leeft, Gent is fantastisch. Plus een soort rationalisering door een doorgedreven 

professionalisering van het stedelijk apparaat. (…) Dit heeft geleid tot een 

beheersingsdenken dat wordt ingepakt in het hedendaagse jargon van participatie en 

regie. Dat zijn gevaarlijke begrippen.” (De Rynck, 2012)  

Socialistisch dirigisme? 

Dominique Willaert verwijst naar socialistisch dirigisme: “Onze socialistische 

burgemeesters kunnen zeer moeilijk om met tegenspraak van beneden. De sociaal-

democratie hecht weinig belang aan basisdemocratie, nochtans een centrale waarde in 

het socialisme, en werkt zeer hiërarchisch en piramidaal, vanuit een beheers- en 

managementlogica.”  De liberaal Van Rouveroij gaat akkoord met die kritiek: “Socialisten 

denken te veel dat ze alles in regels kunnen gieten en sturen, dat ze mensen bij de hand 

kunnen leiden. (…) Dat dirigistische in combinatie met de professionalisering staat haaks 

op een participatieve democratie: het vergt veerkracht bij politici en ambtenaren om 

aan machtsdeling te kunnen doen. De neiging is te groot: dit is het idee dat ik in mijn 

achterhoofd hou, en op het einde van alle participatie en inspraak moet dat ook dat 

resultaat zijn. Dat leidt tot frustratie.” 

3.5. Kritieke ruimte voor het middenveld? 

De verhouding tussen politiek en middenveld is in Gent niet duidelijk. Allerlei 

organisaties worden instrumenteel ingezet bij de stadsvernieuwing. De grens tussen 

openbaar bestuur en middenveld is na een lange periode van paars bestuur zeer flou 

geworden: middenvelders worden opgenomen in de politiek of administratie, 

bestuursraden bevolkt met figuren uit het openbaar bestuur (Naert & Vardar, 2012). 

Bovendien neemt het openbaar bestuur met buurtwerk en gebiedsgerichte werking 

klassieke middenveldtaken zelf in handen. Dit vermindert de autonomie van het 

middenveld. 
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De sociale insteek van het middenveld en een deel van het stedelijk apparaat zorgt voor 

een minder eenduidig verhaal aan de interne gesprekstafels. Tegelijk maakt het de 

uitgezette lijnen moeilijker openlijk bevechtbaar (Vael & Dutry, 2012). “Je biedt 

tegenspraak maar altijd in een soort afhankelijkheid binnen convenanten. (…) Beter de 

steen in de schoen dan totaal in de marge.” (Naert & Vardar, 2012) 

Samenlevingsopbouw koos er na intern debat over zich in te schrijven in de convenant 

voor stadsvernieuwing. “Maar we blijven wel morrelen aan de marges door te blijven 

wijzen op en te werken aan een aantal negatieve effecten.” (Vael & Dutry, 2012) 

Bovendien is er zelfkritiek op het gebrek aan strijdbaarheid in het middenveld. “Er is 

toename van druk, maar ook een gebrek aan moed aan daadkracht. In de jaren negentig 

is er een pacificatie ontstaan vanuit het middenveld met de maatschappelijke evolutie.” 

Voor Dominique Willaert heeft het middenveld de managementethiek van het 

kapitalisme met de focus op core business, resultaatsindicatoren…  teveel overgenomen 

zodat dissensus en conflict namens de achterban naar de achtergrond is verdwenen.  

“Het middenveld neemt een Calimero-houding en een slachtofferpositie in en 

fulmineert tegen het stadsbestuur, terwijl mijn ervaring is: als je deskundig bent in het 

actievoeren en het aangaan van de dialoog, krijg je altijd gehoor.” 

3.6. Strategieën gericht op culturele hegemonie en gentrificatie 

Een aantal strategieën gericht op culturele hegemonie ondersteunen een gentrificatie 

beleid van stadsvernieuwing: 

 het paarse stadsproject rond leefbare wijken in een aantrekkelijke stad kon de 

politieke en publieke consensus rond het vernieuwingsbeleid bestendigen; 

 de formulering van een stedelijke missie en het verhaal rond de creative city zet 

zeker niet de reële bestaansvoorwaarden van de meest kwetsbare inwoners in de 

gordelwijken centraal; 

 de uitgebouwde PR over aantrekkelijke wijkvernieuwing in de hippe stad zorgde 

voor het behoud van publiek-electorale steun en ondersteunde communicatief de 

strategie gericht naar de nog-niet-inwoners uit de middenklasse. 

En last but not least: de sterke regie van de stadsvernieuwing met de eigen diensten 

duwde het middenveld in de rol van onderaannemer en maakte scherp en krachtig 

verzet uit die hoek veel moeilijker. Symptomatisch hiervoor is de afhankelijke positie van 

Samenlevingsopbouw. “Als je in dergelijke processen convenanten moet tekenen 

waarbij expliciet  staat dat je geen kritiek moet hebben op het stadsproject, en enkel 

moet uitvoeren wat is afgesproken. Als zwakkere groepen zich niet kunnen organiseren 

of niet ondersteund worden in hun acties, zul je waarschijnlijk nog sneller sociale 

verdringing krijgen omdat er geen collectieve actie is.” (De Rynck, 2012) 

Deze strategieën hebben de ‘kritische ruimte’ voor uitdaging en bijsturing van het 

gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing verkleind.  
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Contra-hegemonische articulaties 

Toch wordt de hegemonische consensus uitgedaagd: door de groene partij en door 

relatief versnipperde, kritische stemmen in het middenveld en recenter ook uit de 

academische wereld.  

Politiek is Groen een kritische stem over stadsvernieuwing in de gemeenteraad. Dit 

oppositiewerk resulteert recent in nieuwe accenten in het kartelprogramma voor de 

verkiezingen 2012 - echter zonder spijkerharde kwantitatieve doelstellingen64.  

 Stadsontwikkelingsprojecten worden afgestemd op omliggende gordelwijken.  

 Er wordt een lange termijnplan- en strategie voor sociale stadsvernieuwing 

gemaakt, gefinancierd met middelen uit een op te richten wijkontwikkelingsfonds. 

 Naast meer publiek groen is het verhogen van het aanbod kwalitatieve huisvesting 

een prioriteit. (Spa-Groen, 2012, pp. 6-7)   

Ook ACW schrijft een kritisch memorandum voor die verkiezingen65. Een integraal beleid 

voor stadsvernieuwing zonder sociale verdringing wordt erin gekoppeld aan 

gekwantificeerde voorstellen over wonen zoals de uitbreiding van sociale huurwoningen 

en sociaal verhuurkantoor, herwaardering van de private huurmarkt,… Wellicht heeft dit 

onderbouwd memorandum minder impact door de verzwakkende christen-democratie. 

In de sociale stedelijke diensten en in de sociale huisvesting zijn er “ook stemmen die 

zich nu - het laatste jaar, niet veel langer -  vragen stellen over gentrificatie. Het mag nu 

gezegd worden, die gentrificatie is bijna voltrokken. Maar enkelen stellen zich nu vragen 

en denken over nieuwe pistes: als we nieuwe gebieden ontwikkelen dan kunnen we dat 

koppelen aan de verbetering van dat sociaal passief.” (Debruyne, 2012) 

Middenveldorganisaties hebben elk hun eigen geluid over stadsvernieuwing en treden in 

verspreide slagorde op. Victoria de Luxe voert kritische acties over  het onrechtvaardig 

woonbeleid.  “We hebben meer strategie nodig om samen te werken, samen debatten 

te organiseren, netwerken bruikbaar te maken. We moeten new commons maken om 

onze slagkracht te verhogen.” (Willaert, 2012) Samenlevingsopbouw zet wonen en 

sociale stadsvernieuwing op de agenda. Rond de gemeenteraadsverkiezingen komt er 

gezamenlijk overleg met de actie ‘Ieders stem telt’66   (Samenlevingsopbouw Gent met 

partners, 2012). 

                                                           
64

 Zo valt het op dat over vervanging van het sociaal passief van woningen en de uitbreiding van 
sociale woningen geen scherpe streefcijfers worden geformuleerd, in tegenstelling met bv. het 
memorandum van ACW. 
65

 Het memorandum van ACW Gent was enkel online raadpleegbaar op  
http://www.acw.be/verbond/genteeklo/index.php?option=com_content&view=article&id=375:
memorandum-acw-gent-gemeenteraadsverkiezingen-2012&catid=55:gent&Itemid=100069 
66

 In het kader van de gemeente – en provincieraadsverkiezingen 2012 organiseert de sector 
Samenlevingsopbouw een gemeenschappelijk project. “Enerzijds beogen we dat maatschappelijk 
kwetsbare groepen zich uitdrukkelijk mengen in het lokale verkiezingsdebat: hun stem moet luid 
en duidelijk aan bod komen in de lokale stembusslag. Anderzijds willen we de beleidsprioriteiten 
die maatschappelijk kwetsbare groepen zelf naar voren schuiven hoog op de politieke agenda 
zien staan.” 2012 Ieders stem telt! is in Gent een actie van Samenlevingsopbouw Gent in 
samenwerking met CAW Artevelde, CAW Visserij, JONG, Intercultureel Netwerk Gent,  KRAS, SIVI, 

http://www.acw.be/verbond/genteeklo/index.php?option=com_content&view=article&id=375:memorandum-acw-gent-gemeenteraadsverkiezingen-2012&catid=55:gent&Itemid=100069
http://www.acw.be/verbond/genteeklo/index.php?option=com_content&view=article&id=375:memorandum-acw-gent-gemeenteraadsverkiezingen-2012&catid=55:gent&Itemid=100069
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Wonen wordt als topprioriteit voor kwetsbare groepen naar voor geschoven: 

 kordate aanpak van discriminatie op de huurmarkt; 

 2000 extra sociale woningen en een centraal inschrijvingsregister sociaal wonen; 

 strenge aanpak van leegstand en verkrotting; 

 eigendomsverwerving voor lage inkomens via wooncoöperatie. 

Een andere prioriteit is sociaal innovatieve stadsvernieuwing die vertrekt vanuit:   

 de kwaliteit van aanwezige sociale relaties tussen mensen en lokale organisaties; 

 coproductie van alle betrokkenen, en geen instrumentele inspraak; 

 een brede en geïntegreerde visie op sociaaleconomische ontwikkeling waarin de 

kwaliteit van de arbeidsmarkt, huisvesting, samen met ruimtelijke ordening, 

onderwijs, scholing en maatschappelijke participatie centraal staan in het proces. 

“Maar het blijft moeilijk om gezamenlijk lobbywerk op te zetten. Heel wat organisaties 

houden zich af van het politieke werk. Een zichtbare kritische rol opnemen ligt heel 

delicaat.” (Vael & Dutry, 2012) 

“Tiens tiens, het stadsmagazine zet die zaken op de agenda maar staat toch vrij alleen 

tegenover het dominante verhaal.” (Debruyne, 2012). De stadskrant werkt aan de 

versterking van het stadsbrede debat met ondermeer debatten tijdens de Gentse 

Feesten 201267 waar alternatieve strategieën van stadsontwikkeling worden voorgesteld 

(zie bijlage 11). 

Globaal zijn er in het debat over stadsvernieuwing kritische stemmen aanwezig, maar ze 

slagen er voorlopig weinig in om de consensus te doorbreken. Misschien vormen de  

verkiezingen 2012 een volgend kantelmoment. 

  

                                                                                                                                                               
Vereniging waar armen het woord nemen, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen  
VOEM, De SLOEP, Centrum voor basiseducatie - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland. 
http://www.samenlevingsopbouwgent.be/Project_2012.htm 
67

 Samen met Democratie 2000 organiseerde Tiens Tiens drie stadsdebatten in juli 2012 over de 
duurzame stad (19/07), de verarming en verkleuring van de stad (15/07) en het afsluitend 
lijsttrekkersdebat over de toekomst van onze steden (23/07). De inhoudelijke insteek achter dit 
stadsbrede debat werd geschetst door prof. Stijn Oosterlynck bij zijn inleiding op 23 juli. Omwille 
van de grote en actuele relevantie van die inleiding voor de inhoud van deze masterproef worden 
uittreksels uit deze tekst opgenomen in bijlage 11.  

http://www.samenlevingsopbouwgent.be/Project_2012.htm
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STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN :    

CULTUREEL 

Politieke strategieën om ruimtelijk 

selectieve hegemonische projecten te 

bewaren  

> gericht op de civil society 

  STIMULEREND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

Missie: creatieve stad en creative class  Focus op nieuwe creatieve bewoners 

Paarse consensus in politiek debat    Behoud van politieke en publieke consensus rond 

beleid van stadsvernieuwing 

Sterke PR over aantrekkelijke 

vernieuwing en ‘leefbare ‘ wijken’  

 ° Aantrekken nieuwe middenklasse inwoners 

° Behoud van publiek-electorale steun van de 

middenklasse voor beleid stadsvernieuwing   

Sterke regie in stadsvernieuwing  met 

middenveld als onderaannemer 

 Minder verzet vanuit middenveld tegen 

gentrificatie mogelijk 

   

ALTERNATIEVE POLITIEKE STRATEGIEEN  AFREMMEND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

Contra-hegemonische articulaties:  

° doorbreken paarse consensus in 

politiek debat 

° kritiek van middenveld en 

academische wereld 

(maar inhoudelijk divers en 

organisatorisch weinig slagkracht) 

 Kritieke ruimte voor sociale stadsvernieuwing 

met prioriteit voor kwetsbare zittende bewoners 

blijft open 

 

 

Figuur 19 Staatsruimtelijke strategieën gericht op culturele hegemonie  

CONFLICTUEUZE INTERACTIE 



81 
 

4. Staatsruimtelijk project  

4.1. Het openbaar bestuur als ondernemer 

Rond de stadsvernieuwing in de gordelwijken heeft zich een staatsruimtelijk project 

gevormd met het stadsbestuur als kern. Drijvende krachten waren “het stadsbestuur 

voor het openbaar domein en de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de uitvoering 

van het woonprogramma. De stad is de regisseur van de wijkvernieuwing, dat is ook de 

visie van de Vlaamse overheid.”  (Timbremont, 2012) 

Een politiek-electorale strategie naar bewoners in de wijken 

Vanaf de stadsherwaardering in de jaren 1970 hebben middenklasse ‘pioniers’ een 

aanjagende rol gespeeld. “De vraag komt dikwijls van inwijkelingen die willen dat de wijk 

vooruit gaat. Die hebben de ruimte om zich te moeien met de gang van zaken. Wie moet 

vechten om te overleven heeft daar geen energie voor.” (Naert & Vardar, 2012). In die 

zin kan stadsvernieuwing ook als een effect van gentrificatie worden geïnterpreteerd. 

In de jaren 1990 zit stadsvernieuwing ingebed in een strategie om de bevolking in de 

gordelwijken te heroveren. Die bevolking bestaat in grote lijnen uit drie groepen: “de 

blanke, vergrijzende arbeidersklasse die in de stad gebleven is, met nog een groep 

autochtone kansarmen, dan de migranten, vroeger Turken en Marokkanen en nu 

superdivers, dan de nieuwe stedelijke middenklasse. Electoraal kun je daar partijen op 

plaatsen: migranten stemmen vooral links, die oudere arbeidersklasse was vroeger Sp.a 

en is verschoven naar Vlaams Blok en die nieuwe middenklasse stemt Sp.a en Groen. 

Vooral een partij als Sp.a die al 30 jaar met zijn doelgroep worstelt, vindt hierin een 

beleidsterrein waarin ze die groepen aan zich kunnen binden.” (Oosterlynck, 2012)  

Na het verzwakken van de electorale dreiging van extreem-rechts, blijft de aandacht 

gevestigd op de gordelwijken onder impuls van mondige bewoners(groepen) en van  de 

sociale actoren die het beleid mee vorm hadden gegeven in de SIF-periode. De strategie 

van kleinschalige sociale stadsvernieuwing blijkt electoraal weinig lonend: “In de jaren 

1980 is er veel geld gevloeid naar Muide-Meulestede, maar daar heeft het bestuur 

electoraal geen vooruitgang geboekt. Dus heeft men de switch gemaakt naar een 

grootschaliger en meer fysieke wijkvernieuwing.” (Lacoere, 2012) Dit vertaalt zich ook in 

het typisch Gentse model met een sterke sociaal-culturele pijler, waarmee de oudere 

autochtonen en de nieuwe middenklasse kunnen gebonden worden. Dit betrekt de 

sociaal-culturele en artistieke actoren mee in het staatsproject. 

Cement in de paarse coalitie 

Stadsvernieuwing vormt lange tijd het cement in de paarse coalitie. “Samen met Frank 

Beke was ik vader van een paars stadsproject dat zich heeft onthecht van de 

onderliggende partijen.” (Van Rouveroij, 2012)  Dit project krijgt gestalte in een lang 

tijdsbestek vanaf het opmaken van de Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur van Beke 

(1993) tot de omzetting in het Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) en de realisatie van 

de verschillende stadsvernieuwingsprojecten (Peeters, 2012). Hier rond worden de 

private sector, het sociale en culturele middenveld en de bevolking gemobiliseerd. 
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Het belang van sterke figuren mag in dit verhaal niet onderschat worden. De tandem 

Beke - Van Rouveroij heeft met visie en terreinkennis de stadsvernieuwing op gang 

getrokken. Karin Temmerman heeft als Schepen van Stadsontwikkeling de projecten 

met kracht doorgezet (Pisman, 2012). 

Een sterke ambtelijke poot 

Vanaf de herwaarderingsperiode is er een, aanvankelijk bescheiden, uitbouw van een 

team ruimtelijke planners. Langzaam wordt de Dienst Stedelijke Planning toonzettend in 

de stadsontwikkeling. Opnieuw zijn sterke figuren en hun visie op stadsvernieuwing 

bepalend. Ex-directeur Noël Dehaene was met de eerste stadsplanners partner in de 

strijd voor sociale stadsherwaardering. In de jaren 1990 worden de stadsplanners terug 

experten die de stadsontwikkeling sturen. “Na de vervanging door Philip Van 

Weesenbeeck uit het landelijke team van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt 

de nieuwe visie op competitieve stadsontwikkeling meegebracht.” (Heughebaert, 2012)  

Voor de uitvoering van de fysieke ingrepen in de stadsvernieuwing krijgt het SOB een 

grote autonomie en slagkracht in het grond- en pandenbeleid. 

Na de projectmatige Actie Samenspraak en de SIF-evaluatie (2003) wordt de ambtelijke 

betrokkenheid op de wijken vastgelegd in de Dienst Gebiedsgerichte Werking en 

Stadsvernieuwing. Samenlevingsopbouw wordt onderaannemer voor de participatie van 

bewoners in de stadsvernieuwing binnen een convenant. 

De concrete regie van de stadsvernieuwing wordt opgenomen door  programma- en 

wijkregisseurs die horizontaal doorheen de stedelijke administratie werken. Dit Gentse 

model is vrij uniek. De programmaregisseurs zijn verantwoordelijk voor de opvolging en 

de afstemming met de verschillende overheden zodat de verschillende deelprojecten 

goed op elkaar aansluiten. Wijkregisseurs zijn de link tussen wijk en stadsorganisatie, 

zorgen voor de uitvoering van de opgemaakte wijkprogramma’s, organiseren 

wijkdebatten, zijn een aanspreekpunt voor organisaties, private ontwikkelaars, bedrijven 

en overheden (Boucké, 2012). 

Daarnaast professionaliseert het stadsbestuur ook sterk in de sociale en culturele sector. 

Dit brengt intern een sociale insteek in het staatsproject mogelijk (Temmerman, 2012). 

Verschillende diensten hebben een directe voeling met de realiteit in de wijken. Dit 

maakt een inzet op de gewenste sociale en culturele pijler van stadsvernieuwing 

mogelijk met eigen initiatieven en betrokkenheid van het middenveld. 

Het middenveld als onderaannemer  

Het middenveld wordt ingeschakeld in de stadsvernieuwing. Samenlevingsopbouw krijgt 

een ondergeschikte rol in het verzorgen van participatie binnen de contouren van de 

goedgekeurde vernieuwingsprojecten. Opvallend is de nadruk op het sociaal-artistiek 

werk. “Omdat er een fijnmazig weefsel van sociaal-artistieke praktijken in Gent aanwezig 

was, had ik er als Schepen van Cultuur ook alle belang bij om dat fijnmazig weefsel in 

stand te houden en te verstevigen én ook voor onze kar van stadsvernieuwing te 

spannen. (…) Zelfs al zijn ze kritisch, ze zijn een bondgenoot in de stadsvernieuwing.” 

(Van Rouveroij, 2012)  
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Buiten het staatsproject blijven kleinere autonome organisaties actief betrokken in de 

buurt. “Het vrije sociale initatief zoals sociale vestiaires, Vincentje, … staat dicht bij de 

mensen. De parochies blijven actief en zorgen voor sociale coherentie, vooral voor 

oudere allochtone bevolking. Moskeeën spelen een gelijkaardige rol, en buurtwinkels … 

voor de leefbaarheid van een buurt.” (Peeters, 2012) 

4.2. Projectontwikkelaars 

Projectontwikkelaars hebben tot vandaag geen sturende rol in het verhaal. Ze duiken 

pas op “als de wagen al aan het rollen ging. Dan heb je hier en daar lofts, je ziet dat nu 

ook in Ledeberg. Sommige privé-promotoren (…) zagen wel in dat kwaliteit brengen in 

die wijken een belangrijk gegeven is, maar niet elke privé-ondernemer heeft die visie. 

(…) Dus er was wel medewerking van de privé, maar de impuls is in Gent onmiskenbaar 

vanuit het openbaar bestuur gekomen en vanuit de huisvestingsmaatschappijen.” (Beke, 

2012) Volgens Sas Van Rouveroij komt dit door het gebrek aan respect voor volumes: 

“De rentabiliteit is te laag waardoor je de private partners niet zo makkelijk meekrijgt.” 

De laatste jaren lijkt zich een sterkere samenhang tussen projectontwikkelaars en 

openbaar bestuur af te tekenen. Projectontwikkelaars klagen over te strenge regie, 

maar volgen alert de stadsvernieuwing, op zoek naar opportuniteiten. Oude fabrieken 

en brownfieldsanering op strategische locaties dicht bij de historische kern zijn 

aantrekkelijk.  

Het openbaar bestuur ziet kansen in samenwerking met  projectontwikkelaars binnen 

een stevige stedelijke sturing. “Dat is een goede manier van werken om zorgvuldig met 

overheidsmiddelen om te gaan, de eigen kerntaak af te lijnen en telkens de vraag te 

stellen of de markt dat niet kan realiseren. (…) Bij Ledeberg Leeft is het grote project aan 

de Keizerpoort een zuiver privaat project van Aclagro, waar de stad alleen de 

grondenruil organiseert. Dankzij ons studiewerk over stadsvernieuwing, over hoe we 

een positieve ontwikkeling in gang kunnen zetten rond de toegangspoorten tot 

Ledeberg, zelf gespecialiseerde studiebureaus explorerend onderzoek laten doen… dat 

was een trigger voor een private ontwikkelaar om daarmee aan de slag te gaan. (…) En 

dan kunnen wij onze middelen concentreren om die Welzijnsknoop te realiseren.” 

(Dejonghe, 2012)  

De betrokkenheid van projectontwikkelaars wordt bevorderd door de verplichting tot 

30% private inbreng in de Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten. Volgens het kabinet 

Stedenbeleid houdt de overheid de regie echter in handen: steden zoeken een private 

partner die zich inschrijft in een bepaalde visie op stadsontwikkeling; een jury selecteert 

ook op criteria als duurzaamheid en strijd tegen dualisering. De strategie verschuift dus 

niet “in de richting van de investeerder. Integendeel: stadsbesturen moeten echt durven 

sturen, tegen de ontwikkelaar ingaan, in zo’n onderhandelde PPS.” (Temmerman, 2012) 

Projectontwikkelaars werken mee omdat ze een kwaliteitslabel willen verwerven en 

experimenteerruimte krijgen voor economisch voordeel op langere termijn.  

Toch erkent Marc Verheirstraeten dat in het PPS-instrument zelf een gentrificatierisico 

zit. Dit vraagt om alert bestuur. Zo werd aan het project Brugse Poort ook de Groene 

Vallei toegevoegd om het percentage private inbreng te halen. “Zo konden we er ook 
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voor zorgen dat we andere sociale woonprojecten in de wijk zelf konden realiseren. Je 

kan immers makkelijk een PPS opzetten waarin net die interessante plekken in de wijk 

naar de projectontwikkelaar gaan en de minst interessante plekken overblijven.”  

4.3. Staatsruimtelijk project en gentrificatie  

Uit de analyse komt vooral het paarse openbaar bestuur als kern van het staatsruimtelijk 

project naar voor. Een politiek-electoraal consensusproject voor stadsvernieuwing ging 

samen met de gestage uitbouw van een stedelijk apparaat dat zowel de fysieke als de 

sociale componenten van de stadsvernieuwing in handen kon nemen.  

Dit wijkt af van het beeld van de growth coalition (Swyngedouw, 2004). Dit concept is 

gegroeid in een Angelsaksische context, waar overheden onder druk van minimale 

publieke budgetten verplicht worden om de stadsontwikkeling te laten sturen door 

projectontwikkelaars. In de West-Europese staten is dit minder uitgesproken68. “De 

stadsvernieuwing in Gent vraagt ook een coalitie maar dat is meer een intrastatelijke 

coalitie om Vlaams en Europees geld naar Gent te halen.” (Oosterlynck, 2012)  

Dit neemt niet weg dat ook een entrepeneurial overheid onder druk van competitieve 

stadsontwikkeling alle instrumenten in handen heeft om een stadsvernieuwingsbeleid te 

voeren dat de gentrificatie versterkt. De stad werd zelf geactiveerd69 om als 

‘entrepeneur’ overheidssubsidies, privé-kapitaal, rijkere residenten en toeristen aan te 

trekken. In wisselwerking met de ontwikkelde politieke strategieën die we hebben 

behandeld kan ook het staatsruimtelijk project in Gent als ondersteunend voor een 

gentrificatiebeleid worden gezien (zie tabel en volgende paragraaf). 

Tegelijk zien we zowel in het openbaar bestuur als in het middenveld krachten aanwezig 

die in de traditie van de sociale stadsvernieuwing staan en vanuit hun positie in de 

gemeenteraad, adviesraden of concrete vernieuwingsprogramma’s een kritische rol 

kunnen spelen in het staatsruimtelijk project. De verkiezingen 2012 kunnen in dit 

krachtenveld mogelijks wijziging brengen door de opkomst van een rood-groen kartel 

dat andere accenten legt voor wijkontwikkeling. Het middenveld lijkt ondanks recente 

mobilisatie vooralsnog te versnipperd -  in analyse maar vooral in politieke slagkracht -  

om zwaar door te wegen. 

  

                                                           
68

 Zie ook de fiscale overwegingen bij de economische hefboomstrategie hoger. 
69

 Dit sluit aan bij de conclusie in hoofdstuk 2 dat het Vlaamse stedenbeleid de stadsbesturen 
heeft geactiveerd. Eerder dan zichzelf buitenspel te zetten en stadsontwikkeling over te laten aan 
de concurrentielogica van de private sector bij stadsontwikkeling zoals in de Angelsaksische 
landen, hebben steden zichzelf in verschillende tempo’s en niveaus in die logica hervormd. De 
invloed van New Public Management in de bestuurshervorming heeft daar een belangrijke rol in 
gespeeld. 
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STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN   

Politieke strategieën gericht op een 

coherente en werkbare ruimtelijke 

verdeling van regulerende arbeid tussen 

ruimtelijk gedifferentieerde 

staatsstructuren  

> gericht op de staat zelf 

  STIMULEREND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

Stadsproject cement voor coalitie  ° Beperkt  intern debat over effecten 

Sociaal beleid wordt overvleugeld door 

stadsontwikkeling en veiligheid 

 ° Groeiende dominantie van 

stadsontwikkeling 

Sterke uitbouw van ambtelijk apparaat: 

- stedenbouw en ruimtelijke planning  

- stafdiensten voor strategie en coördinatie  

- ‘neutrale’ procesbegeleiders 

  

° Weinig accountability voor effecten 

° beperkte ruimte voor publiek debat 

Geen monitoring SES bij 

verhuisbewegingen 

 Gentrificatie als effect van stadsvernieuwing 

is moeizaam hard te maken 

Versterking ‘eigen middenveld’ en 

autonome middenveld in  onderaanneming  

 Beperkte ruimte voor publiek debat   

Toenemende betrokkenheid van 

projectontwikkeling (PPS 

 Risico van ‘harde’ gentrificatie 

   

ALTERNATIEVE POLITIEKE STRATEGIEEN  AFREMMEND EFFECT OP GENTRIFICATIE 

Klassiek, breed overheidsapparaat  Weerstand tegen entrepeneurial stadsbestuur 

en evolutie naar groeicoalitie  

Betrokkenheid van ‘sociale en culturele 

sector’ binnen  openbaar bestuur en 

middenveld bij de gordelwijken 

 Sociale logica op basis van terreinkennis 

weerbarstig tegen competitieve strategie 

voor stedelijke ontwikkeling en tegen 

selectieve, harde overlaststrategie  

 

  

CONFLICTUEUZE INTERACTIE 
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5. Dialectiek tussen de politieke strategieën  

Tenslotte bekijken we in dit hoofdstuk of en in welke zin de dialectische wisselwerking 

tussen de onderzochte strategieën gentrificatie als effect bevordert.  

De dialectische wisselwerking tussen de onderzochte staatsruimtelijke strategieën wordt 

verduidelijkt in onderstaande tabel. Deze tabel moet in horizontale richting worden 

gelezen om de bijdrage van een politieke strategie op een ander domein te verhelderen 

bijvoorbeeld: sociale mix ondersteunt als strategie van sociale regulatie ook de 

hefboomstrategie door het aantrekken van het kapitaal van de middenklasse.  

STAATSRUIMTE

LIJKE 

STRATEGIEEN: 

ECONOMISCH SOCIAAL CULTUREEL 

ECONOMISCH 

> gericht op het 

kapitaalscircuit 

 ° Projectontwikkeling  

verhoogt aandacht voor 

overlastbestrijding 

° Grotere polarisering 

verhoogt nood aan 

sociale cohesie als 

instrument  

° Fiscale en 

economische hefboom 

wordt vertaald in 

sociale mix  

° Competitieve 

stadsontwikkeling 

ondersteunen met 

“creatieve stad”  

° Segment jonge 

middenklasse 

aantrekken met blitse 

PR over hippe wijken 

° Inherente sociale 

selectiviteit vergt sterke 

regie om protest te 

vermijden 

SOCIAAL 

> gericht op 

sociale 

regulatie 

° Inzet op sociale 

cohesie vangt spanning 

door grotere sociale 

polarisering  

° Sociale mix 

ondersteunt 

aantrekken kapitaal 

middenklasse 

° Bestrijden sociale 

overlast effent terrein 

voor kapitaalsinstroom 

 ° Sociale cohesie vraagt  

positieve communicatie 

en sterke regie  

° Overlastbestrijding 

vraagt sterke 

instrumentalisering 

middenveld 

CULTUREEL 

> gericht op de 

civil society 

° “Creatieve klasse” 

aantrekken voor 

stadsontwikkeling 

° Paarse consensus 

ondersteunt 

hefboompolitiek 

° PR verkoopt 

stadsvernieuwing 

° PR over ‘leefbare ‘ 

wijken ondersteunt 

sociale regulatie 

° Uitbouw ‘eigen’ 

middenveld en minder 

autonoom middenveld 

vermindert kritiek op 

sociale regulatie  

 

Figuur 20 Dialectiek tussen de staatsruimtelijke strategieën 
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De wederzijdse dialectiek blijkt bijvoorbeeld duidelijk in de de sociale mix-strategie en 

de economische hefboomstrategie: beiden doen een beroep op het economisch 

respectievelijk sociaal kapitaal van de middenklasse.  

In wisselwerking met de staatsruimtelijke strategieën kan ook het staatsruimtelijk 

project in Gent als ondersteunend voor een gentrificatiebeleid worden beschouwd:  

 een stevig coalitieproject vermindert het debat over negatieve effecten; 

 binnen dat staatsproject wordt het sociaal beleid steeds meer overvleugeld door 

de ruimtelijke planning gericht op stadsontwikkeling enerzijds, en de strijd tegen 

sociale onveiligheid anderzijds; 

 het sterk uitgebouwde ambtelijk apparaat heeft minder accountability dan de 

verkozen politici voor gentrificatie; 

 monitoring van SES bij verhuisbeweging wordt niet opgezet; 

 de autonomie van kritische middenveldactoren wordt verminderd;  

 de betrokkenheid van projectontwikkeling wordt verhoogd.  
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HOOFDSTUK 5.  

GENTRIFICATIE EN NEOLIBERALISERING VAN DE STAD  

Tenslotte vragen we ons af of de gentrificatie in de 19de eeuwse gordel kan worden 

begrepen binnen een bredere evolutie naar neoliberalisering van de stad? Kunnen de 

politieke strategieën bij de stadsvernieuwing worden geïnterpreteerd als neoliberale 

strategieën die in conflictueuze interactie met bestaande Gentse regulatiekaders en 

doorheen de strijd van sociale actoren tot ontwikkeling komen? 

5.1. Neoliberalisering van de stad 

De neoliberale utopie van marktgeleide vooruitgang brengt niet zozeer ‘dé neoliberale 

politieke economie’ voort, maar wel een veelheid van processen van neoliberalisering. 

Die neoliberalisering heeft een transformerend ruimtelijk effect. Doorheen de 

transformatie van de Keynesiaanse welvaartstaat ontstaat een andere hiërarchie van 

ruimtes (Swyngedouw, 2000).  Dit proces van glokalisering wordt volgens Brenner 

duidelijk zichtbaar in de hedendaagse urban governance.  

De verschuiving van de Keynesiaanse naar de neoliberale economische politiek  had 

verschillende gevolgen voor stedelijke overheden70 (Brenner, 2004a, p. 217).  We 

kunnen die aangeduide gevolgen herkennen in de Gentse case.  

 Gent zit gevat  in een zero-sum competitie met andere steden en met het suburbane 

gebied om kapitaalsinvesteringen en staatssubsidies aan te trekken. Met die nuance 

dat de competitie om staatssteun geen volstrekt nieuw fenomeen is als  gevolg van 

neoliberalisering, maar ook een gevolg van het continue anti-stedenbeleid.  

 Gent staat onder budgettaire druk om zelf voor inkomsten en externe 

kapitaalsinvesteringen te zorgen. Dit zien we in de hefboomstrategie op stadsniveau 

met ontwikkelingsprojecten, en op wijkniveau met de selectieve stadsvernieuwing.   

 Relatief uniforme administratieve structuren worden in Gent nog niet ‘versplinterd’ 

maar er zijn zeker tendenzen naar verzelfstandiging merkbaar zoals het AGSOB.   

 Nieuwe vormen van ongelijke ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke selectiviteit 

ontwikkelen zich op alle schalen. De sociaal-ruimtelijke polarisering tussen stad en 

suburbaan gebied is in ons land geen recent verschijnsel als gevolg van 

neoliberalisering, maar wel een voortdurend effect van het gevoerde beleid. Maar 

de onderzochte ruimtelijke selectiviteit en polarisering, zowel tussen kernstad en  

gordelwijken, als binnen de gordelwijken tussen gentrificatie en huisjesmelkerij, kan 

wel als een gevolg van neoliberalisering worden begrepen. 

  

                                                           
70

 Zie ‘neoliberalisering van de stedelijke ruimte’ in de literatuurstudie. 
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5.2. Concrete mechanismen van neoliberalisernig 

Die ‘neoliberalisering van de stad’  houdt in dat contingente neoliberale strategieën van 

creatieve destructie zich ontwikkelen in conflictueuze interactie met bestaande 

arrangementen en met het krachtenveld van sociale actoren. Om dit te onderzoeken, 

hanteren we de tabel waarin mechanismen van creatieve destructie in hun destructief 

en constructief moment worden onderscheiden (Brenner & Theodore, 2002). Bij de 

bewerking van hun inventaris is enkel de indeling in staatsruimtelijke projecten en 

staatsruimtelijke strategieën toegevoegd om de coherentie met het analysekader te 

verhogen. Verder is de indeling en formulering van mechanismen ongewijzigd 

overgenomen. We beperken ons tot de onderzochte domeinen. Volgende mechanismen 

kunnen worden aangestipt (cursief): 

Mechanisme Destructief moment Creatief moment 

STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN  

Herstructurering van de 
institutionele 
infrastructuur van de 
lokale staat 

 Ontmanteling van 
hiërarchische, bureaucratische 
vormen van administratie 

 Overdragen van 
overheidstaken naar 
vrijwillige 
gemeenschapsnetwerken 

 Aanval op traditionele 
systemen van democratische 
verantwoording 

 Nieuwe netwerkvormen van 
local governance gebaseerd 
op PPS, ‘quango’s’ en nieuw 
publiek management 

 Nieuwe institutionele kanalen 
om bedrijfsbelangen 
belangrijke lokale 
ontwikkelingsbesluiten te 
laten beïnvloeden 

Herijking van 
interbestuurlijke 
relaties 

 Ontmanteling van systemen 
van centrale ondersteuning 
voor stedelijke activiteiten 

 Overdragen van taken, lasten 
en verantwoordelijkheden 
naar steden 

 Nieuwe incentives om 
stedelijk ondernemerschap te 
belonen en endogene groei te 
bevorderen 

Beperking van publieke 
financiering 

 Opleggen van 
bezuinigingsprogramma’s aan 
steden 

 Toenemende lokale 
inkomstenbasis van lokale 
belastingen, bijdragen van 
gebruikers en private 
financiering  

Figuur 21. Mechanismen van creatieve destructie (staatsruimtelijke projecten) 

In het staatsproject is het destructief moment tot vandaag beperkt. Wel is er een 

duidelijke tendens om de klassieke bureaucratie te verschuiven naar een meer 

bedrijfsmatige benadering. Het werken met overheidsbedrijven zoals AGSOB en de 

plannen voor een ‘zorgbedrijf’ in Gent wijzen in die richting. In de intergouvernementele 

relaties zijn de verschuiving van verantwoordelijkheid naar Gent voor de eigen 

ontwikkeling, en de incentives voor stedelijk ondernemerschap (zoals in de regeling voor 

stadsvernieuwingsprojecten) opvallend. De publieke financiering van steden wordt niet 

beperkt, maar de afhankelijkheid van de eigen inkomstenbasis kan zeker als een creatief 

moment van neoliberalisering worden geïnterpreteerd. De fiscale concurrentie met het 

buitengebied vermindert de beleidsruimte voor een meer solidaire belastingspolitiek.  
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Mechanisme Destructief moment Creatief moment 

STAATSSTRATEGIEEN 

Transformatie van 
bebouwde omgeving en 
stadsvorm 

 Afbraak traditionele 
arbeiderswijken om plaats te 
maken voor speculatieve 
ontwikkeling 

 Eliminatie of verscherpt 
toezicht op publieke ruimtes 

 Terugschroeven van 
gemeenschapsgerichte 
planningsinitiatieven 

 Nieuwe, geprivatiseerde 
plaatsen voor 
elite/bedrijfsconsumptie 

 Constructie van 
megaprojecten om 
investeringen aan te trekken 

 Creatie van ‘gated 
communities’, woonenclaves 
en andere ‘gezuiverde’ 
plaatsen voor sociale 
reproductie 

 Opschuiven van de 
gentrificatiegrens en 
versterking van sociaal-
ruimtelijke polarisatie 

 Aanvaarding van principe van 
maximaal economisch nut in 
planningsbeslissingen over 
grondgebruik 

Herstructurering 
stedelijke 
huisvestingsmarkt 

 Druk op sociale huisvesting en 
andere vormen van goedkope 
huisvesting 

 Afschaffen van controle op 
huurprijzen en van subsidies 
voor constructie van 
huisvestingsprojecten 

 Creatie van mogelijkheden 
voor speculatieve 
investeringen in 
vastgoedmarkt 

 Noodopvang als ‘magazijn’ 
voor thuis- en daklozen 

 Introductie van 
marktgerelateerde 
huurprijzen en huursubsidies 
in de markt van goedkope 
huurwoningen 

Herpositionering van de 
stedelijke civil society 

 Destructie van de ‘liberale’ 
stad waar alle inwoners 
toegang hebben tot 
burgervrijheden, sociale 
diensten en politieke rechten 

 Invoeren van zero-tolerantie 
en ‘broken windows’-beleid 
rond criminaliteit 

 Introductie van 
discriminerende vormen van 
bewaking en sociale controle 

 Introductie van beleid om 
sociale uitsluiting te bestrijden 
door inschakeling op de 
arbeidsmarkt 

Nieuw imago voor de 
stad 

 Klemtoon op stedelijke 
wanorde, ‘gevaarlijke klassen’ 
en economische neergang 

 Mobilisatie van 
‘entrepeneurial’ discours 
toegespitst op de nood aan 
innovatie, herinvestering, 
vernieuwing  

Figuur 22 Mechanismen van creatieve destructie (staatsruimtelijke strategieën) 
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Bij de staatsruimtelijke strategieën springen ook in deze inventaris de mechanismen op 

de woonmarkt in het oog. In vergelijking met het internationale overzicht hoeven de 

mechanismen van de welvaartsstaat immers niet meer te worden afgebroken, omdat ze 

eenvoudig nooit echt bestaan hebben: het  contingent sociale huisvesting zal in 

verhouding verder afnemen, huurprijzen zijn niet gecontroleerd, enz.  

Bij de transformatie van de stad wordt het creatief moment duidelijk in de sociaal-

ruimtelijke polarisering, het opduiken van middenklasse enclaves, de constructie van 

stadsprojecten als ‘The Loop’. Het destructief moment blijkt uit de toenemende 

repressie in de publieke ruimte en het controleren van bottom-up planning en 

contestatie van de stadsvernieuwing.  

We zagen hoe de civil society langzaam een andere benadering krijgt. De open en 

solidaire stad Gent staat onder druk, al blijft dit voorlopig vooral discours zoals het 

voorstel van OCMW-voorzitter Versnick om het leefloon af te nemen van ouders wiens 

kinderen geen kleuteronderwijs volgen (Het Nieuwsblad, 28 maart 2012). De toepassing 

van GAS-boetes blijkt selectief en discriminerend. Het activeringsbeleid past in het ruim 

verspreide ‘voor wat hoort wat’ discours van rechten en plichten dat de elementaire 

bestaansgrond van de ontwikkeling van sociale zekerheid en sociale bijstand in de 

naoorlogse welvaartstaat miskent. In een kritische analyse ziet Bea Cantillon een 

paradigmatische shift naar meer wederkerigheid, verantwoordelijkheid en selectiviteit. 

Voor wie moeilijker te ‘activeren’ is, is sociale zekerheid minder genereus, minder 

beschermend, minder sociaal, minder zeker (Cantillon, 2012).  Zeker op dit terrein blijkt 

hoezeer steden op het voorplan staan bij het vooruit duwen van neoliberale 

experimenten in de stedelijke ruimte, tot op de grens – of erover – van de 

grondwettelijk vastgelegde rechten en vrijheden. Gent dreigt mee weg te glijden op dit 

hellend vlak naar een neoliberale strafstaat. 

Enige bezorgdheid over het imago van Gent als solidaire en gastvrije stad is ook 

gewettigd. Rond de instroom van Roma – politiek correcter verhuld als de nieuwe EU-

instroom – is een discours van gevaar en verloedering gegroeid. De groeiende alertheid 

voor sociale overlast richt zich duidelijk op deze groep. In het creatief moment werd de 

missie van Gent als Scheppende Stad recent verder gezet met de oefening Creative City 

Index van stedenconsulent Landry. ‘Gent scoort hoog op Creative city index’ is de 

positieve titel in De Standaard (30 januari 1012).  

Een sterke inzet op creatieve economie impliceert volgens het rapport nieuwe creatieve 

‘hubs’ in de gordelwijken. Die focus op het creatieve segment van de arbeidsmarkt staat 

in schril contrast met de reële en toenemende nood aan laaggeschoolde jobs voor de 

kwetsbare groepen in de gordelwijken. “De stad heeft vooral een beleid nodig om 

kwalitatieve jobs aan te trekken voor laaggeschoolden – het klassieke beleid van een 

welvaartsstaat. Nu blijft het beleid in gebreke, misschien met uitzondering van 

initiatieven in de sociale economie. Nu wordt er enkel een beleid gevoerd om mensen te 

trainen, uit te rusten om op de arbeidsmarkt te komen. Maar er wordt geen beleid 

gevoerd om die jobs effectief te creëren.” (Oosterlynck, 2012) Vraag is of de huidige 

crisis dit falen van het activeringsbeleid zal aantonen of integendeel het verder in 

revanchistische zin zal doen evolueren.   
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5.3. Vergelijking van de conclusie met recent onderzoek 

Het programma Economische groei en sociale cohesie in de stad  (Corijn, 2010) 

onderzocht het vertoog over stadsontwikkeling in de vijf grote Belgische steden op basis 

van een kwalitatieve analyse van strategische plannen en vernieuwingsprojecten. De 

vragenlijst is grotendeels gebaseerd op het overzicht van Brenner en Theodore (2002). 

Visueel wordt die kwalitatieve informatie weergegeven in een webdiagram:  

Het onderzoek komt tot gelijkaardige vaststellingen en besluiten.  

 De steden oriënteren zich op een competitieve positie in de markteconomie als 

een win-win perspectief en als een noodzakelijke en optimale keuze. Ook Gent 

wil zich regionaal profileren met een goed investeringsklimaat. 

 Sociale cohesie en economische ontwikkeling worden voorgesteld als keerzijde 

van dezelfde medaille. In de praktijk merken steden echter dat economische 

groei samengaat met een toename van sociale ongelijkheid, maar er is weinig 

aandacht voor alternatieve ontwikkelingsmodellen zoals sociale economie. 

 De shift van government naar governance betekent de creatie van een stedelijk 

regime dat zich achter het ontwikkelingsproject schaart. 

Door gebiedsgerichte aanpak trachten steden de toenemende sociaal-ruimtelijke 

polarisering in de stad op te vangen. Het ruimtelijk en sociaal weefsel verbetert, maar  

de achterstelling wordt niet weggewerkt. “Stedelijke regimes lijken er wel in te slagen 

een impact te genereren op de leefbaarheid en stedenbouwkundige context in haar 

buurten. Maar zolang stedelijke regimes gevangen zitten in een zeer concurrentieel en 

sociaal exclusief groeimodel, kunnen ze niet in staat worden geacht om het verschil te 

maken.”  (Corijn, 2010, p. 12) 
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5.4. Geen lineaire overgang naar de neoliberale stad 

De neoliberalisering mag niet begrepen worden als een simpele, lineaire overgang van 

de Keynesiaanse welvaartsstad naar de neoliberale stad. Contingente neoliberale 

strategieën van creatieve destructie ontwikkelen zich in conflictueuze interactie met 

bestaande arrangementen en met het krachtenveld van sociale actoren.  

Doorheen de analyse konden we dit duidelijk vaststellen. De hefboomstrategie kwam 

tot stand doorheen strijd met een meer klassiek welfaristische strategie van directe 

publieke investeringen in de wijken om de sociale ongelijkheid te verminderen: 

rechtstreeks in sociale woningen, maar ook flankerend in publieke voorzieningen. 

Actoren in het middenveld en het openbaar bestuur blijven opkomen voor sociale 

preventie, gericht op de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen. Strategieën 

van opbouwwerk zijn gericht op de collectieve verdediging van hun belangen. Partijen, 

kritische stemmen uit het middenveld en de academische wereld dagen de 

hegemonische consensus uit.  

We zien vooral een gestage opbouw van neoliberale strategieën in hun creatief moment, 

naast en bovenop bestaande mechanismen met hun wortels in de welvaartsstaat en de 

Gentse historiek van een meer links-progressief stadsbeleid. De vraag is wel of en 

wanneer die ‘oude’ strategieën gaan bezwijken onder het gewicht van meer 

neoliberaliserende mechanismen.  

In de dialectische verhouding tussen strategieën en staatsprojecten moet vooral 

aandacht worden besteed aan:  

 de inkanteling  van New Public Management technologie in de lokale staat in brede 

zin (zowel in de interne organisatie als in de relatie met actoren in de samenleving);  

 gekoppeld aan een  strategische consensus over competitieve stadsontwikkeling. 

Als dergelijke ‘a-politieke’ beleidstechnologie zich immers sluipend doorzet in het 

staatsproject, is het doorzetten van neoliberale staatsruimtelijke strategieën zeer 

moeilijk politiek bevechtbaar. 
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DEEL 4 

BESLUIT 

 

1. Terugkoppeling naar de strategisch-relationele theorie  

Bij het onderzoek werd een eigen aanpassing van de strategisch-relationele benadering 

van Brenner toegepast (Brenner, 2004a). Het analysekader bood relevante handvaten 

voor een systemische verklaring waarom een beleid van stadsvernieuwing (in)directe 

gentrificatie als effect heeft. Een korte reflectie over enkele aandachtspunten:  

 Het is goed mogelijk gebleken om het strategisch handelen van actoren zoals de 

politieke tandem Beke-Van Rouverroij, stadsplanners en middenveldorganisaties 

met een convenant in hun acting through the state in beeld te brengen. 

 Deze benadering laat toe om de relatie tussen structuur en agency op een  

dialectische, niet-reductionistische manier te onderzoeken (Jessop, 2008, p. 41). 

Enkele voorbeelden: 

STRUCTUUR  AGENTS 

Structural- inscribed 

strategic selectivity 

 Strategically-calculated 

structurally-oriented actions 

Structurele beperkingen werken 

selectief, niet deterministisch maar 

gebonden aan specifieke tijd, ruimte, 

agents en strategieën  

 Agents zijn reflexief, herformuleren hun 

identiteit en belangen en maken een  

strategische afweging van de huidige 

situatie 

° Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten 

bevorderen projectontwikkeling (PPS)  

° Stadsorganisatie met convenanten 

verandert kritische ruimte voor het 

middenveld 

°  Specifieke selectiviteit van 

vernieuwingsprogramma’s bevordert 

sociale polarisering in wijken  

 ° Samenlevingsopbouw besluit om in 

convenant stadsvernieuwing te stappen 

° Beke/Van Rouveroij geven 

stadsvernieuwing een duidelijk sociaal-

cultureel accent, en nieuwe organisaties 

moeien zich met de gordelwijken 

° Gent organiseert stafdiensten om gericht 

subsidies te vangen 

Figuur 23 Voorbeelden structuur-agency 

 

 Het analysekader werd op een fundamenteel punt aangepast:  op basis van 

onderzoek in de West-Europese context (Uitermark e.a., 2007) werden strategieën 

gericht op sociale regulatie ingebracht als domein met een relatieve autonomie. Dit 

bleek een vruchtbare wijziging: het onderzoek van die strategieën in dialectiek met 

de  strategieën gericht op kapitaalsaccumulatie en hegemonie levert een meer 

genuanceerd en scherper beeld van de politieke strategieën achter een 

gentrificatiebeleid.   
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2. Besluit en discussie over de onderzoeksvragen 

2.1. De tijdruimtelijke context  

(In hoeverre) bevat de genealogie van de stadsvernieuwing de kiemen van de politieke 

strategieën die leiden tot een gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing?  

Specifiek voor ons land is de historiek van non- of anti-stedelijk beleid. Politieke 

strategieën zijn dominant gericht op het promoten van suburbaan wonen (De Decker, 

Van den Broeck, & Loopmans, 2012, p. 44).  De welvaartstaat maakte deze territoriale 

spreiding ook economisch mogelijk en sociaal aantrekkelijk. Investeringen na de 

herontdekking van de stad in de jaren 1970 hebben die suburbanisering niet kunnen 

omkeren. We zien ook in Gent een historische continuïteit van een dubbele sociaal-

geografische polarisering: tussen het rijkere suburbane gebied en de armere stad; en 

binnen de stad waar achtergestelde wijken kwetsbare bewoners blijven aantrekken. 

Binnen die historiek doemen stimulerende strategieën op voor een gentrificatiebeleid 

voor stadsvernieuwing gericht op: 

 het kapitaalscircuit: verschuiving naar competitieve stadsontwikkeling en naar 

kwalitatieve stadsvernieuwing om jonge tweeverdieners aan  te trekken;   

 sociale regulatie: herhaalde klemtoon op sociale mix, aangevuld met de strijd tegen 

onveiligheids(gevoelens) na de doorbraak van het Vlaams Blok;  

 de civil society: een gedeelde agenda over de herovering van de wijken met het 

openbaar bestuur in een dominante positie. 

Die strategieën versterken elkaar onderling. Ze staan ook in wisselwerking met 

staatsruimtelijke projecten. De activering van, en de verschuiving van regulerend werk 

naar de steden en de versterking van de stedelijke bestuurskracht op sociaal-ruimtelijk 

vlak zal een noodzakelijke voorwaarde voor een stedelijk gentrificatiebeleid blijken.  

Die evolutie is niet eenduidig. Tegelijk blijven remmende strategieën aanwezig vanuit de 

historiek van het herwaarderingsbeleid uit de jaren 1980 en de kansarmoede- en SIF-

periode van de jaren 1990. Het besef van sociaal-ruimtelijke dualisering en verdringing, 

en de sterke aanwezigheid van sociale actoren houdt het potentieel in voor een 

alternatief beleid van stadsvernieuwing.  

(In hoeverre) heeft de multilevel context van het stedenbeleid stimulerende/  

afremmende effecten naar een gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing? 

De analyse van het Vlaamse, federale en Europese stedenbeleid toont de bedding voor 

een gentrificatiebeleid. Vooral het Vlaamse niveau is dominant. Op dat niveau blijken 

gentrificatie-stimulerende strategieën sterker aanwezig. Van SIF naar Stedenfonds 

verschuift het accent naar ontwikkelingsprojecten gericht op het aantrekken van een 

meer gegoede middenklasse. Kansarmoedebestrijding verdwijnt naar de achtergrond. 

Voorlopig houdt het federale grootstedenbeleid meer die sociale gerichtheid. (De 

Decker, Van den Broeck, & Loopmans, 2012, p. 43). 
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Figuur 24. Politieke strategieën in een multilevel beleidsomgeving  

De strategieën versterken elkaar. Stadsontwikkelingsbeleid gericht op de middenklasse 

en vastgoedontwikkeling vermengt zich steeds meer met een veiligheidsbeleid gericht 

op overlastbestrijding (Loopmans, 2005). Dit ‘revanchistisch’ stadsontwikkelingsbeleid 

wil sociale controle garanderen in kwetsbare wijken met investeringspotentie 

(Uitermark, Loopmans, Duyvendak, & Schuermans, 2005).   

Die strategieën hangen ook samen met staatsruimtelijke projecten. Steden worden 

geactiveerd voor stadsontwikkeling in een competitie voor subsidie en kapitaal. Hun 

professionele expertise groeit, er ontstaan stads(ontwikkelings)bedrijven en PPS-

constructies. Stadsontwikkeling wordt gescheiden van het sociaal beleid. De ‘sociale’ 

actoren moeten de strijd voor sociale stadsvernieuwing vooral op stedelijke schaal 

voeren, tegenover de meerschalige druk naar competitieve stadsontwikkeling. 

Die context is niet eenduidig. Tegelijk zijn strategische elementen aanwezig met een 

potentie voor ander beleid. Bovendien is de invloed niet deterministisch: elementen uit 

de historiek van het SIF-beleid blijven aanwezig; de beleidsruimte voor eigen stedelijke 

strategische invulling blijft groot. 

2.2. Gentrificatie als effect van stadsvernieuwing 

 (In welke mate) is gentrificatie een direct en/of indirect effect van het  

stadsvernieuwingsbeleid in de 19de eeuwse gordel; en hoe verhoudt dit effect zich tot 

de effecten van de klassieke vraag- en aanbodfactoren in gentrificatieprocessen?  

De potentiële interesse voor gentrificatie van de gordelwijken is een samenspel tussen 

consumptie- en productiefactoren. Globaal zien we vanaf de jaren 1970 een patroon van 

‘stille’ gentrificatie waarbij ‘pioniers’ uit een sociaal-progressief segment van de 

middenklasse betaalbare ruimte pand na pand opkopen en renoveren. Recent bieden 

projectontwikkelaars luxueuze appartementen aan op strategische locaties in de 

gordelwijken. Vanuit die interesse worden de mogelijkheden van de gordelwijken 

verkend: de bouwfysische kwaliteit van huizen en blokken maken gentrificatie 

(on)mogelijk;  de fysieke én de sociale omgeving is een kans of een belemmering. 
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De gentrificatie wordt gestimuleerd door overheidsinterventie, zoals eerder in de 

cultuurhistorische wijken. De inspanningen voor het ‘sociaal passief’ van woningen in de 

gordelwijken blijft zeer beperkt in verhouding tot de massieve middelen die worden 

besteed aan de promotie van suburbaan wonen.  

Door die bescheiden inzet op stadsvernieuwing blijven de directe effecten op 

gentrificatie beperkt. De indirecte effecten via de verdere oververhitting van het laagste 

segment op de huurmarkt zijn veel groter. Flankerend beleid met sociale huisvesting en 

regulatie van die private huurmarkt is immers nagenoeg afwezig. 

Het gevoerde stadsvernieuwingsbeleid vergroot de sociaal-ruimtelijke polarisering, met 

gentrificatie op enkele straten van huisjesmelkerij. Tegelijk wordt de polarisering met 

het suburbane gebied niet kleiner. Het lukt Gent niet om middenklasse gezinnen met 

kinderen in de stad te houden of naar te stad te lokken. Het aanbod aan betaalbare, 

geschikte woningen in een kindvriendelijke omgeving blijft onvoldoende. En de 

middenklasse blijft gewoon liever in de suburb (Meeus, De Decker, & Claessens, 2012). 

De gekozen beleidsweg blijkt een doodlopende straat.  

2.3. Politieke strategieën voor een gentrificatiebeleid 

Om beter te kunnen verklaren waarom en hoe het Gentse beleid voor stadsvernieuwing  

gentrificatie als effect heeft, werd dit beleid geanalyseerd als de historisch contingente 

uitkomst van de dialectiek tussen staatsruimtelijke projecten en strategieën.  

Welke staatsruimtelijke strategieën gericht op economische accumulatie stimuleerden 

gentrificatie als effect van stadsvernieuwing? 

De hefboomstrategie bij het aantrekken van privaat kapitaal zou voor een dubbel trickle 

down effect moeten zorgen: instromend kapitaal in de rijke kernstad moet de armere 

19de eeuwse gordel helpen regenereren; instromend kapitaal in die gordel zelf moet een 

hefboom zijn voor de heropleving van die wijken. We stellen echter vast dat de 

hefboomstrategie vooral zorgt voor ruimtelijke en sociale selectiviteit, en een 

gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing onderstut:  

 op stadsniveau verschuift de publieke inzet van mensen en middelen naar 

competitieve stadsontwikkeling; de slechte woonkwaliteit in de gordelwijken 

verdwijnt uit het politieke brandpunt; 

 op wijkniveau stimuleren publieke investeringen het aantrekken van privaat 

kapitaal.  Vooral de ‘stille’ gentrificatie wordt aangezwengeld zodat de druk op het 

lagere huursegment van de huurmarkt verder toeneemt. Stilaan zien we ook ‘harde’ 

gentrificatie als perspectief bij PPS-ontwikkeling.  

Door de selectiviteit van die hefboomstrategie is de gentrificatie niet massaal. Ze zorgt 

wel voor een dubbel dilemma: 

 voor het heden blijft gentrificatie beperkt, maar de slechte woonomstandigheden 

voor de meest kwetsbare bewoners blijven gewoon bestaan (Peeters, 2012); 

 door het stimuleren van eigendomsverwerving en renovatie van in se 

minderwaardige panden vandaag, wordt de noodzakelijke grootschalige verbetering 

van de woonvoorraad  in de toekomst onbetaalbaar (De Decker, 2012).  
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Die hefboomstrategie kwam tot stand doorheen strijd met een meer welfaristische 

strategie van directe publieke investeringen in de wijken om de sociale ongelijkheid te 

verminderen. Hierin wordt de spanning zowel binnen het openbaar bestuur als met de 

actoren in het middenveld zeer duidelijk.   

Welke staatsruimtelijke strategieën gericht op sociale regulatie stimuleerden 

gentrificatie als effect van stadsvernieuwing? 

Verschillende strategieën hebben (in)direct effect op gentrificatie:    

 Sociale cohesie heeft als doel van interventies van de overheid en het middenveld 

de strijd tegen sociale ongelijkheid verdrongen. De middenklasse wordt norm en 

motor voor leefbare wijken. Die top-down aangestuurde inzet op een nieuw en 

ander ‘sociaal weefsel’ ondersteunt indirecte sociale verdringing.  

 De strijd tegen sociale overlast kent in Gent een traditie van sociale preventie, maar 

verschuift naar meer repressie. ‘Overlast’ wordt dominant door de middenklasse 

gedefiniëerd en naar kwetsbare groepen bestreden. Dit zorgt flankerend voor 

sociale verdringing. Bij projectontwikkeling duikt de wens tot harde gentrificatie op. 

 Sociale mix heeft niet alleen een ondersteunend  maar ook een direct effect op 

gentrificatie: een ‘geslaagd’ sociale mix-beleid met een grotere inbreng van nieuwe 

middenklassers in dense wijken leidt rechtstreeks tot verdringing op de woonmarkt. 

Paradoxaal genoeg is het beleidsmantra van sociale mix nauwelijks te realiseren in 

combinatie met onze zeer liberale woonmarkt die leidt tot sociale segregatie 

(Oosterlynck, Schillebeeckx, & Schuermans, 2012, p. 124). Beleidsmakers beschikken 

nauwelijks over beleidsinstrumenten om die sociale mix te realiseren, maken ook weinig 

aanstalten om dit stevig aan te pakken… maar blijven sociale mix wel promoten. Is het 

dan overdreven om te stellen dat die beleidsmakers ofwel naïef zijn, ofwel sociale mix 

hanteren als verhullend synoniem voor de wens tot sociale verdringing?  

Deze strategieën ontwikkelden zich in strijd met strategieën van sociale preventie 

gericht op directe ondersteuning van kwetsbare groepen, en opbouwwerk gericht op de 

collectieve verdediging van minder behartigde belangen.   

Welke staatsruimtelijke strategieën gericht op culturele hegemonie stimuleerden 

gentrificatie als effect van stadsvernieuwing? 

Een aantal strategieën ondersteunen een gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing: 

 de missie en het verhaal rond de creative city zet niet de bestaansvoorwaarden van 

de kwetsbare inwoners in de gordelwijken centraal; 

 het paars stadsproject rond leefbare wijken in een aantrekkelijke stad hield kritische 

commentaren in de marge; 

 de uitgebouwde PR over aantrekkelijke wijkvernieuwing in de hippe stad zorgde 

voor het behoud van publiek-electorale steun  

 en last but not least: de strakke stedelijke regie duwde het middenveld in de rol van 

onderaannemer en maakte krachtig verzet van bewoners en organisaties moeilijker.  

Deze strategieën hebben de ‘kritische ruimte’ voor beleidsbijsturing verkleind. De 

hegemonische consensus werd vooral uitgedaagd door de groene partij en door relatief 
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versnipperde stemmen uit het middenveld en recenter ook uit de academische wereld. 

Voorlopig slagen die er maar weinig in om de consensus te doorbreken. Een aantal 

contra-hegemonische articulaties in de aanloop naar de verkiezingen 2012 kunnen een 

kantelmoment aankondigen.  

Welke staatsruimtelijke projecten zijn tot ontwikkeling gekomen die de 

stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel sturen? (In welke zin) stimuleerden ze 

gentrificatie als effect van stadsvernieuwing?  

Uit de analyse komt het paarse openbaar bestuur als kern van het staatsruimtelijk 

project naar voor. Een politiek-electoraal consensusproject voor stadsvernieuwing ging 

samen met de gestage uitbouw van een stedelijk apparaat dat zowel de fysieke als de 

sociale componenten van de stadsvernieuwing in handen kon nemen. De regie werd 

sinds 2003 (gebiedsgerichte werking) zeer duidelijk in eigen handen genomen en het 

middenveld in de rol van onderaannemer gedrongen.  

Dit beeld strookt niet met de vooral Angelsaksische benadering van groeicoalities waar 

de private sector feitelijk de gentrificatie stuurt en het stadsbestuur een faciliterende rol 

speelt. Dit neemt niet weg dat ook een entrepeneurial overheid onder druk van 

competitieve stadsontwikkeling een gentrificatiebeleid kan voeren. Ondersteunend voor 

een dergelijk zijn vooral het uitbouwen van een sterk ambtelijk apparaat gericht op 

stadsontwikkeling en het marginaliseren van autonome actoren. 

Tegelijk zien we krachten die vanuit hun positie in de vernieuwingsprojecten, diensten, 

gemeenteraad of adviesraden een kritische rol spelen in het staatsruimtelijk project.  

(In welke zin) stimuleerde de dialectische wisselwerking tussen de politieke  

strategieën gentrificatie als effect van stadsvernieuwing? 

De wisselwerking tussen de staatsruimtelijke strategieën en projecten kon doorheen de 

analyse goed worden aangeduid. Zo doen de sociale mix-strategie en de economische 

hefboomstrategie doen beiden een beroep op het economisch respectievelijk sociaal 

kapitaal van de middenklasse en ondersteunen mekaar. Promotiecampagnes 

ondersteunen die strategie gericht naar de nog-niet-inwoners uit de middenklasse en 

regie zorgt voor weinig uitdaging van de hegemonische consensus. 

Zoals hierboven uitgelegd, kan ook het staatsruimtelijk project in Gent in dialectiek met 

die strategieën als ondersteunend voor een gentrificatiebeleid worden beschouwd. 
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2.3. Neoliberalisering van de stad  

Kan de gentrificatie in de 19de eeuwse gordel worden begrepen binnen een bredere 

evolutie naar neoliberalisering van de stad? Kunnen de politieke strategieën bij de 

stadsvernieuwing worden geïnterpreteerd als neoliberale strategieën die in 

conflictueuze interactie met bestaande Gentse regulatiekaders en doorheen de strijd 

van sociale actoren tot ontwikkeling komen? 

In de Gentse case herkennen we de gevolgen van de verschuiving naar de neoliberale 

economische politiek  voor stedelijke overheden (Brenner, 2004a, p. 217):  

 een zero-sum competitie met andere steden en het suburbane gebied om 

kapitaalsinvesteringen en staatssubsidies aan te trekken; 

 budgettaire druk om zelf voor inkomsten en externe kapitaalsinvesteringen te 

zorgen uit zich in de hefboomstrategie op stads- en wijkniveau;   

 tendenzen naar ‘versplintering’ van administratieve structuren;   

 ongelijke ruimtelijke ontwikkeling tussen stad en gordelwijken, en ook binnen de 

gordelwijken door ruimtelijke selectiviteit van de ingrepen 

Neoliberaliserende mechanismen van creatieve destructie konden worden gededecteerd 

door vergelijking met een internationale inventaris (Brenner & Theodore, 2002). In het 

staatsruimtelijk project komt de entrepeneurial city uiting in de toenemende nood aan 

lokale inkomsten, de herstructurering van de lokale staat en de herijking van de 

interbestuurlijke relaties. Staatsruimtelijke strategieën zijn gericht op:  

 de transformatie van de bebouwde omgeving met toenemende polarisering; 

 de herstructurering van de huisvestingsmarkt, waar neoliberale mechanismen al 

sterk aanwezig waren; 

 de herpositionering van de civil society met selectieve overlastbestrijding en 

activering – hieruit blijkt hoe steden vooruitlopen in neoliberale experimenten; 

 en het nieuw stadsimago rond de creatieve economie, in schril contrast met de reële 

nood aan kwalitatieve jobs voor laaggeschoolden. 

Die bevindingen sporen met de resultaten van vergelijkend onderzoek (Corijn, 2010) in 

de vijf Belgische grootsteden. Ze oriënteren zich op een competitieve positie in de 

markteconomie als een win-win perspectief dat automatisch sociale cohesie zou 

versterken. De reële toename van sociale ongelijkheid leidt niet tot alternatieve 

ontwikkelingsmodellen maar tot een gebiedsgerichte aanpak om het fysiek en sociaal 

weefsel te verbeteren. Dit biedt weinig perspectief zolang “stedelijke regimes gevangen 

zitten in een zeer concurrentieel en sociaal exclusief groeimodel.” (p. 12) 

Gent zit anno 2012 in een interessant tijdsgewricht waar de dialectiek tussen oude en 

nieuwe regulatiekaders volgens het krachtenveld van actoren een kanteling kan 

inhouden naar meer sociale rechtvaardigheid of naar meer neoliberale competitiviteit. 

Specifiek voor gentrificatie houdt dit de essentiële vraag in of het vruchteloze beleid 

naar het aantrekken van een segment uit de middenklasse zonder woonnood, ten koste 

van de reële woonnood van de meest kwetsbare groepen in de stedelijke samenleving, 

kan kantelen naar een beleid dat die massieve woonnood als uitgangspunt durft te 

nemen voor een sociaal rechtvaardige stadspolitiek. 
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Bijlage 1. Stadsvernieuwingsprojecten in de gordelwijken 

 

Zuurstof voor de Brugse Poort 

Programma (2003-2014) 

 Woon- en leefkwaliteit verbeteren 

 Sociale mix verbeteren door ruimtelijk-fysieke, socio-culturele en socio-

economische ingrepen 

1. Ruimtelijk-fysieke pijler:  

 Creëren van open en groene ruimte, zowel publiek als privaat 

 Functies en open ruimte verbinden via verkeersluwe as ‘Rode Loper’ 

 Verbeteren woonkwaliteit; bouw van sociale huisvesting 

 Verbeteren mobiliteit 

 Integratie in het lichtplan 

2. Socio-culturele pijler 

 Versterken van sociale cohesie en sociale duurzaamheid in de wijk 

 Ondersteunen van lokale partners en verenigingen in de wijk die rond socio-culturele 

projecten werken (Bij de Vieze Gasten, Trafiek, Brede School…) 

 Nieuwe bibliotheek met sterke link naar de buurt en bewoners en aangepast aanbod 

 Ruimte voor nieuw Wijkgezondheidscentrum 

 Investeringen vanuit onderwijs (crèche Balsamierstraat, renovatie school) 

3. Socio-economische pijler 

 Make-overproject Bevrijdingslaan (gevelrenovatie) 

 Projecten met handelaars (taalprojecten, etalageprojecten…) 

 Uitbouw kringloopwinkel met sociale tewerkstelling 

Totale raming: 51.802.000 euro (inbreng stad 17.343.000 euro) 

Publieke partners Private partners 

 Stad Gent,  

 Europese overheid (Doelstelling 2),  

 Provinciale overheid (cofinanciering 
Doelstelling 2),  

 Vlaamse overheid (Stedenfonds, Sociaal 
Impulsfonds, projectsubsidie 
stadsvernieuwing, PPS sociale huisvesting, 
grond- en pandenbeleid, subsidie bouwrijp 
maken gronden) 
 

 Sociale huisvestingsmaatschappijen 

 Middenveld: Bij de Vieze Gasten, 
Wijkgezondheidscentrum, Parochiale 
Werken, Trafiek, Mimosa Safi Safi 

 Privaat project NAM (woonproject) 
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Rabot-Blaisantvest 

Programma (2004-2013) 

Ruimtelijk-stedenbouwkundige, economische en sociaal-culturele ingrepen 

1. Ruimtelijk-stedenbouwkundige pijler 

 Bouw jongerenontmoetingscentrum; Tractiestation en jeugdhuis 

 Aanleg Rabotpark 

 Bouw van fiets- en trambrug en ontwikkeling trambrugsite 

 Herontwikkeling Gasmetersite 

 Mandala bis/Torekens 

 Herontwikkeling site Maria Goretti 

 Uitbouw recreatieve structuur 

 Wijkgezondheidscentrum Rabot 

 Kantoren in de Nieuwe Molens 

 Heraanleg Blaisantvest/Opgeëistenlaan en Griendeplein 

 Ontwikkeling binnengebied Kwakkelstraat-Schommelstraat 

 Verbeteren algemene woon- en leefkwaliteit 

 Verbeteren van de aansluiting op de kernstad en randstad 

 Bouw van het Gerechtsgebouw (behoorde niet tot projectsubsidie) 

 Verbouwing van Kaho Sint-Lieven (behoorde niet tot projectsubsidie) 

2. Socio-culturele pijler 

 Versterken van sociale cohesie en verbondenheid in de wijk  

 Versterken van het verenigingsleven 

 Verbeteren van de uitstraling, identiteit en gevoel van eigenwaarde  

 Ondersteunen van socio-culturele projecten in de wijk  

 Opmaak communicatieplan en uitwerken communicatie-acties 

 Tijdelijke invulling van de Gasmetersite (tot 2016)   

3. Economische pijler 

 Versterken van het economisch weefsel (kantoren, bedrijventerreinen, jobs voor 

laaggeschoolden) 

 Stimuleren van de sociale economie Rabot (o.a. buurtrestaurant, ontmoetingsruimte) 

 Incubatiecentrum voor creatieve economie 

 Informatiecampagnes om ondernemers aan te trekken 

     Totale raming: 34.117.579 euro (inbreng stad 10.268.378 euro) 

Publieke partners Private partners 

 Stad Gent 

 Provinciale overheid 

 Vlaamse overheid: projectsubsidie, 
brownfieldontwikkeling…; VDAB, De Lijn 

 Federale overheid: grootstedenbeleid, 
Regie der Gebouwen (Gerechtsgebouw)  

 EFRO 

 Fima, Unizo, lokale handelaars, dekenij, 
bedrijvencentrum De Punt 

 PWA, samenlevingsopbouw, 
onderwijsinstellingen, 
wijkgezondheidscentrum… 
Projectontwikkeling Aclagro (volgende 
fase PPS De Tondelier) 
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Ledeberg leeft 

Programma (2006-…) 

Woon- en leefkwaliteit verbeteren door ruimtelijke-stedenbouwkundige, economische 

en sociaal- culturele ingrepen 

1. Ruimtelijk-stedenbouwkundige pijler: 

• Bouw van een ‘Welzijnsknoop’ 

• Bouw van een parkeergebouw en bijhorende omgevingsaanleg 

• Realisatie van het park Botermarkt-groene Scheldeboord en clustering van 

activiteitenstrip onder de fly-over  

• Heraanleg van de Botermarkt – Hundelgemsesteenweg 

• Herinrichting van het centrumplein 

• Realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde 

• Heraanleg en uitbreiding van het park De Vijvers en Papeleu 

• Heraanleg van de Keizerpoort en Brusselsesteenweg 

• Realisatie kop Franse Vaart – Brusselsesteenweg 

• Herinrichting van de Franse Vaart 

• Heraanleg van Ledebergse woonstraten 

• Punctuele ingrepen ter verhoging van groen en ontmoeten 

• Realisatie van doorsteken voor zacht verkeer 

• Sensibilisering om private woningverbetering te stimuleren 

 

3. Sociaal-culturele pijler:  
 

 Versterken van sociale cohesie en verbondenheid in de wijk 

 Versterken van het verenigingsleven 

 Ondersteunen van lokale partners en verenigingen in de wijk die rond socio-culturele 

projecten werken 

 Opmaak communicatieplan en uitwerken communicatieacties 

3. Economische pijler 

• Versterken en diversifiëren van de handelszaken 

• Versterken van het economisch weefsel (kantoren, bedrijventerreinen, jobs voor 

laaggeschoolden) 
 

Totale raming: 108.096.102 euro (inbreng stad 38.517.011 euro) 
 

Publieke partners Private partners 

• Stad Gent 
• OCMW Gent 
• Waterbedrijf TWVW 
• AWV Agentschap Wegen en Verkeer 

• De Lijn 

• Aclagro Projects 
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Schematische verwerking van : Vervloesem,  De Meulder  & Loeckx (2012). 

Stadvernieuwingsprojecten in Vlaanderen – (2002-2011). Een eigenzinnige kijk in 

Europees perspectief, pp. 242-253. De kaarten zijn overgenomen uit dezelfde publicatie. 
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Bijlage 2. Indicaties voor gentrificatie  

Bron: Meys, S., & Kesteloot, C. (2008). Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen 

en Brussel. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

“De verandering in de aard van achterstelling wordt duidelijk door de verandering van 

de samenhang van de indicatoren te visualiseren. Dit gebeurt door de correlaties van de 

indicatoren op gemeenschappelijke componenten grafisch weer te geven. De correlaties 

worden beschouwd als coördinaten van de indicatoren en deze worden dus op paren 

van de principale of varimaxcomponenten geprojecteerd. Elke indicator heeft zijn 1991 

en 2001 versie, waardoor verschuivingen geïnterpreteerd kunnen worden.  

Die verschuivingen van variabelen hebben twee aspecten.  

- De afstand tussen de oorsprong en het punt dat de variabele weergeeft bepaalt 

hoeveel variantie van de variabele door de twee beschouwde principale 

componenten weergegeven wordt. Gezien de variantie van iedere variabele 

gelijk gesteld werd aan 1, is dit ook de maximale afstand die elke variabele kan 

bereiken. Hoe dichter bij de oorsprong, hoe slechter de variabele weergegeven 

wordt. Wanneer een 2001 variabele dichter bij de oorsprong komt te liggen dan 

de overeenstemmende variabele in 1991, correleert ze minder met de 

betrokken principale componenten of varimaxcomponenten. Dit geeft aan dat 

het gewicht van deze indicator in de betrokken maten van achterstelling 

afgezwakt is. Ligt ze verder van de oorsprong, dan geldt het tegendeel. 

- Het tweede aspect wordt gegeven door de richting die de variabele ten opzichte 

van de componentassen neemt. Hoe dichter bij de as van een component, hoe 

zuiverder de variabele met deze component covarieert (uiteraard neemt het 

belang van de richting toe naarmate de afstand ten opzichte van de oorsprong 

toeneemt). 

De verschuivingen van de variabelen op de grafieken geven dus weer of de indicatoren 

in belang toe- of afgenomen zijn in tien jaar tijd en of er verschuivingen opgetreden zijn 

in hun samenhang met de dimensies van achterstelling. De resultaten van deze laatste 

methode worden hier besproken omdat ze een synthetisch inzicht verschaffen in zowel 

de inhoudelijke als ruimtelijke verschuivingen van achterstelling. 

We bekijken de resultaten op de varimaxcomponenten, waarbij elke variabele zo goed 

mogelijk door één enkele component weergegeven wordt. 

De eerste component geeft een tegenstelling weer tussen binnensteden en stadsranden 

en betreft de tegenstelling op de woningmarkt (huur en koop) dat samenhangt met 

huishoudenstructuren (respectievelijk alleenstaanden versus gehuwden of kleine versus 

grote huishoudens). 

De tweede component beschrijft de sociaal-economische tegenstelling op het vlak van 

opleiding en arbeidsmarktpositie, waarvan het ruimtelijk patroon een centrum-periferie 
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structuur vertoont (de Vlaamse ruit versus West-Vlaanderen en Limburg), maar ook de 

19de eeuwse stadsbuurten met de periferie associeert.” (p. 84)  
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Bijlage 3. Werkdocument  

Strategisch-relationele handvaten voor gentrificatie-

onderzoek 

Om gentrificatie als stedelijke strategie beter te kunnen begrijpen, sluiten we aan bij een 

onderzoekstraditie die stadsontwikkeling analyseert als een historisch proces waarbij 

ruimtelijke entiteiten geproduceerd worden door sociale relaties en 

machtsverhoudingen. (Lefebvre, 1991 [1974]). In een specifieke tijdruimtelijke context 

zijn steden immers ruimtelijke articulaties van economische structuren, institutionele 

vormen, culturele identiteiten en gedrag van politieke actoren (Oosterlynck, 2009, p. 5).  

Handvaten voor een analysekader zoeken we in de strategisch-relationele benadering. 

Die benadering biedt een duidelijke meerwaarde voor de uitwerking van een 

probleemstelling en een onderzoeksdesign over gentrificatie als politieke strategie. We 

geven voorlopig de belangrijkste elementen van die meerwaarde aan.    

 Stadsvernieuwing door gentrificatie kan worden begrepen als een resultaat van 

sociale interactieprocessen in een contingente historische context.  

 De (lokale) staat wordt beschouwd als een set van relaties. Niet zozeer ‘het 

stadsbestuur’ maar wel sociale krachten in en doorheen de staat bepalen deze 

politieke strategie. 

 De strategisch-relationele benadering biedt een dialectische, niet-reductionistische 

visie op de relatie tussen structuur en agency en vermijdt de valkuil van een louter 

economisch of cultureel determinisme in een kritische analyse.  

 Door de strategisch-relationele benadering begrijpen we beter de centrale rol van 

politieke strategieën in de hedendaagse gentrificatie.  Politieke strategieën zijn aan 

het werk in een dialectische,  wederzijds versterkende/verzwakkende relatie tussen 

strategieën gericht op de eigen institutionele structuur, de regulatie van het 

kapitaalscircuit en de machtsverhoudingen in de civil society. 

 De ruimtelijke vertaling van deze benadering (Brenner, 2004a) laat ons meer 

specifiek toe om te onderzoeken waarom en hoe politieke strategieën van 

gentrificatie leiden tot historisch specifieke vormen van ruimtelijke selectiviteit. 

 Politieke strategieën van gentrificatie kunnen vandaag begrepen worden als 

processen van creatieve destructie in de neoliberalisering van de stedelijke ruimte, 

een neoliberalisering die zich in conflictueuze interactie met bestaande 

regulatiekaders en doorheen strijd tussen sociale actoren ontwikkelt. 
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1. De strategisch-relationele benadering  

Jessop voert onderzoek naar de veranderende vorm, functies en effectiviteit van het 

economisch en sociaal beleid in ontwikkelde westerse kapitalistische staten. Zijn 

uitgangspunt is dat stabiele kapitaalsaccumulatie niet louter op marktkrachten 

gebaseerd kan zijn. Het staatsapparaat en de staatsmacht zitten gevat in een 

dialectische relatie met de dynamiek van kapitaalsaccumulatie. Jessop neemt afstand 

van een beperkte economistische interpretatie van de staat. Hij focust op de “structural 

coupling and co-evolution of accumulation regimes and political regimes and how this is 

influenced by the attempts of different social forces to steer their individual and/or 

conjoint development.” (Jessop, 2002, p. 3) 

1.1. De staat als set van sociale relaties 

Belangrijk voor een goed begrip van zijn benadering is zijn visie op de politieke 

economie van de staat als ‘sociale relatie’. Aan Gramsci ontleent hij een inclusieve 

benadering van de staat als ‘political society + civil society’, aan Poulantzas  de analyse 

van staatsmacht als een “form-determined condensation of the balance of political 

forces operating within and beyond the state” (Jessop, 2002, p. 6). Zijn definitie 

combineert hun ideeën: de staat is “an ensemble of socially embedded, socially 

regularized and strategically selective institutions, organizations, social forces and 

activities organized around (or at least actively involved in) making collectively binding 

decisions for an imagined political community” (Jessop, 2002, p. 6).  

In State Power herhaalt en nuanceert Jessop deze definitie als “a distinct ensemble of 

institutions and organizations whose socially accepted function is to define and enforce 

collectively binding decisions on a given population in the name of their ‘common 

interest’ or ‘general will’. (Jessop, 2008, p. 9).  Dat ‘algemeen belang’ heeft een 

contradictorisch karakter. Elke poging om het algemeen belang te definiëren “occurs on 

a strategically selective terrain and involves the differential articulation and aggregation 

of interest, opinions and values.” (p. 11) 

In de lijn van Gramsci ontwikkelt Jessop ook het belangrijke thema van hegemonie, “the 

exercise of political, intellectual and moral leadership within and over a given political 

space in such a way as to bring social forces and institutions into conformity with the 

requirements of capitalist reproduction in a particular period.” (Jessop, 2008, p. 6)  

1.2. Staatsprojecten,  staatsstrategieën en strategische selectiviteit 

Jessop ziet de kapitalistische staat als een institutioneel specifieke vorm van sociale 

relaties. De staat als vorm is institutioneel afgescheiden van het kapitaalscircuit 

(productie en circulatie).  Die afscheiding tussen staat en kapitaalscircuit betekent dat er 

geen rechtlijnige en noodzakelijk ondersteunende relatie is tussen staat en succesvolle 

kapitaalsaccumulatie. De interne werking van de overheidsbureaucratie en de strijd van 

sociale actoren kunnen leiden tot zeer verschillende relaties tussen de staat en 

kapitaalsaccumulatie. “The state form is an underdetermined condensation of continual 

strategic interactions regarding the nature of state intervention, political representation, 

and ideological hegemony within capitalist society.” (Brenner, 2004a, p. 85)  
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Zowel de interne coherentie en institutionele structuur als de interventies van de staat 

in het economische leven en in de civil society zijn dus contingent. Strategische 

selectiviteit verwijst voor Jessop naar de rol van politieke strategieën:  

 staatsprojecten die gericht zijn naar de eigen institutionele structuur;  

 staatsstrategieën die gericht zijn naar het kapitaalscircuit of naar het behoud 

van hegemonie in de civil society.  

Die politieke strategieën vatten we samen in een schema (naar Brenner, 2004a, p. 88): 

 Toelichting  Gericht op Mogelijke 

resultaten 

 

STAATS- 

PROJECTEN 

geven staatsinstituties 

organisatorische coherentie, 

functionele coördinatie en 

operationele eenheid 

staat zelf  

als afzonderlijk 

institutioneel 

geheel 

STAATSEFFECTEN 

 

 

STAATS- 

STRATEGIEEN 

mobilisering van de staat  om :   

het kapitaalscircuit te reguleren kapitaalscircuit ACCUMULATIE-

STRATEGIEËN 

de machtsverhoudingen in de 

civil society te wijzigen 

civil society HEGEMONISCHE 

PROJECTEN 

 

De relatie tussen staatsprojecten en staatsstrategieën is dialectisch omdat ze elkaar 

wederzijds kunnen bevorderen of juist beperken. Beide politieke strategieën zijn 

strategisch selectief in de mate dat sociale krachten meer/minder mogelijkheden krijgen 

om de staatsinstituties of de rol van de staat in de regulatie van het kapitaalscircuit of de 

vorming van een hegemonie te beïnvloeden.  

1.3. Een relationele en strategisch theoretische benadering 

Jessop ontwikkelt zijn relationele benadering van de ‘staat als relatie’ als alternatief voor 

de kapitaalstheoretische (kapitalistische staat steunt de kapitaalslogica) of  

klassetheoretische (vorm en functie van de staat weerspiegelt de balans van de 

klassenstrijd) benadering. Strategisch theoretisch verwijst naar een combinatie van 

 Alternatieve kapitaalslogica’s (accumulatiestrategieën) 

 Alternatieve hegemonische projecten 

Verder conceptualiseert Jessop de staat als site, generator en product van historisch 

specifieke politieke strategieën. Hiermee kiest hij duidelijk positie in de structure–

agency discussie. In de discussie tussen structurele determinatie en de dominante 

betekenis van de strijd van actoren ontwikkelt Jessop een dialectische relativering (2008, 

p. 14): 
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STRUCTUUR  AGENTS 

Structural- inscribed 

strategic selectivity 

 Strategically-calculated 

structurally-oriented actions 

Structurele beperkingen werken 

selectief , niet deterministisch maar 

gebonden aan specifieke tijd, ruimte, 

agents en strategieën 

 Agents zijn reflexief, herformuleren hun 

identiteit en belangen en maken een  

strategische afweging van de huidige 

situatie 
 

2.  Ruimtelijke vertaling van de strategisch-relationele benadering  

In New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood  (2004) 

ontwikkelt Neil Brenner een expliciete ruimtelijke vertaling van deze strategisch-

relationele benadering van de staat. Naar analogie van de strategisch-relationele theorie 

werkt Brenner drie fundamentele dimensies van staatsruimtelijke configuraties in het 

kapitalisme uit (Oosterlynck, 2009, p. 11; Brenner, 2004a: pp. 91-94)  

CONCEPT (Jessop) RUIMTELIJKE VERTALING (Brenner) 

 

STAATSVORM 

Staatsapparaat is institutioneel gescheiden 

van het kapitaalscircuit 

STAATSRUIMTELIJKE VORM 

Staatsapparaat is ruimtelijk georganiseerd in de 

vorm van territoriaal gecentraliseerde en 

afgesloten eenheden van politiek gezag 

 

STAATSPROJECTEN 

Politieke strategieën  

gericht op de functionele, institutionele en 

operationele samenhang in de interne 

staatsstructuur  

STAATSRUIMTELIJK PROJECTEN 

Politieke strategieën  

gericht op een coherente en werkbare 

ruimtelijke verdeling van regulerende arbeid 

tussen ruimtelijk gedifferentiëerde 

staatsstructuren 

 

STAATSSTRATEGIEEN 

Politieke strategieën die staatinstituties 

mobiliseren  

 

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN 

Politieke strategieën om de geografie van 

economische ontwikkeling en sociaal-politieke 

strijd binnen het staatsterritorium te 

beïnvloeden  

om een economisch groeimodel te 

ondersteunen (accumulatiestrategie) 

om ruimtelijk selectieve 

accumulatiestrategieën te ondersteunen 

om de hegemonie over de civil society te 

bewaren (hegemonische projecten) 

om ruimtelijke selectieve hegemonische 

projecten te bewaren  

 

Historisch specifieke vormen 

van strategische selectiviteit 

Historisch specifieke vormen 

van ruimtelijke selectiviteit 
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Brenner neemt selectiviteit over als uitkomst van politieke strategieën. Waar Jessop de 

strategische selectiviteit beklemtoont, vertaalt Brenner dit naar historisch specifieke 

vormen van ruimtelijke selectiviteit als uitkomst van staatsruimtelijke politieke 

strategieën. 

De strategisch-relationele benadering laat ons het centrale belang van ‘politieke 

strategieën’ beter begrijpen. Vanuit die ruimtelijke vertaling kan gentrificatie begrepen 

worden als het effect van het dialectisch samenspel tussen staatsruimtelijke projecten 

en strategieën die leiden tot een ‘historisch specifieke vorm van ruimtelijke selectiviteit’. 

Het onderzoeken van gentrificatie vanuit deze benadering vraagt een duidelijke 

contextualisering in tijd en ruimte.  

3. Tijdruimtelijke context: neoliberalisering en stadsvernieuwing 

Brenner past het zijn analysekader over staatsruimtelijke selectiviteit toe op onderzoek 

doorheen West-Europa. Zijn stelling is dat sterk analoge formaties van staatsruimtelijke 

selectiviteit aanwezig waren in het Fordistisch-Keynesiaans naoorlogs West-Europa, en 

dat na 1970 overal ‘nieuwe staatsruimtes’ zijn ontstaan. Hij onderzoekt deze hypothese 

door de rol van urban governance als een sleutelmechanisme van staatsruimtelijke 

herstructurering te onderzoeken (Brenner, 2004a, p. 107). In de interpretatie van 

processen van creatieve destructie in de stedelijke ruimte na 1970 in westerse landen 

speelt ‘neoliberalisering’ een centrale rol.  

3.1. Glokalisering: ruimtes van neoliberalisering 

Omdat neoliberalisme als containerconcept op de meest uiteenlopende wijzen is 

ingevuld, moeten we dit eerst nauwkeuriger bepalen. Neoliberalisme als ideologisch 

project bestaat uit de utopie dat vrije markten zonder staatsinterventie automatisch 

zullen zorgen voor economische efficiëntie en sociale welvaart. Die ideologie staat haaks 

op het feitelijke ‘actueel bestaande neoliberalisme’ (Brenner & Theodore, 2002b) dat 

staatsinterventie versterkt om marktregels dwingend op te leggen en dat gekenmerkt 

wordt door marktfalen, sociale polarisatie en ongelijke ontwikkeling. Het bereiken van 

de utopische neoliberale samenleving vergt een sterk overheidsoptreden om de 

bestaande samenleving af te breken (Achterhuis, 2010; Klein, 2007). 

Die contradicties tussen de ideologie van het neoliberalisme en de diverse en 

tegenstrijdige realiteiten maken een zuivere definitie van neoliberalisme vrijwel 

onmogelijk. Brenner, Peck en Theodore hanteren daarom het begrip ‘variegated 

neoliberalization’71. Dat concept beklemtoont “the constituvely incomplete, 

                                                           
71

 Met ‘variegated neoliberalization’ nemen Brenner, Peck en Theodore een eigen positie in 
tegenover drie verschillende benaderingen van neoliberalisme: (1) de ‘varieties of capitalism’ 
benadering ziet neoliberalisme als een nationale vorm van ontwikkelde kapitalistische 
governance; (2) de historisch materialistische internationale politieke economie beschouwt 
neoliberalisme als een historisch specifiek globaal regime van transnationale governance; (3) de 
‘bestuurlijkheid’ benadering (Foucault) legt de klemtoon op neoliberalisme als translokale 
bestuurstechnologie. Deze benaderingen hebben volgens de auteurs elk hun verdienste maar 
slagen er onvoldoende in om opeenvolgende golven van padafhankelijke, marktgeoriënteerde 
herstructurering van regulatie te interpreteren. 
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experimental and ultimately polymorphic character of neoliberalization processes, as 

well as their endemically path-dependent character during each successive wave of 

regulatory restructurering.” (p. 38) 

Ze wijzen op de historisch ongelijke ontwikkeling van neoliberalisering. Reeds in de jaren 

1930 werden neoliberale hervormingen gepromoot als alternatief voor het 

Keynesiaanse model. Sindsdien zijn er verschillende neoliberale hervormingsprojecten in 

diverse contexten, rond één centrale gedachte: de ‘rule of market’ is de beste oplossing 

voor allerlei regulatieproblemen op allerlei schalen. De neoliberale utopie van 

marktgeleide vooruitgang brengt dus niet zozeer ‘dé neoliberale politieke economie’ 

voort maar wel een veelheid van processen van neoliberalisering. Neoliberale 

strategieën veroorzaken een crisisdruk en leiden tot een volgende ronde van neoliberale 

hervormingen. De essentie van neoliberale strategieën is dat ze “crisis induced, crisis 

managing en crisis inducing” zijn. Experimentele vormen van institutionalisering, 

beleidsfalen en crisistendenzen zijn dus geen tekenen van het verval en einde van het 

neoliberalisme, maar net een drijfveer voor de voortdurende heruitvinding en 

uitbreiding van neoliberalisering.     

Op basis van deze omschrijving van neoliberalisering bekijken we het transformerend 

ruimtelijk effect van neoliberalisering. De huidige herschaling kan volgens Swyngedouw 

immers niet als een ‘natuurlijk’ proces van globalisering worden beschouwd. De 

ruimtelijke ‘schaal’ is geproduceerd: “Capitalism has always been a decidedly 

geographical project and globalization has been part of the capitalist enterprise from at 

least 1492, if not before”  (Swyngedouw, 2004, p. 29) De geografische dynamiek van het 

kapitalisme is inherent verbonden met het doorbreken van oude en instellen van 

nieuwe geografische grenzen. Het post-Fordistische proces kent een patroon van 

‘glokalisering’ (Swyngedouw, 2000). Dit concept verheldert hoe doorheen globale 

politiek-economische transformaties uit de crisis van het Keynesiaans-Fordistisch regime 

een andere hiërarchie van ruimtes ontstaat. Die ontwikkeling van ruimtes van 

neoliberalisering gebeurt in conflictueuze interactie met bestaande regulatiekaders. 

Ondanks en doorheen die verscheidenheid van politiek-ideologische projecten, blijft 

neoliberalisering toch doorwerken als een dominerende invloed op het verloop van de 

kapitalistische herstructurering in de richting van de neoliberale utopie. 

3.2. Urban governance in glokaliserende competitiestaat regimes   

Voor Brenner worden deze glokaliseringsstrategieën duidelijk zichtbaar in de 

hedendaagse ‘urban governance’. Urban governance is immers een sleutelmechanisme  

in de herschaling van staatsruimte in West-Europa (Brenner, 2004a).  

De verschuiving van de Keynesiaanse naar de neoliberale economische politiek van het 

monetarisme betekende dat volledige werkgelegenheid vervangen werd door een 

competitieve betalingsbalans als primair doel. Dit had verschillende gevolgen voor 

stedelijke overheden. Druk op het stedelijk budget ging samen met versterkte 

competitie tussen stadskernen en suburbane periferie voor kapitaalinvesteringen en 

staatssubsidies. Steden moesten zelf een stabiele fiscale basis ontwikkelen voor hun 

regulerende activiteiten. Centrale overheden begonnen steden te benaderen als de 
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belangrijkste ruimtes voor nationale economische competitiviteit. Dit was een enorme 

verschuiving van het perspectief op de stad: “cities were no longer seen merely as 

containers of declining industries and socioeconomic problems. Instead, they were 

increasingly viewed as dynamic growth engines through which national prosperity could 

be secured.” (Brenner, 2004b, pp. 470-471)  In verschillende landen kende dit proces 

een verschillend verloop, met politieke versnellingen en interrupties. 

Die verschuiving van de Keynesiaanse ambitie van gelijke economische ontwikkeling 

over het hele grondgebied naar interlokale competitiviteit bracht een nieuwe, 

bedrijfsmatige vorm van stedelijke governance. Reeds in 1989 analyseerde Harvey de 

evolutie naar een competitief model van stedelijke governance. Voor hem berust het 

nieuwe ‘urban entrepeneurialism’ op een publiek-privaat partnership gericht op 

investeringen en economische ontwikkeling met de speculatieve constructie van een 

plaats eerder dan de globale verbetering van de leefomstandigheden in een territorium 

als onmiddellijk politiek en economisch doel (Harvey, 1989, p. 8).  Die “entrepeneurial 

form of urban governance” kwam volgens Mayer (Mayer, 1994) tot uiting in de druk op 

lokale overheden om (pro)actief te worden in projecten van stedelijke economische 

ontwikkeling, in de verschuiving van welvaarts- en consumptiegerichte politiek naar 

productiegerichte politiek en in nieuwe meer bedrijfsmatige modellen van lokale 

governance.  

Brenner gaat een stap verder en bekijkt die herstructurering in samenhang met een 

bredere herschaling van de nationale staatsruimte. Voor hem zijn bedrijfsmatige 

benaderingen van stedelijk bestuur uiting van ‘glokaliseringsstrategieën’. In 

tegenstelling met de strategieën van ruimtelijke gelijkheid in de Keynesiaanse 

welvaartstaten, bevorderen glokaliseringsstrategieën de vorming van ‘Glocalizing 

Competition State Regimes’ (GCSR)72: 

“(a) glocalizing, because it rests upon concerted national political strategies to 

position diverse subnational spaces (…) within supranational (European or 

global) circuits of capital accumulation; 

(b) a competition state, because it privileges the goal of structural 

competitiveness over welfarist priorities such as equity and redistribution; 

and (c) a regime, because it represents an unstable, continually evolving 

institutional mosaic rather than a fully consolidated state form.” (2004b, p. 476) 

Die Glokaliserende Competitiestaat Regimes hielden specifieke nieuwe staatsruimtelijke 

projecten en strategieën in, die in interactie en strijd met bestaande staatsprojecten en 

strategieën uit de Keynesiaanse nationale welvaartstaat tot ontwikkeling kwamen 

(Brenner, 2004b, pp. 472-473) 

                                                           
72

 Brenner gebruikt dit begrip in het artikel ‘Urban Governance and the production of new state 
spaces in western Europe, 1960-2000’ (2004b). In zijn boek New State Spaces (2004a) hanteert hij 
Rescaled in plaats van Glocalizing. Glocalizing/glocalized “can be easily misconstrued as 
substantive characterizations of a newly fixed architecture of state scalar organization. By 
contrast, the notions of rescaling/rescaled are more generic, dynamic, and open-ended.” (2004a, 
p. 260) In deze tekst wordt toch de term ‘glokalisering’ vermeld om de inhoudelijke coherentie 
met het concept ‘glokalisering’ (Swyngedouw) te behouden.  
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Om een goede vergelijking te kunnen maken met de staatsruimtelijke selectiviteit in de 

Keynesiaanse nationale welvaartstaat, brengen we dit samen in een schema (Brenner, 

2004a, pp. 134, 217)  

KEYNESIAANSE NATIONALE 

WELVAARTSTAAT 

 GLOCALISERENDE COMPETIESTAAT 

REGIME  

 

STAATSRUIMTELIJKE SELECTIVITEIT 

STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN 

 Centralisatie van de 

staatsregulerende capaciteit op 

nationaal vlak 

 Overnemen van relatief uniforme 

administratieve structuren in de hele 

nationale economie 

 STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN 

 Decentralisatie van kernregulerende 

capaciteit naar subnationale schalen 

 Wijziging van bestuurlijke 

arrangementen naar specifieke 

plaats en jurisdictie  

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEËN 

 Bevordering van de nationale schaal 

als het dominante niveau van 

sociaaleconomische activiteit 

 

 Ruimtelijke gelijkschakeling van 

kapitaalinvesteringen en 

infrastructuur in het hele nationale 

grondgebied 

 STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEËN 

 Bevordering van steden en 

stadsregio’s eerder dan de hele 

nationale economie als belangrijke 

schaal van economische 

competitiviteit 

 Concentratie van 

kapitaalinvesteringen en 

infrastructuur in de economisch 

dynamische en globaal competitieve 

steden en stadsregio’s 

 

BELANGRIJKSTE GEVOLGEN 

 Steden en regio’s worden meer 

ondergeschikt aan regulering en 

controle van de centrale staat en zijn 

ingebed in een nationaal economisch 

raamwerk 

 Intranationale patronen van 

ongelijke ruimtelijke ontwikkeling 

worden geleidelijk verzacht 

 Stedelijke en regionale 

ontwikkelingspatronen worden 

systematisch gestabiliseerd 

 Per capita inkomensniveaus 

convergeren binnen  elk nationaal 

grondgebied 

  Steden en regio’s worden steeds 

meer gedwongen om zelf voor 

lokale inkomsten en externe 

kapitaalinvesteringen te zorgen 

 Zero-sum interlokale competitie 

breekt uit tussen lokale gebieden 

om mobiele kapitaalsinvesteringen 

aan te trekken 

 De relatief uniforme administratieve 

structuren worden steeds meer 

versplinterd  

 Nieuwe vormen van ongelijke 

ruimtelijke ontwikkeling en 

ruimtelijke selectiviteit ontwikkelen 

zich op alle schalen 
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Voor Brenner vormt het GCSR een relevant theoretisch kader om urban governance 

vandaag te begrijpen. Urban governance omvat dus niet eenvoudig het verschuiven van 

regelmacht door nationale overheden, maar wel het institutionaliseren van 

competitieve relaties tussen steden om hun economie strategisch te positioneren in 

supranationale kapitaalscircuits. De belangrijkste regulatiedoelen zijn economische 

groei, externe kapitaalsinvesteringen en territoriale competitiviteit op een specifieke 

schaal  (2004a, pp. 203-206) 

3.3. Neoliberalisering van de stedelijke ruimte 

De transformatie van de configuratie van de Keynesiaanse nationale welvaartstaat naar 

de geglokaliseerde configuratie  van het Glokaliserende Competitiestaat regime is geen 

lineaire transitie, maar een complex neoliberaliseringsproces van creatieve destructie 

(Brenner & Theodore, 2002b): 

 destructie van bestaande institutionele arrangementen en politieke 

compromissen door marktgerichte hervormingsprogramma’s; 

 creatie van nieuwe infrastructuur voor marktgeoriënteerde economische groei 

Uit die processen van creatieve destructie ontstonden nieuwe ruimtes in een 

conflictueuze interactie met bestaande reguleringsarrangementen. De onzekere geo-

economische context en de beperking van nationale welvaartsstrategieën zorgden er 

samen met de invloed van neoliberaliserende stedelijke allianties voor dat steden 

geografische targets en institutionele labo’s werden voor allerlei neoliberale 

beleidsexperimenten. De stedelijke ruimte werd gemobiliseerd voor 

marktgeoriënteerde economische groei en elitaire consumptiepraktijken.  

De ‘neoliberalisering van de stad’ hield meteen ook de ‘verstedelijking van neoliberale 

strategieën’ in, toegepast in uiteenlopende beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening, 

huisvesting, tewerkstelling, politie en welzijn. Die neoliberale strategieën werden in hun 

destructieve en creatieve momenten geïnventariseerd door Brenner en Theodore 

(Brenner & Theodore, 2002b, pp. 368-372). We herordenen ze samenvattend volgens 

het strategisch-relationeel schema van Jessop73. 

  

                                                           
73

 Hier nemen we een beknopt overzicht op, in de volgende bijlage geven we het volledige 
schema. 
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STAATSPROJECTEN: politieke strategieën  

gericht op de functionele, institutionele en operationele samenhang in de lokale staat  

Herstructurering van de institutionele infrastructuur van de lokale staat 

Privatisering van de stedelijke publieke sector en collectieve infrastructuren 

Herijking van interbestuurlijke relaties 

Beperking van publieke financiering 

 
STAATSSTRATEGIEEN:  politieke strategieën  

- om een economisch groeimodel te ondersteunen  (accumulatiestrategie) 

- om de hegemonie over de civil society te bewaren (hegemonische projecten) 

Herstructurering van territoriale ontwikkeling 

Herstructurering van de welvaartstaat 

Transformatie van bebouwde omgeving en stadsvorm 

Herstructurering stedelijke huisvestingsmarkt 

Herstructurering van de arbeidsmarkt 

Herpositionering van de stedelijke civil society 

Nieuw imago voor de stad 

Deze strategieën worden dan verder onderscheiden in hun destructief en creatief 

moment. We passen dit hier toe op de transformatie van de bebouwde omgeving: 

Destructief moment Creatief moment 

 Afbraak traditionele arbeiderswijken om 

plaats te maken voor speculatieve 

ontwikkeling 

 Eliminatie of verscherpt toezicht op 

publieke ruimtes 

 Terugschroeven van 

gemeenschapsgerichte 

planningsinitiatieven 

 Nieuwe, geprivatiseerde plaatsen voor 

elite/bedrijfsconsumptie 

 Constructie van megaprojecten om 

investeringen aan te trekken 

 Creatie van ‘gated communities’, 

woonenclaves en andere ‘gezuiverde’ 

plaatsen voor sociale reproductie 

 Opschuiven van de gentrificatiegrens en 

versterking van sociaal-ruimtelijke 

polarisatie 

 Aanvaarding van principe van maximaal 

economisch nut in planningsbeslissingen 

over grondgebruik 
 

Dit overzicht verheldert dat het relevant is om direct met gentrificatie verbonden 

strategieën als de transformatie van de bebouwde omgeving en de herstructurering van 

de huisvestingsmarkt niet als geïsoleerde beleidslijnen te onderzoeken, maar na te gaan 

of en in hoeverre ze kaderen in een breder geheel van politieke strategieën om de 

stedelijke ruimte te neoliberaliseren.   
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4. De geografische dimensie van hegemonische projecten 

In een reflectie wijst Stijn Oosterlynck op een tegenstrijdigheid tussen het analysekader 

en de eigenlijk analyse bij Brenner. In zijn onderzoek dreigen hegemonische projecten 

gericht op de civil society  uit beeld te verdwijnen (Oosterlynck, 2009, pp. 11-12).  

Nochtans is er een belangrijke, dialectische relatie tussen accumulatiestrategieën en 

hegemonische projecten. Zoals Keynesiaanse strategieën van ruimtelijke gelijkmaking de 

politieke steun van een ‘verbeelde nationale gemeenschap’ vroegen, vragen ook 

glokaliseringsstrategieën de politieke steun van actoren die handelen in naam van 

‘verbeelde lokale gemeenschappen. “Too often, one has the impression that, by lack of 

other political agencies, it is the state itself that is pursuing glocalisation strategies. 

What we lose here is the sense of ‘acting through the state’, one of the central insights 

of the strategic-relational approach.” (Oosterlynck, 2009, p. 14) 

Om deze minder ontwikkelde geografische dimensie van hegemonische projecten te 

analyseren, baseert Oosterlynck zich op het werk van Cox over lokale politiek. “Cox 

argues that territorially articulated coalitions of interest are for their interests 

dependent on localized social relations for which there are no easy possibilities for 

substitution elsewhere (Cox and Mair, 1988; Cox, 1998). In order to secure these ‘spaces 

of dependence’ they construct networks of associations with other centres of social 

power, which Cox calls ‘spaces of engagement’.” De term ‘spaces’ wijst hier dus niet 

naar een fysieke afbakening maar naar sociale relaties. Zo kunnen ‘stedelijke coalities’ 

zich vanuit een hegemonisch project opwerpen als spreekbuis van een stedelijke 

verbeelde gemeenschap. Voor Oosterlynck is de representatieve dimensie van deze 

stedelijke coalities erg betekenisvol. Ze ontlenen heel wat politieke invloed aan hun 

positionering als dominante vertegenwoordiger van de belangen van een territorium en 

van de homogene verbeelde gemeenschap die hieraan is verbonden. (Oosterlynck, 

2009, p. 13) 
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Bijlage 4. Neoliberale strategieën in de stedelijke ruimte 

Mechanisme Destructief moment Creatief moment 

STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN 

Herstructurering 
van de 
institutionele 
infrastructuur 
van de lokale 
staat 

 Ontmanteling van hiërarchische, 
bureaucratische vormen van 
administratie 

 Overdragen van overheidstaken 
naar vrijwillige 
gemeenschapsnetwerken 

 Aanval op traditionele systemen 
van democratische 
verantwoording 

 Nieuwe netwerkvormen van local 
governance gebaseerd op PPS, 
‘quango’s’ en nieuw publiek 
management 

 Nieuwe institutionele kanalen om 
bedrijfsbelangen belangrijke 
lokale ontwikkelingsbesluiten te 
laten beïnvloeden 

Privatisering van 
de stedelijke 
publieke sector 
en collectieve 
infrastructuren 

 Afschaffing van publieke 
monopolies van stedelijke 
dienstverlening (water, vervoer, 
veiligheid…) 

 Privatisering en uitbesteding van 
stedelijke diensten 

 Creatie van nieuwe markten van 
dienstverlening en onderhoud 
van infrastructuur 

 Creatie van geprivatiseerde 
stedelijke infrastructuur om 
steden in transnationale 
kapitaalsstromen te positioneren 

Herijking van 
interbestuurlijke 
relaties 

 Ontmanteling van systemen van 
centrale ondersteuning voor 
stedelijke activiteiten 

 Overdragen van taken, lasten en 
verantwoordelijkheden naar 
steden 

 Nieuwe incentives om stedelijk 
ondernemerschap te belonen en 
endogene groei te bevorderen 

Beperking van 
publieke 
financiering 

 Opleggen van 
bezuinigingsprogramma’s aan 
steden 

 Toenemende lokale 
inkomstenbasis van lokale 
belastingen, bijdragen van 
gebruikers en private financiering  

 

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN  

Herstructurering 
van territoriale 
ontwikkeling 

 Ontmanteling van nationale 
modellen van kapitalistische 
groei 

 Afbraak van regionale 
compensatieprogramma’s 

 Toenemende blootstelling van 
lokale economie aan globale 
competitie 

 Fragmentatie van nationale 
economie in verschillende 
stedelijke en regionale 
industriële systemen 

 Creatie van vrijhandelszones, 
bedrijfszones en andere 
gedereguleerde ruimtes 

 Creatie van nieuwe 
ontwikkelingsgebieden op 
subnationale schaal 

 Mobilisatie van glokale 
strategieën om economische 
capaciteiten en 
infrastructuurinvesteringen te 
kanaliseren in globaal verbonden 
lokale of regionale agglomeraties 

Herstructurering 
van de 
welvaartstaat 

 Terugtreden van antennes van 
nationale welzijnszorg 

 Aanval op lokale 
welzijnsbureaucratieën 

 Uitbreiden van private en 
vrijwillige vormen van sociale 
dienstverlening 

 Verplichte tewerkstelling voor 
steuntrekkers, experimenten 
met lokale workfare   

Transformatie  Afbraak traditionele  Nieuwe, geprivatiseerde plaatsen 
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van bebouwde 
omgeving en 
stadsvorm 

arbeiderswijken om plaats te 
maken voor speculatieve 
ontwikkeling 

 Eliminatie of verscherpt toezicht 
op publieke ruimtes 

 Terugschroeven van 
gemeenschapsgerichte 
planningsinitiatieven 

voor elite/bedrijfsconsumptie 

 Constructie van megaprojecten 
om investeringen aan te trekken 

 Creatie van ‘gated communities’, 
woonenclaves en andere 
‘gezuiverde’ plaatsen voor 
sociale reproductie 

 Opschuiven van de 
gentrificatiegrens en versterking 
van sociaal-ruimtelijke 
polarisatie 

 Aanvaarding van principe van 
maximaal economisch nut in 
planningsbeslissingen over 
grondgebruik 

Herstructurering 
stedelijke 
huisvestingsmarkt 

 Druk op sociale huisvesting en 
andere vormen van goedkope 
huisvesting 

 Afschaffen van controle op 
huurprijzen en van subsidies 
voor constructie van 
huisvestingsprojecten 

 Creatie van mogelijkheden voor 
speculatieve investeringen in 
vastgoedmarkt 

 Noodopvang als ‘magazijn’ voor 
thuis- en daklozen 

 Introductie van 
marktgerelateerde huurprijzen 
en huursubsidies in de markt van 
goedkope huurwoningen 

Herstructurering 
van de 
arbeidsmarkt 

 Ontmanteling van publiek 
gefinancierde programma’s voor 
training en vorming van jongeren 
en werkzoekenden 

 Creatie van reguleringsomgeving 
waarin allerlei vormen van 
flexibele arbeid kunnen 
ontwikkelen 

 Implementatie van 
activeringsprogramma’s om 
werkers naar lageloonjobs te 
duwen 

 Uitbreiding van informele 
economie 

Herpositionering 
van de stedelijke 
civil society 

 Destructie van de ‘liberale’ stad 
waar alle inwoners toegang 
hebben tot burgervrijheden, 
sociale diensten en politieke 
rechten 

 Invoeren van zero-tolerantie en 
‘broken windows’-beleid rond 
criminaliteit 

 Introductie van discriminerende 
vormen van bewaking en sociale 
controle 

 Introductie van beleid om sociale 
uitsluiting te bestrijden door 
inschakeling op de arbeidsmarkt 

Nieuw imago 
voor de stad 

 Klemtoon op stedelijke wanorde, 
‘gevaarlijke klassen’ en 
economische neergang 

 Mobilisatie van ‘entrepeneurial’ 
discours toegespitst op de nood 
aan innovatie, herinvestering, 
vernieuwing  

 

Vertaling en ordening in het strategisch-relationeel schema van:   

Brenner, N., & Theodore, N. (2002b). Cities and the Geographies of "Actually Existing 

Neoliberalism". Antipode, pp. 368-372. 
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Bijlage 5. Werkdocument  

Genealogie van de Gentse stadsvernieuwing 

1. Proletarische stadsuitbreiding, anti-stedelijk beleid en selectieve 

stadsvlucht 

Vandaag staat stadsvernieuwing hoog op de politieke agenda. Dit is niet altijd het geval 

geweest. In tegenstelling tot andere West-Europese landen kwam de beleidsaandacht 

voor vernieuwing van oude stadswijken in Vlaanderen pas laat op gang Een korte 

historische terugblik  maakt duidelijk dat er eerder sprake was van een non- of zelfs een 

anti-stedelijk beleid. Na een periode van snelle, speculatieve uitbouw van de 

gordelwijken zorgde dit voor een permanente suburbanisatie en langdurige 

verwaarlozing van de binnenstad. De wortels van dit anti-stedelijk beleid liggen in de 

omgang van de elites met de bedreiging van de snelle urbanisatie in onze samenleving. 

(De Decker, Kesteloot, De Maesschalk, & Vranken, 2005; Kesteloot, 2003; De Decker, 

2004) 

Industrialisering en proletarische stadsuitbreiding  

De snelle 19de eeuwse industrialisering van steden zorgt voor een ongeziene urbanisatie. 

Het proletariaat leeft in ongezonde, kleine woningen rond de fabrieken.  

In Gent zijn de ‘beluiken’ een vroege vorm van huisvesting voor het proletariaat dat 

reeds vanaf de jaren 1760 vanuit het verarmde platteland naar de stad trekt. Zij komen 

terecht in eenkamerwoningen met een laag comfort en slechte bouwkwaliteit. De 

vroege en snelle industrialisering vanaf 1830, onder impuls van de textielnijverheid, 

veroorzaakt een bevolkingsexplosie in Gent. Beluiken worden tot diep in de 19de eeuw 

uitgebreid (Heughebaert, 2005 en 2007).  

De Gentse stadsuitbreiding kent twee fasen:  

Tot 1860 kan de stad niet uitbreiden door octrooirechten aan de stadspoorten. Dit leidt 

tot een zeer hoge densiteit aan beluiken in binnenplaatsen en tuinen. De bevolking 

verdubbelt tot 100.000 inwoners maar de oppervlakte stijgt slechts met een vijfde.  

Opeenvolgende cholera-epidemieën doen de bezorgdheid groeien over de ongezonde 

leefomstandigheden in de beluiken.  

In 1860 vallen de tolrechten weg en worden nieuwe arbeiderswijken buiten de oude 

omwalling opgetrokken. Het inwonersaantal in Gent stijgt verder tot 160.000 maar ook 

de bebouwde oppervlakte stijgt sterk, van 240 ha in 1850 naar 550 ha in 1900.  

Burgerlijke paniek en sanering 

De grauwe, vervallen sloppenwijken in de Belgische stadscentra blijven vuil en 

ongezond. De eerste stadsvernieuwing komt er enkel omdat de stedelijke burgerij zich 

bedreigd voelt (De Decker, 2009, p. 10). In de laatste decennia van de 19de eeuw leidt dit 

tot afbraak van enkele sloppenwijken. Deze stadsvernieuwing in de lijn van Haussman 

heeft een sterk effect op de sanering van de huisvesting. Het doel om de burgerij terug 
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naar de steden te halen kent overigens weinig succes. Maar het gevolg is wel dat een 

deel van de arbeidersklasse wordt verdreven of verder geconcentreerd wordt in de 

overblijvende arbeiderswijken (Adriaenssen, 1986).  

In Gent heeft de burgerij na 1860 de kans om de binnenstad te saneren door de sloop 

van de meest vervallen beluiken en de herhuisvesting van de arbeiders. De burgerij 

herovert de binnenstad, vooral in de periode tussen 1890 en de Wereldtentoonstelling 

van 1913. De oude grachten worden gedempt, wijken worden gesaneerd (de Batavia-

wijk wordt de Rozier, op de Kattenberg verrijst de Leopoldskazerne) en het prestigieuze 

plan Zollikoffer-De Vigne resulteert in de aanleg van het Citadelpark (Heughebaert, 

2007).  

De vervangende huisvesting wordt volledig overgelaten aan speculatief privé-initiatief. 

De  huuropbrengsten blijven kunstmatig hoog door nieuwe straten slechts aan te leggen 

als de vraag zeer nijpend wordt. Eentonige arbeiderswijken met een hoge densiteit van 

kleine woningen worden opgetrokken in een gordel rond de binnenstand in het westen, 

noorden en oosten, en in de toenmalige randgemeenten Ledeberg en Gentbrugge. 

Vanaf 1880 worden de arbeiderswoningen iets ruimer en kwalitatiever. Ten zuiden van 

de stadskern bouwt de burgerij meer residentiële buurten. 

Anti-stedelijk woonmodel als politieke strategie 

Vanaf het midden van de 19de eeuw beginnen de politieke, economische en religieuze 

elites zich zorgen te maken over die ongeziene concentratie van arbeiders in dense 

stedelijke volkswijken. De katholieke kerk en de industriële burgerij zien hierin een 

bedreiging van geloofsverval, morele verloedering, sociaal oproer en politiek verzet.   

Naast de strategie van verzuiling binnen katholieke organisaties – na aanvankelijk verzet 

tegen aparte arbeidersorganisaties aangemoedigd door de encycliek Rerum Novarum – 

wordt een oplossing gezocht in het vermijden van de ruimtelijke concentratie van 

arbeiders in de steden (Kesteloot & De Maesschalk, 2001). De angst van de elites voor 

de arbeidersmassa zorgt voor een antistedelijke wetgeving.  

Betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer moet de mobiliteit van de arbeiders 

verhogen: al in 1869 wordt een goedkoop abonnement ingevoerd.  

Het verwerven van een eigen woning op het platteland is een tweede cruciaal 

instrument. Arbeiders kunnen er rustig wonen en hun laag inkomen aanvullen met de 

opbrengsten van een eigen tuintje. Gehoopt wordt dat ze zich als kleine eigenaars meer 

koest zullen houden en minder zullen verbonden voelen met de arbeidersklasse. Dit 

woonmodel reflecteert de katholiek-burgerlijke strategie om individuele waarden te 

laten primeren boven collectieve, familie boven klasse en privébezit boven openbaar 

bezit. Na de arbeidersopstand van 1886 komt de eerste wetgeving tot stand (1889) om 

deugdzame arbeiders aan te moedigen om eigendom te verwerven. 

Nieuwe maatregelen volgen na de eerste wereldoorlog met de oprichting van de 

Nationale maatschappij voor de Huisvesting in 1919. De ideologische tegenstelling 

tussen socialisten (sociale huurwoningen) en katholieken (individuele woningbezit) komt 

duidelijk aan het licht. In de hele 20ste eeuw zal de katholieke strategie domineren.     
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In Gent komt de sociale huisvesting langzaam op gang onder druk van de eerste 

socialisten in gemeenteraad (1895). In 1904 wordt de eerste huisvestingsmaatschappij 

opgericht. Voor de eerste wereldoorlog worden ongeveer 300 sociale woningen 

gebouwd. Tijdens  het interbellum zien we in Gent een gemengd resultaat: er zijn meer 

dan 2.300 stads- en sociale woningen gebouwd, maar er leven nog altijd 17.000 mensen 

in 6.000 beluikwoningen en 19de eeuwse woningen zijn nog steeds volop in gebruik. 

(Heughebaert, 2005)  

Heropbouw, welvaart en selectieve stadsvlucht 

Bij de naoorlogse heropbouw wordt de anti-stedelijke strategie versterkt door de sterke 

rol van de overheid in de regulatie van de welvaartsstaat (De Decker, Van den Broeck, & 

Loopmans, 2012). Een bouwpremie in de wet De Taeye (1948) zal uiteindelijk meer dan 

een derde van de naoorlogse woningbouw financieren. De stedenbouwwet van 1962 

regelt het bouwrecht van grondeigenaars via verkavelingsvergunningen. Door het totaal 

gebrek aan ruimtelijke ordening tot diep in de jaren 1970 lijken goedkope gronden 

buiten de steden onbeperkt beschikbaar. De modernisering van de Belgische 

infrastructuur zorgt voor een toenemende mobiliteit. De regionale expansiewetten van 

1959 en 1970 zorgen voor ‘werk in eigen streek’ zodat pendelarbeid naar de steden kan 

afnemen. De economische groei en de stijgende koopkracht in de naoorlogse 

Fordistisch-Keynesiaanse welvaartsstaat versterken de woonuitbreiding buiten de stad 

(Kesteloot & Vandenbroecke, 1996). De uitbreidingsstedenbouw domineert, met de 

typische lintbebouwing en chaotische verkavelingen in het platteland.  

Stadsvernieuwing kan in deze periode als toeval worden beschouwd. Zo zorgt een 

bezoek van een geschokte koning Boudewijn aan de Brusselse Marollen voor de 

sloopwet van 1953 en de afbraak van enkele totaal vervallen wijken. Nieuwe sociale 

woningen worden op basis van de wet Brunfaut (1949) vooral opgetrokken op goedkope 

gronden in de stedelijke periferie, met enkele hoogbouw woonblokken in vernieuwde 

stadswijken als uitzondering. 

In Gent wordt de heropbouw aangepakt met de kaalslag van  beluiken en fabrieken. Zij 

worden vervangen door hoogbouwappartementen zoals de Amelinckx-blokken in de 

Groene Vallei of door sociale woontorens zoals in het Rabot. Bij stadsuitbreiding in de 

Blaarmeersen en Nieuw Gent komt er sociale hoogbouw. Zoals vele steden kent Gent 

een autoritaire vorm van modernistische planning met oud-burgemeester Gent Placide 

De Paepe als typische exponent. 

De stijgende welvaart in de jaren 1960 leidt ook in Gent tot stadsvlucht. Meer gegoede 

stadsbewoners trekken uit de binnenstad en de ‘betere’ wijken in de 19de eeuwse gordel 

zoals Sluizeken naar suburbane gebieden. Projectontwikkelaars krijgen veel ruimte voor 

speculatieve investeringen in het stadscentrum. Krotopruiming volgt de grote 

stadsvlucht niet. Bij gebrek aan sociale huisvesting zijn deze binnenstedelijke woningen 

nog slechts een betaalbare woningvoorraad voor armen of voor de eerste buitenlandse 

nieuwkomers.  
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In deze periode van sterk stijgende welvaart blijft huisvesting functioneren als een 

scherp filtermechanisme, met een steeds scherpere segregatie tussen arm en rijk tot 

gevolg. 

Een typische sociaal-ruimtelijke structuur 

De ‘baksteen in de maag’ wordt weliswaar voorgesteld als een diep ingebakken kenmerk 

van onze cultuur, maar moet dus eerder worden begrepen als het resultaat van een 

langdurige poging van politieke, economische en religieuze elites om de scherpe sociaal-

economische en levensbeschouwelijke breuklijnen te bezweren.  

Die anti-stedelijke houding in onze samenleving en politiek zorgt lange tijd voor een 

vreemde onverschilligheid voor de stadsontwikkeling in een van de meest verstedelijkte 

gebieden ter wereld. Een zeer specifieke sociaal-ruimtelijke structuur ontstaat: meer 

bemiddelde inkomensgroepen, vandaag vooral welvarende tweeverdieners uit de 

middenklasse, wonen in suburbane gebieden, soms vrij dicht bij maar toch residentieel 

buiten de stad, terwijl de armste bevolkingsgroepen geconcentreerd leven in de oude, 

kleine en slecht uitgeruste woningen in de wijken die tijdens de snelle industrialisering in 

de 19de eeuw goedkoop en massaal zijn opgetrokken (Kesteloot & Vandenbroecke, 

1996).  

2. De herontdekking van de stad en sociale stadsvernieuwing 

Herontdekking van de stad  

In de jaren 1960 begint het tij echter stilaan te keren. Een wat ongewone coalitie van 

conservatieve monumentenzorgers en nieuw-linkse actiegroepen zorgt voor een 

voorzichtige trendbreuk. Monumentenzorgers zien met lede ogen hoe waardevolle 

gebouwen worden gesloopt. Actiegroepen protesteren tegen leegstand en speculatie, 

verkeersdoorbraken en sociale verdringing. Ze zetten zich af tegen de paternalistische 

besluitvorming over stadsvernieuwing. De autoritaire top-down stedelijke planning en 

grootschalige interventies worden in vraag gesteld. De economische crisis van de jaren 

1970 en het toenemend ecologisch besef over de schaarste van onze hulpbronnen 

maken wonen in stedelijke contexten opnieuw aantrekkelijker.  

Die herontdekking van de stad leidt tot enkele bescheiden beleidsinitiatieven. 

Proefprojecten geven  gemeenten subsidies voor de aankoop en het herstel van 

gebouwen (1973). In de Vlaamse wetgeving stads- en dorpsvernieuwing (1978) worden 

herwaarderingsgebieden voorzien. Het resultaat is echter mager, door de zware 

studielast, beperkte subsidies en slecht uitgebouwd stedelijke administratief kader. 

In enkele  beleidsnota’s legt staatssecretaris D’Hoore (CVP) in 1974-1976  een klemtoon 

die we later zien terugkomen: niet de slechte woonsituatie van de bewoners, maar de 

slechte kwaliteit van de gebouwen en de eenzijdige samenstelling van bevolking zijn het 

probleem. “Het idee is dat de terugkeer van meer gegoede bevolkingsgroepen met 

voldoende financiële middelen het einde van de problemen zou betekenen.” (De 

Decker, 2009, p. 10) 



135 
 

Ook Gent biedt kansen als plek voor emancipatie voor naar autonomie strevende 

studenten (Oosterlynck & Debruyne, 2010). De stadsvlucht uit cités en beluiken geeft 

hen letterlijk en figuurlijk ruimte voor radicale ideeën en samenlevingsexperimenten.  

Naast autonomie en vrijheid ervaren die jongeren scherpe armoede en slechte 

huisvesting in hun buurt. Dit geeft concrete inhoud aan hun sociaal engagement.   

Maar ook bij de Gentse politieke en economische elite ontstaat een nieuw denken 

(Oosterlynck & Debruyne, 2010, pp. 26-29). Het winnend ontwerp van de 

ideeënwedstrijd Gent Morgen (1970) benadrukt het behoud van de cultuurhistorische 

waarde van Gent en wil de auto weren uit het centrum. In de aanloop naar de 

verkiezingen van 1976 vraagt Jacques Monsaert (CVP) aan de winnaars om een 

‘Richtplan Gent’ op te stellen. Dit plan vol inspirerende toekomstbeelden bevat voor die 

tijd revolutionaire ideeën over stadsontwikkeling. Monsaert wordt Schepen van 

Stadsontwikkeling en voor het eerst wordt een team van ruimtelijke planners opgericht.   

Strijd voor sociale stadsvernieuwing: de Gentse ‘Pandinisten’ 

De spanning tussen autoritaire vormen van modernistische planning en nieuwe ideeën 

over stadsplanning en herwaardering bij buurtactivisten, ruimtelijke planners en 

monumentenzorgers loopt op. In Gent wordt een eerste grote strijd gevoerd om een 

metrolijn tegen te houden. Als alternatief voor de stadsvlucht wordt stadsvernieuwing 

met renovatie van oude woningen gepromoot. Die spanning over de herwaardering van 

de stad als woongebied kent haar hoogtepunt in 1980. Het ‘Pandinistisch 

Verblijvingsfront’74 bezet het Pand in het Patershol. Wanneer het stadsbestuur na hevig 

protest  de oude kamerwoningen laat ontruimen, trekt een betoging van 1500 mensen, 

inclusief leden van alle fracties in de gemeenteraad, door de stad om sociale 

stadsvernieuwing te eisen. De eis voor een andere aanpak van oude stadswijken met 

inspraak van de bewoners en met respect voor het bestaande sociale weefsel en de 

ruimtelijke structuur zet zich verder door na de ‘pandinisten’. Basisorganisaties zoals de 

Gentse Buurt- en Actie Komités (GEBAK), Bewonersgroepen in de Ruimtelijke Ordening 

(BIRO) en Opbouwwerk Steunpunt Gent vinden politieke medestanders in een nieuwe 

generatie stadspolitici zoals Monsaert in Gent. “Dat was een symbolische kentering naar 

een stad op mensenmaat, stedelijke planning rekening houdend met de zittende 

bewoners en hun dagelijkse praktijken, het sociale wonen.” (Debruyne, 2012)  

Het Vlaamse herwaarderingsbeleid 

De gezamenlijke strijd van bewoners- en actiegroepen en nieuwe figuren in de elite voor 

sociale stadsvernieuwing krijgt uiteindelijk een beleidsmatige vertaling in het Vlaamse 

herwaarderingsbeleid. Een Vlaamse campagne voor stadsvernieuwing in 1980-1982 leidt 

uiteindelijk tot een belangrijk herwaarderingsbesluit van minister Akkermans (1982). 

Een herwaarderingsgebied wordt gedefinieerd als een gebied “dat prioritair in 

aanmerking komt voor een stads- en dorpsherwaarderingsoperatie en dat afgebakend 

wordt op basis van ruimtelijke en maatschappelijke kenmerken, uitgedrukt in een 
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 De Pandinisten verwezen in hun benaming naar het Sandinistisch Bevrijdingsfront in Nicaragua. 
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rapport dat een beleidsvisie voor het te waarderen gebied formuleert.” (Akkermans, 

1983). De uitgangspunten van dit besluit zijn veelbelovend: 

 Functionele mix in leefbare wijken (reactie tegen monofunctionele 

stadsuitbreiding); 

 Klemtoon op renovatie (reactie tegen afbraakprogramma’s); 

 Respect voor de historische structuur (reactie tegen grote verkeersdoorbraken); 

 Participatie van bewoners in plannen en projecten (reactie tegen autoritaire 

besluitvorming). 

De sociale invalshoek bij stadsvernieuwing blijkt uit de prioritaire aandacht voor het 

recht van kansarme en kwetsbare groepen in onze samenleving op goed wonen. De 

afbakening gebeurt dus niet alleen op basis van ruimtelijk en bouwkundig verval. 

Minstens zo belangrijk zijn de maatschappelijke kenmerken van het gebied en de sociale 

noden van de bewoners. Sociale stadsvernieuwing wordt gezien als een geheel van 

kleinschalige initiatieven met inbreiding en kernversterking. Akkermans wil 

‘saneringsnomadisme’ vermijden. Sociale verdringing moet worden voorkomen door 

invulbouw en de opvulling van leegstand. Zittende bewoners krijgen dus prioriteit, en 

nieuwe bewoners worden tussen de andere ingevoegd.  

De procedure is eenvoudig. Stadsbesturen duiden de meest afgetakelde buurten aan. 

Als de Vlaamse regering akkoord gaat, is er geld beschikbaar voor het stadsbestuur, 

private eigenaars en sociale huisvestingsmaatschappijen en om de wijk te vernieuwen. 

Naast de heraanleg van de publieke ruimte zijn er ook directe investeringen voor de 

renovatie van slechte woningen. 

Toch kent dit herwaarderingsbeleid een problematische uitvoering. Tegen eind 1988 zijn 

150 stadsherwaarderingsgebieden erkend, maar slechts 44 gebieden worden 

operationeel door een gebrek aan financiële ondersteuning. Dit onvermogen van de 

overheid bezorgt bewoners een wrange nasmaak: jarenlange intensieve samenwerking 

met ambtenaren, stadsplanners en huisvestingsmaatschappijen hebben uiteindelijk 

nauwelijks effect op het terrein. 

Bovendien schrappen de liberale opvolgers van Akkermans de directe investeringen. 

“Sociale stadsvernieuwing wordt stadsontwikkeling, kleinschalig wordt grootschalig en 

het begrip publiek-private samenwerking doet zijn intrede.” (De Decker, 2009, p. 12). 

Het besluit van minister Beysen over stadsontwikkeling wordt door verdeeldheid in de 

Vlaamse regering niet gerealiseerd, maar blijkt toch relevant omdat een inmiddels 

vertrouwd beleidsdiscours wordt gelanceerd. Een stedelijke heropleving vraagt 

grootschalige structurele ingrepen die de attractiviteit van de stad verhoogt en de 

steden aanpast aan de eisen van de globale economische ontwikkeling. 

Start van het Gentse herwaarderingsbeleid 

Het herwaarderingsbeleid zorgt ook in Gent voor een frisse wind in de 

stadsvernieuwing, maar tegelijk voor een nieuwe tweedeling (Heughebaert, 2005). 

‘Interessante’ cultuurhistorische wijken zoals het Patershol of het Sint-

Elisabethbegijnhof trekken private investeringen aan, de volkswijken niet. De segregatie 
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gaat dus gewoon verder: arbeiders die niet suburbaan kunnen gaan wonen, krijgen 

gezelschap van instromende migranten. Onder impuls van het herwaarderingsbeleid 

schuift het stadsbestuur in eerste instantie cultuurhistorische wijken naar voor. Uit de 

19de eeuwse gordel wordt enkel Sint-Macharius wegens haar cultuurhistorische waarde 

(Sint-Baafsruïne en Spaans kasteel) in de aanvraag opgenomen. Een coalitie met actieve 

bewoners, ondersteunende organisaties zoals BIRO en Opbouwwerk Steunpunt Gent 75 

met het jonge Agalev als politiek verlengstuk in de gemeenteraad, probeert sociale 

stadsvernieuwing hoger op de agenda te krijgen. Volgens hen is zelfregeneratie van de 

vervallen volksbuurten met speculatieve woningen uit de 19de eeuw onmogelijk en moet 

de woonkwaliteit via sociale woningbouw worden verhoogd (Heughebaert, 2007). In 

april 1988 houden BIRO en OSG een personconferentie over ‘Gent, meest verkrotte stad 

van Vlaanderen’ waar ze 41.000 woningen met slechte woonkwaliteit aan de kaak 

stellen. Het beleid rond herwaarderingsgebieden in Gent kantelt.  

Na de verkiezingen van 1988 vormen socialisten en liberalen de eerste paarse 

meerderheid. De korte periode 1988-1991 biedt duidelijk perspectief. In de tweede golf 

herwaarderingsgebieden worden ruime investeringen voorzien in Rabot, Muide (beiden 

erkend 20 april 2005) en Brugse Poort (13 juli 2005). Frank Beke richt als Schepen van 

Ruimtelijke Ordening de aandacht naar de 19de eeuwse gordel. Sas- en Bassijnwijk heeft 

een volledig afgewerkt dossier, wordt niet-erkend maar zal toch worden uitgevoerd. 

“We hebben toen naast de wettelijk erkende stadsherwaarderingsgebieden ook zelf 

stadsvernieuwingsgebieden gemaakt die we op net dezelfde manier hebben behandeld. 

Mijn meest geslaagde vernieuwing vind ik de Sas- en Bassijnwijk in Gentbrugge. We 

kregen daar de kans om bedrijfspanden en autboxen te slopen zonder veel verdringing. 

We konden kwalitatieve sociale woningen bouwen via een architectuurwedstrijd. Het 

heeft wel geduurd tot 2006 tot het klaar was, maar het resultaat is zeer goed.” (Beke, 

2012)  In dit project wordt de ‘DNA’ van latere stadsvernieuwingsprojecten duidelijk: de 

wijk wordt in het geheel aangepakt met verschillende functies tegelijk, het stadsbestuur 

voert een duidelijke regie met heel wat partners in het veld, het strategisch inzetten van 

middelen van de Vlaamse en federale overheid. “Gent was klaar voor stadsvernieuwing 

door de hele geschiedenis met de stadsherwaarderingsgebieden, de uitbouw van 

stedelijke planning met een aantal gedreven ontwerpers, visionaire ideeën maar 

fragmentair, hier en daar verspreid.” (Temmerman, 2012)  

Binnen die herwaarderingsgebieden werd gezocht naar herwaardering zonder sociale 

verdringing. Sociale huisvesting kon inspelen op herwaardering. In de Machariuswijk 

ontstond een nieuwe instroom van nieuwe middenklassers naast verschillende 

projecten van sociale woningbouw die ervoor zorgden dat ook lagere inkomensgroepen 

hun plaats bleven vinden in de wijk. Ook in de Muide kregen die grote 

huisvestingsprojecten een plaats in de stadsvernieuwing (Heughebaert, 2012).  
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 BIRO vzw ondersteunde de participatie van bewonersgroepen in de ruimtelijke ordening tussen 
1982 en 1995 en werd daarna opgenomen in een fusie in Stadsland vzw. Opbouwwerk Steunpunt 
Gent is intussen geëvolueerd tot Samenlevingsopbouw Gent.  
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Weinig centen, veel betekenis  

Toch is de betekenis van het herwaardingsbeleid niet te onderschatten. “Ook al was dit 

grotendeels een beleid zonder centen, er was wel ruimte voor participatie en overleg, 

alsook was er oog voor het vermijden van saneringsnomadisme van de zittende 

bewoners, twee kernelementen voor sociale stadsvernieuwing.” (Oosterlynck & 

Debruyne, 2010, p. 39) 

3. Zwarte Zondagen zweepslag voor stadsvernieuwing  

De eerste armoedefondsen 

Vanaf 1989 verschuift het accent in het stadsvernieuwingsbeleid naar specifieke 

armoedebestrijding. Extra middelen voor Vlaanderen door het Sint-Catharina-akkoord 

komen terecht in een ‘Fonds voor de Integratie van Achtergestelden’ (VFIA) dat vooral in 

Gent en Antwerpen projecten tegen kansarmoede en migrantenwerking subsidieert.  

Uiteindelijk komen de fondsen terecht in het ‘Vlaams Fonds voor de Kansarmen’ (VFIK). 

De middelen worden geconcentreerd in de 15 steden en gemeenten met de grootste 

concentratie kansarmen of migranten. Toch is dit vooral een sociale 

doelgroepbenadering, niet echt een territoriale benadering. Sociale stadsvernieuwing 

raakt verder op de achtergrond. Voor een nieuwe omslag in het beleid is het wachten op 

de doorbraak van het Vlaams Blok. 

Verkiezingssucces Vlaams Blok en maatregelen voor stadsvernieuwing 

Een reeks van verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok brengt  de 

stadsvernieuwing hoger op de politieke agenda (De Maesschalk & Loopmans, 2003). 

Deze extreem-rechtse partij heeft namelijk veel bijval in de 19de eeuwse wijken van de 

grote steden met een discours over de 3 V’s ‘veiligheid, vuiligheid, vreemdelingen’ en 

een revanchistisch pleidooi voor de repressieve stad, in het bijzonder naar 

vreemdelingen (Billiet & De Witte, 2001). De economische crisis, de sociale 

achteruitgang en het politieke onvermogen om bescherming te bieden tegen de 

krachten van de globalisering worden immers het scherpst aangevoeld door arme en 

kwetsbare bevolkingsgroepen in de oude stadswijken en sociale woonblokken. Het 

Vlaams Blok vult het vacuüm dat de staat en de andere partijen bij deze groepen heeft 

achtergelaten.  

In de analyse van opeenvolgende verkiezingssuccessen van het Vlaams Blok vanaf 1991 

wordt duidelijk het verband gelegd tussen electorale steun voor deze partij en de 

leefomstandigheden in de stedelijke wijken. De opeenvolgende Belgische premiers 

Dehaene en Verhofstadt verklaren dat stadsvernieuwing hoog op de agenda moet 

worden gezet om extreem-rechts in te dijken. 

Federaal ontstaan de veiligheidscontracten (1991), later verruimd tot de veiligheids- en 

samenlevingscontracten. Steden zouden een hoofdrol spelen bij preventie. De federale 

overheid sluit in 1993 veiligheidscontracten met de vijf grote steden om sociale 

uitsluiting en kleine criminaliteit te bestrijden, in de hoop dat ‘onveiligheidsgevoelens’ 

zouden afnemen. 
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Vooral Vlaanderen wordt actief, ook om zich als jonge politieke entiteit in het federale 

België te affirmeren met haar nieuwe en uitbreidende bevoegdheden.  

Het VFIK wordt voortgezet als programma voor armoedebestrijding. 

In 1991 wordt Domus Flandria gelanceerd, een investeringsprogramma voor 10.000 

sociale woningen. Dit brengt een impuls voor de heropleving van het sociaal 

woonbeleid, maar zorgt ook voor kritiek over de povere kwaliteit van de  woningen en 

de top-down aanpak.    

Vlaams Stedelijk beleid met het Sociaal Impuls Fonds 

In 1995 krijgt Vlaanderen met Leo Peeters (SP) een eerste minister van Stedelijk Beleid.  

Hij wil de dualisering in de stedelijke ruimte tegengaan  (Peeters, 1995). Verval en 

verpaupering in de achtergestelde wijken tasten immers de sociale cohesie aan en zijn 

een voedingsbodem voor sociale uitsluiting, armoede, criminaliteit en ‘afkeer van 

democratie’.  Opnieuw zien we hoe sociale mix als een oplossing wordt voorgesteld. In 

de beleidsbrief wordt als uitdaging geschetst om een  stedelijk milieu te ontwerpen dat 

tweeverdienergezinnen in de stad houdt op een zodanige manier dat ook de kwetsbare 

en kansarme bewoners er beter van worden. Sociale mix moet als hefboom fungeren. 

Het Sociaal impulsfond (SIF) wordt een structureel beleidsinstrument om het stedelijk 

verval weg te werken maar ook pro-actief de steden fysiek, sociaal en economische te 

herstructureren  (Staatsblad, 1996). De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor lokaal 

beleid om de leefomstandigheden te verbeteren in achtergestelde wijken en steden en 

om lokale besturen te ondersteunen in armoedebestrijding. Het planningsproces moet 

zorgen voor een partnership tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. De 

focus is:  

 Territoriaal: prioritaire aandacht voor stedelijke gebieden  

 Integraal: uitdrukkelijk breder dan welzijn, maar alle beleidsdomeinen die de 

leef- en omgevingskwaliteit kunnen verbeteren (huisvesting, economische 

activiteit, tewerkstelling, verkeersleefbaarheid, ruimtelijke ordening…) 

Het SIF-budget steeg van 11 miljoen euro bij de start in 1996 naar 25 miljoen euro in 

1999 (De Decker, 1999). Ondanks de brede scoop blijft de focus op armoebestrijding 

door de erfenis van de armoedefondsen en door het beperkt budget. De sociale 

herstructurering primeert boven de fysieke en economische (Loopmans, 2002).  

Verschuiving in het Gentse herwaarderingsbeleid 

In Gent versterkt de opkomst van het Vlaams Blok de herwaarderingspolitiek van Frank 

Beke. “De herwaardering was al langer bezig, sinds de beweging van begin jaren 1980. 

Met de socialisten hebben wij sterk ingezet op de herwaardering van die  typische 

arbeidersbuurten in de 19de eeuwse gordel. Die aandacht is verscherpt door de opkomst 

van het Vlaams Blok.” “Burgemeester Temmerman had veel aandacht voor de fysieke 

renovatie van de wijken maar ook voor samenlevingsproblemen tussen de oudere 

arbeiders en de migranten in de volkswijken.”  
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Typerend voor Gent is dat een flink deel van de veiligheidscontracten wordt besteed aan 

sociale preventie met naast drugpreventie en fan- en citycoaching een injectie in het 

buurtwerk.  

Sociale huisvesting krijgt veel aandacht. “Op verschillende manieren en met 

verschillende instrumenten – misschien wel 20, 30 systemen – kwam er meer geld vrij. 

Volkshaard heeft dan bewust geïnvesteerd in de stadsvernieuwing. We vonden het een 

dubbele sociale opdracht: met kleinschalige projecten niet alleen sociale woningen 

bouwen, maar ook zorgen voor een kiemeffect in de stadsvernieuwing…. Er waren nog 

beluiken met enkel water en sanitair op de binnenkoer. Dat waren toch geen menselijke 

woonomstandigheden. De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben dan een aantal 

beluiken afgebroken en vervangen door degelijke sociale woningen….” Timbremont 

wijst op de grote aandacht in die periode voor de zittende bewoners in de wijken.  

De nieuwe aanpak van Domus Flandria doorkruist het proces van sociale 

stadsvernieuwing met participatie van de bevolking. Vlugge, grootschalige sociale 

woningbouw leidt tot het inplanten van sociale appartementsblokken. 

De ontwikkeling van de gordelwijken wordt verbonden met de sociale herovering van de 

misnoegde VB-stemmer. “Daar zag je een trekken en duwen en balans van 

machtsverhoudingen tussen een deel van het middenveld – integratie, sociaal-artistiek 

werk, buurtwerk, jeugdwelzijnswerk, SLO – en de politiek.” (Debruyne, 2012) Het 

middenveld wordt gemobiliseerd om de verzuring tegen te gaan, met een gedeelde 

agenda en met een dominante positie van de politiek.  

Met de  kansarmoedefondsen en het SIF verschuift de aandacht in Gent om te 

investeren in beter wonen in de 19de eeuwse gordel naar “een poging om de 

samenlevingsproblemen in de moeilijke wijken zoveel mogelijk onder controle te 

krijgen. Investeringen zijn er nog wel in de infrastructuur van voorzieningen, de 

uitrusting van de wijk en in samenlevingsprojecten (buurtwerk en wat nu onder de 

noemer sociale cohesie valt). De krotten blijven voor een groot deel staan.” 

(Heughebaert, 2005, p. 28)  

Gent kiest voor aantrekkelijke stadskern en sociaal gemixte gordelwijken 

Tijdens de laatste bestuursperiode in de 20ste eeuw verdwijnt de Gentse aandacht voor 

de 19de eeuwse gordel naar de achtergrond (Heughebaert, 2005 en 2007). De 

paniekreactie na Zwarte zondag 1991 ebt langzaam weg:  zeker in Gent lijkt de 

bedreiging van het Vlaams Blok politiek onder controle. De herwaarderingsgebieden 

doven uit. Maar vooral: door het aantrekken van de economie krijgt de stadskern een 

enorme boost. Gent beaamt het verhaal van de aantrekkelijke, competitieve stad die 

toeristen en shoppende bezoekers naar de stadskern moet halen. Vooral de binnenstad 

vernieuwt met opvallende projecten de heraanleg van de Korenlei en Graslei, renovatie 

van het Justitiepaleis, plannen voor de Waalse Krook, de heraanleg van talloze 

centrumstraten en de inplanting van een reeks parkeergarages.  

In de 19de eeuwse gordel wordt veel minder geïnvesteerd. Het verhaal van sociale mix 

breekt in Gent volop door. De wijken moeten aantrekkelijker gemaakt worden voor 

hogere inkomensgroepen die een nieuwe spiraal van rijkere inwijking op gang moeten 
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brengen. Vanuit die optiek zijn nieuwe projecten van sociale huisvesting minder en meer 

luxueuze woonvormen zoals lofts meer gewenst. De zittende bewoners van de 19de 

eeuwse wijken verdwijnen als beleidssubject naar de achtergrond. Intussen stroomt een 

nieuwe arme en kwetsbare groep binnen: asielzoekers en mensen zonder papieren. 

Samenleven tussen zeer diverse groepen, vaak in precaire woonomstandigheden, wordt 

nog moeilijker. Het gebrek aan sociale woningen zet sociale huisvestingsmaatschappijen 

onder toenemende druk om zich te richten op de allerarmste bevolkingsgroepen en 

dreigt hen financieel uit evenwicht te trekken. Pas in 2002 komen er extra Vlaamse 

toelagen voor de stedelijke sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Tegelijk is Gent - onder impuls van de paarse tandem Frank Beke en Sas Van Rouveroij -

wel al op zoek naar een andere, meer systematische aanpak van de stadsvernieuwing in 

de 19de eeuwse gordel. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 

maken verschillende bureaus ambitieuze ‘stadsontwerpen’. De stadsontwerpen wijzen 

in elk geval op de enorme nood aan investeringen in woningen in de 19de eeuwse 

wijken. Op basis van de ontwerpen schat Marc Heughebaert dat globaal  minstens 2.000 

woningen moeten worden gesloopt en 3.400 woningen in (vervangende) nieuwbouw 

worden voorzien. De kostprijs voor het bouwrijp maken van terreinen en investeringen 

in het openbare domein (zonder rekening te houden met terugverdieneffecten) wordt 

geschat op “wellicht ongeveer  750 miljoen euro, waarvan 150 miljoen in te brengen 

door de overheid (sociale huisvesting niet inbegrepen)” (2005, p. 31). De 

stadsontwerpen omvatten elementen uit twee benaderingen: kleinschalige sociale 

stadsvernieuwing met de focus op wonen en een sterke sociale component versus 

grootschalige stadsontwikkeling met elitaire, beeldbepalende ingrepen gericht op 

economisch strategische zones. Ze zetten de stadsvernieuwing voor de volgende 

bestuursperiode hoger op de agenda.  

4. Besluit: kiemen van een gentrificatiestrategie? 

Een blijvende logica van suburbanisatie 

In de historiek van het stedenbeleid merken we een rode draad van vooral 

onverschilligheid en anti-stedelijk beleid. Politieke strategieën waren dominant gericht 

op het promoten van suburbaan wonen. De welvaartsstaat maakte deze territoriale 

spreiding ook economisch mogelijk en sociaal aantrekkelijk. Investeringen in de steden 

na de herontdekking van de stad hebben die krachtige mechanismen niet omgekeerd. 

We zien een historische continuïteit van een dubbele sociaal-geografische polarisering: 

 tussen het rijkere suburbane gebied en de armere steden; 

 binnen de stad waar achtergestelde wijken arme en kwetsbare bewoners blijven 

aantrekken. 

Een strategie voor sociale stadsvernieuwing 

Een blijvende referentie tot op heden is de korte periode van het herwaarderingsbeleid 

in de jaren 1980. Dit beleid had weinig centen, maar behoudt een sterke wervende 

kracht als een alternatieve strategie van sociale stadsvernieuwing: 
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 het recht op kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen staat voorop;  

 sociale verdringing wordt voorkomen door invulbouw en opvulling van leegstand; 

 zittende bewoners participeren in het lokale herwaarderingsproces. 

Dit spoor van stadsvernieuwing komt rond 2000 zwaar onder druk door het 

stadsontwikkelingsmodel. 

Een sociale en territoriale benadering van stadsvernieuwing?   

De opeenvolgende verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok maakten een einde 

aan de anti-stedelijke reflex in het beleid en hebben geleid tot een territoriaal beleid 

gericht op achtergestelde gebieden in de steden (De Decker, Kesteloot, De Maesschalk, 

& Vranken, 2005). Het bewustzijn bij stadsbesturen over intra-stedelijke sociaal-

ruimtelijke polarisering is door het SIF toegenomen.  

Met die sociale invalshoek blijft Vlaanderen afwijken van de dominante tendens in 

westerse steden naar een meer bedrijfsmatige, competitieve benadering van 

stadsontwikkeling.  

Elementen van een gentrificatiestrategie? 

Binnen die continuïteit doemen de contouren op van een gentrificatiebeleid voor 

stadsvernieuwing van de 19de eeuwse stadswijken dat pas rond 2000 – en dus veel later 

dan in andere westerse kapitalistische samenlevingen – in een vastere plooi zal vallen.  

Die evolutie is niet eenduidig want tegelijk blijven strategische elementen aanwezig die 

tot een ander beleid kunnen leiden.  

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEËN 

Gericht op het kapitaalscircuit 

 Reeds in de eerste beleidsnota’s medio jaren 1970 pleit Luc Dhoore voor de 

terugkeer van gegoede bevolkingsgroepen als oplossing voor de stedelijke 

problemen.  

 Een tiental jaar later lanceert  minister Beysen een beleidsdiscours over 

competitieve stadsontwikkeling met grootschalige structurele ingrepen. 

Tegelijk zien we een sterke impuls voor sociale huisvesting in de jaren 1990. 

Gericht op sociale regulatie  

 Doorheen de hele periode wordt sociale mix als oplossing voor de stedelijke 

problemen voorgesteld. In het prille Vlaamse stedenbeleid medio jaren 1990 schetst 

minister Peeters de uitdaging om een stedelijk milieu te ontwerpen dat 

tweeverdienergezinnen in de stad houdt op een zodanige manier dat ook de 

kwetsbare en kansarme bewoners er beter van worden. Sociale mix moet als 

hefboom fungeren. 

 De strijd tegen onveiligheid(sgevoelens) krijgt meer prioriteit na Zwarte Zondag. 

Tegelijk staat de strijd tegen kansarmoede en dualisering centraal. Kwetsbare en 

kansarme bewoners moeten beter worden van het stadsbeleid. 
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Gericht op culturele hegemonie 

Overheden, partijen en middenveld delen een consensus om de 19de eeuwse wijken te 

heroveren op extreem-rechts. De dominantie in dit beleidsverhaal is duidelijk politiek, 

maar sociale, culturele en artistieke actoren hebben toch kritische ruimte. De SIF-

periode verscherpt de aandacht voor sociaal-ruimtelijke dualisering. 

 

STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN politieke strategieën….: 

potentieel voor  

gentrificatiebeleid 

stimulerend  afremmend  

… gericht  

op het 

kapitaalscircuit 

 competitieve stadsontwikkeling 

 kwalitatieve stadsvernieuwing 

voor aantrekken van jonge 

tweeverdieners uit de 

middenklasse  

 investeringsimpuls voor  

sociale huisvesting 

… gericht  

op sociale regulatie 

 sociale mix gericht op inbreng 

middenklasse 

 bestrijden van 

onveiligheid(sgevoel) 

 bestrijding van 

kansarmoede en 

dualisering 

… gericht  

op de civil society 

 middenveld deelt politieke agenda 

> minder kritische ruimte   

 dominantie openbaar bestuur  

 ruimte voor sociale 

inbreng  

 groeiend besef van 

sociaal-ruimtelijke 

dualisering  

 

STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN 

Deze staatsruimteliijke strategieën staan in wisselwerking met politieke strategieën 

gericht op het functioneren van de staat zelf:  

 we zien al een bescheiden evolutie naar het verschuiven van regulerend werk 

van het Vlaamse naar het lokale niveau;  

 de stedelijke bestuurskracht op sociaal-ruimtelijk vlak vergroot, met deskundige 

ambtenaren en processen van ruimtelijke en sociale planning. Dit zal een 

voorwaarde blijken om het stadsvernieuwingsbeleid krachtig door te zetten.  

Het kansarmoede- en SIF-beleid brengen ‘sociale’ actoren in het openbaar bestuur 

(OCMW, buurtwerk,…) en het middenveld centraal binnen in een stedelijke 

beleidsvoering waarin sociaal beleid en territoriaal beleid – niet zonder moeite – worden 

gekoppeld. Die inbreng bevat het potentieel voor een alternatieve, sociale 

stadsvernieuwing. 
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Bijlage 6. Werkdocument  

Stadsvernieuwing in een multilevel-omgeving 2000-2012 

 

Aan het begin van de 21ste eeuw beslist het Gentse bestuur om de middelen voor 

stadsvernieuwing niet meer gespreid over de hele stad in te zetten, maar te kiezen voor 

een geconcentreerde, gebiedsgerichte aanpak, vooral gericht op de gordelwijken. Niet 

met een radicale en grootschalige saneringsoperatie maar via geïntegreerde en 

strategische projecten. Om die stadsvernieuwing te realiseren doet de stad een beroep 

op Vlaamse, federale en Europese subsidies.  

1. Vlaams nieuw stedenbeleid  

Na de verkiezingsnederlaag van de CVP in 1999 komen met de liberalen en de groenen 

twee pro-stedelijke partijen aan de macht. Vooral de liberale stadsvisie breekt door in 

het Vlaamse regeerakkoord, dat een sterke klemtoon legt op stedelijke competitiviteit, 

veiligheid en levenskwaliteit  (Vlaamse Regering, 1999). De nieuwe paarsgroene regering 

heeft een hoge ambitie in het tegengaan van de stadsvlucht. Dit begrip wordt breed en 

kwalitatief ingevuld: niet alleen is er de selectieve stadsvlucht van de gegoede en beter 

opgeleide middenklasse, maar ook de verschuiving van economische activiteit in de 

industrie, diensten- en verzorgingssector, schoolcampussen,…  De minister voor 

Stedenbeleid wil de stadsvlucht tegengaan door de leefkwaliteit in steden te verhogen, 

meer specifiek voor jonge gezinnen, midden- en hoge inkomensgroepen en actieve 

senioren (Van Grembergen, 2001). Het concept sociale mix krijgt (opnieuw) bevestiging 

als het aantrekken van de gegoede en beter opgeleide middenklasse. 

Deze nieuwe Vlaamse beleidsvisie krijgt ook steun van stadsbesturen. Ze vinden de 

bureaucratie en controle van het SIF te strikt en oefenen druk uit om autonomer te 

kunnen beschikken over extra middelen. Vroeger werd al gepleit voor een meer 

‘stedelijke’ en minder ‘sociale’ interpretatie van het SIF, zoals blijkt in een 

rondetafelgesprek opgezet door Alert (Boudry, et al., 1999).  De Vlaamse stadsbesturen, 

voor bijna de helft afhankelijk van lokale belastingsinkomsten, zien met lede ogen de 

selectieve suburbanisatie in het rijke buitengebied en willen de stedelijke 

inkomstenbasis versterken door gentrificatie en economische revitalisatie (De 

Brabandere, 1998). 

De Vlaamse beleidswijziging naar competitieve stadsontwikkeling en sociale mix spoort 

dus met de gewenste accumulatiestrategie van stadsbesturen. Bovendien blijkt het 

Vlaams Blok niet langer beperkt tot een stedelijk fenomeen, zodat de politieke druk op 

de aanpak van stedelijke achterstelling verzwakt. 
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Stedenfonds  

In de overgang van SIF naar het nieuwe Stedenfonds worden de sociale doelen 

afgezwakt (Loopmans, 2007). Het budget van het SIF wordt gehalveerd en 

geconcentreerd op de 13 grote en regionale steden, geselecteerd op basis van hun 

centrumfunctie. De strategische doelstellingen verschuiven: 

 De stadsvlucht moet worden tegengegaan door de aanpassing van het 

woningaanbod en woonomgeving zodat de nieuwe gegoede en beter opgeleide 

bevolking kan worden aangetrokken; 

 De leefbaarheid moet verhogen zowel op wijk- als stadsniveau – dus niet 

beperkt tot het territorium van een wijk of tot een beperkt aantal 

beleidsthema’s zoals woonklimaat, sociale cohesie en veiligheid. 

De inhoudelijke klemtoon in het stedenbeleid verschuift naar stadsontwikkeling en beter 

besturen. Ook bij de terugkeer van de christen-democraten naar de Vlaamse regering 

blijft dit stedenbeleid – in handen van liberale ministers – overeind. Dit betekent het 

einde van de oude ideologische discussie tussen sociale stadsvernieuwing ten voordele 

van de meest kwetsbare wijken en groepen (socialistisch-christendemocratisch) versus 

stadsontwikkeling (liberalen). “The divergent political views between left and right on 

these matters tend to be overruled by the constraints of urban competitiveness.” (De 

Decker, Kesteloot, De Maesschalk, & Vranken, 2005, p. 168) 

Gent krijgt voor de periode 2003–2007 zo’n 115 miljoen euro. Dit wordt geïnvesteerd in 

62 projecten zoals wijkwerking, opleiding en sociale tewerkstelling, welzijnsbureaus, 

sociaal-culturele projecten, betere dienstverlening van de stad, speelstraten, 

wijkgezondheidscentra, buurtparkjes, de uitvoering van verkeersleefbaarheidsplannen, 

veilige schoolomgevingen, ‘Brede school’, stadswachten, renovatie van winkelpanden, 

ondersteuning van allochtone zelforganisaties en versterking van het jeugdaanbod.  

De visitatiecommissie prijst in 2005 de Gentse dadendrang, maar waarschuwt ervoor dat 

het toegenomen stedelijk professionalisme en activisme de spontane maatschappelijke 

dynamiek in de weg kon staan.  

Volgens de nieuwe beleidsovereenkomst voor de periode 2008–2013 krijgt Gent vanaf 

2008 circa 25 miljoen euro per jaar voor de realisatie van haar plannen. Jaarlijks wordt 

dit bedrag met 3,5 % verhoogd. In de nieuwe beleidsperiode worden de  doelstellingen 

van het Vlaams Stedenfonds afgestemd op de nieuwe missie van de stad Gent en de 

visie op Gent 2020. “Op basis daarvan werden de strategische en operationele 

doelstellingen van het Vlaams Stedenfonds als volgt geformuleerd: 

1. de identiteit, de vitaliteit en de leefbaarheid van de Gentse wijken en deelgemeenten 

verbeteren; 

2. de economische concurrentiepositie van Gent verbeteren; 

3. Gent wordt nog meer een solidaire stad voor al haar inwoners; 

4. Gent staat open voor, stimuleert en verbindt de maatschappelijke en culturele 

diversiteit in de stad; 

5. het stadsbestuur is een bestuurskrachtige en kwaliteitsvolle dienstverlener en 

regisseur.” (Gent, Vooruitgang maken. Gent en het Vlaamse Stedenfonds, 2011, p. 2)  
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In de nieuwe beleidsovereenkomst worden niet alleen doelen maar ook 

maatschappelijke effecten vastgelegd. Gent voorziet er vijf:  

 Gent is een aantrekkelijke woonstad;  

 de leefbaarheid in de wijken is verhoogd; 

 de maatschappelijke integratie van de burgers is versterkt; 

 de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid zijn versterkt;  

 en de betrokkenheid van de burger bij de stad en de wijk is verhoogd. (Gent, 

Vooruitgang maken. Gent en het Vlaamse Stedenfonds, 2011) 

Globaal worden heel wat middelen van het Vlaams Stedenfonds in Gent ingezet in de 

gordelwijken om de leefbaarheid te verhogen. Volgens het stadsbestuur wordt een 

leefbare woonomgeving gekenmerkt door vier dimensies: “de fysieke kwaliteit van de 

woonomgeving; de sociale kwaliteit ervan; de (on)veiligheid en het aantal, de kwaliteit 

en de bereikbaarheid van voorzieningen(voor tewerkstelling, huisvesting, administratie, 

welzijn en gezondheid, jeugd,cultuur…).” (Gent, Vooruitgang maken. Gent en het 

Vlaamse Stedenfonds, 2011, p. 6) 

Die leefbaarheid in de wijken wordt gepeild met de Gentse leefbaarheidsonderzoeken 

van 2003, 2006 en 2010.” De belangrijkste trends zijn: 

 een significante stijging tussen 2003 en 2010 van de mate van buurtbinding; 

 een significante stijging tussen 2003 en 2006 en een stagnatie tussen 2006 en 

2010 van de kwaliteit van de woonomgeving, het veiligheidsgevoel, de kwaliteit 

van de sociale relaties en de relatie tot de stad in verband met 

buurtaangelegenheden; 

 een significante daling tussen 2003 en 2010 van de kwaliteit van de woning. 

De algemene conclusie in 2010 is met andere woorden dat de leefbaarheid in Gent is 

toegenomen,  behalve voor het deelaspect ‘kwaliteit van de woning’. (Gent, Vooruitgang 

maken. Gent en het Vlaamse Stedenfonds, 2011, p. 6) 

In de beleidsovereenkomst 2008-2013 zorgt vooral de doelstelling ‘realisatie, regie en 

evaluatie van de wijkprogramma’s en van wijkondersteunende projecten/processen 

binnen het kader van de gebiedsgerichte werking van het stadsbestuur’ voor heel wat 

flankerend beleid voor de stadsvernieuwing in de gordelwijken:  

 in elke wijk zijn er twee wijkdebatten; 

 ‘Wijk aan zet’ ondersteunt initiatieven van wijkbewoners; 

 Netheidscharters en andere acties moeten zorgen voor propere wijken; 

 sociaal-cultureel werk, jeugdwerk en sport moet zorgen voor actieve wijken; 

 de uitbreiding van openbaar woongroen en parkprojecten met ervoor zorgen 

dat meer dan de huidige 39 % van de Gentse bevolking de groennorm uit het 

RSG haalt;  

 preventieve gezondheidsacties en nieuwe wijkgezondheidscentra zien het licht. 

Verder wordt de hele realisatie van de stadsvernieuwingsprojecten door de Dienst 

Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking in het Stedenfonds ingebracht. 

Programmaregisseurs stedelijke vernieuwing moeten ‘vanuit een neutrale positie’ de 
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onderdelen van de projecten op elkaar afstemmen. Programmacommunicatoren zetten 

inspraakinitiatieven op. Verschillende concrete projecten worden gefinancierd.    

Daarnaast wordt in strategische doelstelling 3 ‘Gent wordt nog meer een solidaire stad 

voor al haar inwoners’ veel aandacht besteed aan de precaire woonsituatie.’ (Gent, 

Vooruitgang maken. Gent en het Vlaamse Stedenfonds, 2011, p. 17)  Uit een uitgebreide 

woonstudie in 2008 blijkt immers dat in Gent een zeer grote groep in aanmerking komt 

voor sociale huisvesting. Daarom wil Gent 180 bijkomende sociale huurwoningen en 110 

sociale koopwoningen per jaar realiseren. Om prijs/kwaliteit problemen op de private 

huurmarkt aan te pakken richt Gent een huurkantoor op.  Als reactie op de lage kwaliteit 

van woningen worden controleurs op pad gestuurd, speciale toelages voorzien, 

bouwreglementen aangepast,… De Cel Sociale Huisvesting  gaat zich richten op sociale 

woonprojecten. Het Bijstandsteam van CAW Artevelde krijgt subsidies om thuislozen te 

begeleiden bij hun zoektocht naar een woning. Het Sociaal Verhuurkantoor Woonfonds 

begeleidt een twintigtal maatschappelijk kwetsbare huurders. 

Vlaams Stadsvernieuwingsfonds  

Op 22 maart 2002 gaat dit nieuwe initiatief van de Vlaamse overheid van start. Dit fonds 

steunt bijzondere stadsvernieuwingsprojecten die een ingrijpende en duurzame 

vernieuwing van de stedelijke gebouwde ruimte koppelen aan initiatieven van 

samenlevingsopbouw. Het is een call-systeem waarbij de dertien centrumsteden, de 

provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel een project- of 

conceptsubsidie kunnen aanvragen voor stadsvernieuwingsprojecten.  

Bij de projectsubsidies wordt  de verschuiving in het beleid voor stadsvernieuwing van 

de zittende naar nieuwe bewoners opnieuw duidelijk. Het is namelijk niet alleen de 

bedoeling om “verloederde stadsdelen weer gezond te maken en een nieuwe 

bestemming te geven, maar ook om jonge gezinnen met kinderen aan te trekken en om 

een gezonde sociale mix te realiseren.  

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het om een project van minimaal drie 

miljoen gaan. Daarnaast moet het project binnen een publiek-private samenwerking 

gerealiseerd worden waarbij minstens 30% van de middelen uit de private hoek komt. 

Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds geeft maximaal vijf miljoen euro subsidie. 

Naast projectsubsidies geeft de Vlaamse overheid ook conceptsubsidies. Hiermee 

kunnen steden expertise inhuren voor de ontwikkeling van de projectvisie en een 

stevige conceptuele basis ontwikkelen voor een stadsproject.  

Meteen bij de eerste call in 2002 krijgt Gent 4,2 miljoen euro voor ‘Zuurstof voor de 

Brugse Poort’ (Stad Gent Departement Strategie en Coordinatie, 2012). ‘Bruggen naar 

Rabot’ ontvangt in 2005 een conceptsubsidie van 50.000 euro en een projectsubsidie 

van 3 miljoen euro in 2009. In 2010 krijgt Gent een investeringssubsidie van 2.360.000 

euro voor de ontwikkeling van de Oude Dokken en 60.000 euro voor de conceptstudie 

voor de site Uco Maisstraat. In 2010 vraagt Gent subsidies voor ‘Ledeberg leeft.’ 

Vanaf 2002 ontvangt Gent bijna 14 miljoen euro steun van het Vlaams 

Stadsvernieuwingsfonds.  
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2. Federale subsidies voor veiligheids- en grootstedenbeleid  

Hoewel de steden gretig en graag gebruik maken van de federale middelen, zal de 

politiek-strategische impact van het federale niveau in de onderzochte periode nogal 

beperkt blijven. De belangrijkste regulerende bevoegdheid voor het stedenbeleid ligt 

immers bij de Vlaamse overheid. Toch blijft er ook op federaal niveau een belangrijke 

continuïteit in de ondersteuning van steden. 

Veiligheids- en preventiecontracten 

Federaal worden de veiligheidsmiddelen na de politiemiddelen na de politiehervorming 

(2001) overgeheveld naar de politiebudgetten en blijven de samenlevingscontracten 

bestaan. In 2003 wordt dit omgedoopt door de ‘veiligheids- en preventiecontracten’ 

omdat de Minister van Binnenlandse Zaken meer nadruk wil leggen op de veiligheids- en 

minder op de welzijnsbenadering. Toch blijft Gent inzetten op sociale preventie.  

In  2007 komt er een nieuwe, grondigere wijziging met een einde van de projectwerking 

en de introductie van duidelijke doelstellingen door de federale overheid rond 

vermogensdelicten, geweld, jeugddelinquentie en sociale overlast. Bestaande Gentse 

initiatieven, zoals primaire drugpreventie, komen niet meer in aanmerking voor 

subsidie. “Dankzij creatief denken konden een aantal projecten qua financiering 

verhuizen van het SVP naar het Vlaams Stedenfonds of het federaal Grootstedenbeleid.” 

(Departement Strategie en Coördinatie, 2011c, p. 3)  

In het strategisch veiligheids- en preventieplan 2007-2010 (SVP) richt de stad Gent zich 

ook op een aantal acties van sociale preventie die impact hebben op de 

stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel. Risicojongeren krijgen trajectbegeleiding 

door vzw Jong op drie locaties in Gent: de Jamklub in Muide-Meulestede, het 

Meisjeshuis-Jeugdhuis Kaarderij in de Brugse Poort en het Jeugdhuis Keizerpand in 

Ledeberg. Opvallend is de aandacht voor ‘sociale overlast’. Het stedelijk buurtwerk zet 

acties op om buurtgebonden overlast – zoals zwerfvuil en sluikstorten – aan te pakken.  

De integratiedienst doet aan conflictmanagement en –hantering. Overlast door jongeren 

wordt door vzw Jong aangepakt door jeugdactivering en bemiddeling bij sociale 

conflictsituaties. Samenlevingsopbouw heeft een werking in drie complexen van sociale 

hoogbouw.  Het stadsbestuur stelt dat de keuze voor sociaal preventieve acties het 

evenwicht in een driesporenbeleid van goed voorkomen, snel herstellen en terecht 

sanctioneren garandeert (Departement Strategie en Coördinatie, 2012, p. 23).   

Stadscontracten in het grootstedenbeleid 

In 2000 ontstaan ook de federale stadscontracten, met enveloppefinanciering voor 

stedelijke plannen gericht op de verbetering van de leefomgeving en 

leefomstandigheden en op het verhogen van de veiligheid en de economische 

heropleving. De contracten worden afgesloten met Antwerpen, Charleroi, Luik, Gent en 

zeven gemeentebesturen in het Brussels Gewest. Gent ontvangt jaarlijks circa 5 miljoen 

euro voor concrete projecten. Wijkzorgteams moeten het veiligheidsgevoel verhogen en 

ook de stedelijke buurtcentra worden opgericht ‘om de leefbaarheid in de stad te 

verhogen’.  
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In 2005 stapt federale overheid over van jaarcontracten naar een meerjarenplan 2005-

2007. Voor die drie jaar krijgt Gent 15.468 euro. Die middelen worden nu 

geconcentreerd ingezet voor de stadsvernieuwingsprojecten zoals ‘Bruggen naar Rabot’. 

In 2005 sluit de federale overheid huisvestingscontracten om het aantal kwalitatieve 

huurwoningen te verhogen, woningen te voorzien voor jongeren en gezinnen met een 

laag of middelgroot inkomen, huisjesmelkerij en verkrotting te bestrijden en 

achtergestelde groepen opnieuw te integreren. Gent ontvangt in 2005-2007 9.203.523 

euro.  

Na een lange periode van onzekerheid door de aanslepende regeringsvorming kan Gent 

pas in december 2008 een nieuw contract afsluiten waarin de overeenkomsten voor 

grootstedenbeleid en huisvesting worden samengevoegd onder de noemer ‘duurzame 

stad’.  Het bevorderen van sociale cohesie in de probleemwijken is een van de federale 

prioriteiten. Vanaf 2009 krijgt Gent 8.334.690 euro subsidie, die verder geconcentreerd 

wordt ingezet voor de stadsvernieuwingsprojecten. Door permanente instabiliteit op 

federaal niveau kent het federale grootstedenbeleid weinig continuïteit, met tijdelijke 

verlengingen en beperking tot de uitvoering van lopende  projecten. Eind 2011 wordt 

‘Duurzame Stad’ verlengd’. Centrale doelstellingen blijven het bevorderen van sociale 

cohesie en maatschappelijke integratie in probleemwijken. Wel wordt rekening 

gehouden met de een bevoegdheidsverschuiving in de zesde staatshervorming   

Vanaf die periode 2005-2007 zet Gent de federale middelen van het Grootstedenbeleid 

en Huisvesting geïntegreerd in, samen met de middelen van de Europese en de Vlaamse 

overheden. De basis voor die inzet zijn de wijkplannen die binnen de ‘Gebiedsgerichte 

Werking’ na 2003 zijn uitgewerkt (Departement Strategie en Coördinatie, 2012b). Enkele 

voorbeelden: 

 In de Dampoortwijk wordt 325.000 subsidie ingezet voor bouwblokrenovatie. 

Een zeventigtal woningen in acht straten worden gerenoveerd met aandacht 

voor energie-efficiëntie en woonkwaliteit;  

 In de New Orleansstraat/Marseillestraat (Muide-Meulestede) wordt een sociaal 

appartementsblok gerenoveerd; 

 In de wijk Sluizeken-Ham wordt een leegstaand industrieel gebouw omgevormd 

tot een cultureel bedrijvencentrum en ontmoetingsplek voor de buurtbewoners 

en kunstenaars; 

 In de Rabotwijk worden delen van het project ‘Bruggen naar Rabot’ gerealiseerd 

zoals de lagere school Mandala, het Jeugdontmoetingscentrum Minus One, de 

aanleg van een park en nieuwe woningen in het fabrieksgebouw Nieuwe 

Molens. Ook de bodemsanering van de Gasmetersite wordt aangepakt; 

 Een aantal acties van ‘Ledeberg Leeft’ worden mee ondersteund: 

bouwblokrenovatie, groene sproeten en de uitbouw van welzijnsknoop.   
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3. Europese subsidies voor stadsvernieuwing 

In maart 2000 legt de Europese Raad de Lissabonstrategie vast. Tegen 2010 moet de EU 

uitgroeien tot “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld 

zijn die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een 

hechtere sociale samenhang.” (Departement Strategie en Coördinatie, 2012b) Het 

Charter van Leipzig zet in 2007 het Europese stedenbeleid echt op de agenda. Europa 

stelt een algemeen kader op om via een integrale aanpak duurzame steden te 

ontwikkelen. Het aanpakken van achterstandswijken en het verbeteren van de publieke 

ruimte zijn twee belangrijke werkterreinen.  In 2010 volgt ‘Europa 2020’ van de 

Europese Commissie. Dit plan tekent de groeistrategie uit voor de EU met vijf 

ambitieuze doelstellingen voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale 

samenhang en klimaat/energie. 

Europese subsidies zijn een belangrijke stimulans voor stadsvernieuwing. Gent is erg 

actief in het aantrekken van die subsidies. Dit wordt systematisch opgevolgd door de 

Afdeling Beleid, Internationaal en Subdies van het Departement Strategie en 

Coördinatie. In Europese netwerking – vooral via het netwerk Eurocities waarin meer 

dan 140 Europese steden zijn vertegenwoordigd – vindt Gent partners voor Europese 

subsidieprojecten en het behartigen van stedelijke belangen. Een belangrijke bron van 

subsidies is het Cohesiebeleid of Regionaal beleid. Dit beleid omvat een derde van het 

EU-budget. Naast Doelstelling 3 voor Europese territoriale samenwerking maakt Gent 

vooral gebruik van Doelstelling 2 voor haar stadsvernieuwing in de gordelwijken. 

Doelstelling 2 en het ‘optimaliseren’ van de stedelijke ruimte 

Doelstelling 2 ‘regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid’ maakt gebruik van 

middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) voor acties zoals innovatie, ondernemerschap, milieubescherming, 

betere bereikbaarheid en aanpassing van arbeidspotentieel. 

Met het eerste Doelstelling 2 programma wil de EU onder meer de economische en 

sociale omschakeling ondersteunen in strikt afgebakende stedelijke zones. In Gent gaat 

het om een belangrijk deel van de 19de eeuwse gordel. Gent krijgt in deze periode bijna 

10,5 miljoen euro Europese subsidie en kan dit met Vlaamse en provinciale 

cofinanciering, door private investeringen en eigen inbreng aandikken tot circa 47 

miljoen euro (Departement Strategie en Coördinatie, 2012b, p. 3).  

Voor de periode 2007–2013 krijgt Vlaanderen zo’n 700 miljoen euro steun: 420 miljoen 

euro van het Europees Sociaal Fonds (ESF), 200 miljoen van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 80 miljoen voor internationale samenwerking. De 

Vlaamse overheid wordt de beheersautoriteit een centraal  programmasecretariaat en 

beslissingsorgaan. In tegenstelling tot het programma 2000–2006 kiest de Vlaamse 

overheid niet langer voor strikt afgebakende gebieden  (Departement Strategie en 

Coördinatie, 2011c, p. 16). Het hele Vlaamse grondgebied komt in aanmerking om 

projecten in te dienen  voor het Doelstelling 2 programma ‘Vlaanderen 2007-2013 

Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’. Hiermee wil Vlaanderen “drie 

strategische objectieven realiseren: directe ondersteuning bieden aan ondernemingen 
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bij hun investeringen, het ondernemerschap bevorderen en de ruimtelijk-economische 

omgevingsfactoren optimaliseren. De beoogde effecten worden in vier Vlaamse 

prioriteiten vastgelegd: het bevorderen van de kenniseconomie en innovatie, het 

stimuleren van het ondernemerschap, het verbeteren van de ruimtelijke-economische 

omgevingsfactoren en het bevorderen van de stedelijke ontwikkeling” (Departement 

Strategie en Coördinatie, 2012b, p. 4).  

Gent kan met deze subsidies een heleboel projecten opzetten. Tegen midden 2011 zijn 

al ongeveer 48 miljoen euro voor Gent goedgekeurd: de EU financiert 17 miljoen, 

Vlaanderen zorgt voor 13 miljoen, de stad Gent levert 6,6 miljoen en de private inbreng 

is 4,3 miljoen euro.  Zo worden zware investeringen gedaan voor het verbeteren van de 

ruimtelijk-economische omgevingsfactoren (prioriteit 3). The Loop vangt 7,3 miljoen 

euro waarvan EFRO ongeveer 25 % financiert. Maar binnen diezelfde prioriteit wordt 

ook een cluster sociale economie op de oude UCO-site Maisstraat voorzien voor 3,5 

miljoen euro. Dit project kadert in de ontwikkeling van dit stadsdeel en moet op termijn 

voorzieningen bieden aan 1.000 (doelgroep)medewerkers. (Departement Strategie en 

Coördinatie, 2012b, p. 19). Het strategisch belang van deze investeringen worden 

duidelijke aangegeven: “Om het fysieke ondernemingsklimaat te verbeteren, moet er 

ruimte om te ondernemen zijn en moeten de ‘economische ‘poorten’ bereikbaar zijn. 

Wil de Vlaamse economie groeien, dan moeten bedrijven aantrekkelijk gemaakt worden 

om zich hier te vestigen en moet die locatie gemakkelijk bereikbaar zijn.” (Departement 

Strategie en Coördinatie, 2012b, p. 17)   

Prioriteit 4 van dit programma over het ‘bevorderen van de stedelijke ontwikkeling’ 

bevat een duidelijke accumulatiestrategie. “Grootschalige stedelijke 

ontwikkelingsprojecten stimuleren innovatie en ondernemerschap. Aan de ene kant 

worden steden daardoor aantrekkelijker en duurzamer, aan de andere kant leiden de 

projecten tot een nieuwe dynamiek die de economische activiteit ten goede komt.” (p. 

20) Binnen deze prioriteit worden twee sporen gevolgd: 

Grote stedelijke ontwikkelingsprojecten moeten de lokale economie versterken en de 

mobiliteit verbeteren. “Ook acties die in een stad de leefbaarheid verhogen of bijdragen 

tot de ontwikkeling van het toerisme en het sociaal-cultureel leven kunnen een subsidie 

krijgen, mits zij de stedelijke economie versterken.” (eigen cursivering) (p.2) Voorbeelden 

zijn enkele grote stadsprojecten zoals werken aan de Clementinalaan bij Gent Sint-

Pieters (0,9 miljoen), de heraanleg van de Korenmarkt en aanpalende straten (5,9 

miljoen) of de kaaimuren in de Oude Dokken (10,8 miljoen), maar ook de  realisatie van 

de ‘Welzijnsknoop’ in het kader van ‘Ledeberg  leeft’ (3,7 miljoen). 

Daarnaast zijn er middelen voor het verhogen van de stedelijke vitaliteit in Antwerpen 

en Gent. Stadsvernieuwing in kwetsbare buurten wordt ook hier ondergeschikt aan 

hogere strategische doelen. “Gent heeft bijzondere aandacht voor achtergestelde 

buurten want zij is er van overtuigd dat de heropleving van die buurten en wijken 

essentieel is voor de leefbaarheid en de internationale uitstraling van de stad. Als de Stad 

kleinschalige initiatieven wil ondersteunen, kan zij een beroep doen op Doelstelling 2-

steun. Deze projecten zijn eerder holistisch en vertrekken vanuit een deugdelijke 

analyse en een ruimere visie op de buurt en/of wijk. De klemtoon ligt daarom niet 
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uitsluitend op de versterking van de stedelijke economie of de verbetering van de 

interne of externe mobiliteit” (p.22). Het gaat hier om sociale projecten met een relatief 

bescheiden budget zoals het Koffiehuis van vzw Trafiek (0,1 miljoen), het stedelijk 

opvanginitiatief asielzoekers (0,6 miljoen) of de aanleg van het Pierkespark in de Brugse 

Poort (0,3 miljoen), maar ook de extra mobiele veegploeg in de binnenstad van Gent (1 

miljoen). 

 

4.  Context voor gentrificatiebeleid van stadsvernieuwing?  

Als we het stedenbeleid van de Vlaamse, federale en Europese overheden in een 

synthese samenbrengen, dan kunnen een aantal  strategieën worden aangeduid die  

 een beleid van stadsvernieuwing door gentrificatie kunnen stimuleren; 

 elkaar ook kunnen ondersteunen en versterken. 

We brengen die strategieën samen in het strategisch-relationeel analysekader in de 

masterproef.  
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Bijlage 7. Werkdocument  

Analyse van beleidsdocumenten voor de stadsvernieuwing 

 

De genese van de stadsvernieuwingsprojecten in Gent kent een aantal politiek-

institutionele kantelmomenten: 

 de opmaak van de herwaarderingsgebieden; 

 de stadsontwerpen voor deelsectoren van de stad in de jaren 1990; 

 het bestuursakkoord 2001;   

 het Ruimtelijk Structuurplan Gent 2003; 

 de beleidsnota’s Stedenbouw en Wonen. 

Voor het onderzoek  analyseren we de belangrijkste strategische documenten in de 

periode 2000-2012. 

(1) Het bestuursakkoord 2001 neemt de stadsontwerpen als leidraad en 

introduceert de wijk per wijk aanpak voor stadsvernieuwing; 

(2) Het Ruimtelijk Structuurplan Gent bevat de inrichtingsprincipes en strategische 

keuzes voor de stadsvernieuwing in de gordelwijken. In uitvoering van dit 

bestuursakkoord zullen in 2003 de stadsontwerpen ‘light’  in het Ruimtelijk 

Structuurplan Gent worden opgenomen met  de focus op Brugse Poort en Rabot 

in 2001-2006 en Ledeberg en Dampoort in 2007-2012; 

(3) Het bestuursakkoord 2007 is vooral een bevestiging van de ingeslagen koers; 

(4) De beleidsnota’s Stedenbouw en Wonen van 2007: de uitvoering in de praktijk 

sluit nauw aan bij wat in de beleidsnota’s is opgenomen bij de projecten die bij 

aanvang van de legislatuur worden opgestart. 

 

1. Bestuursakkoord 2001  

In het bestuursakkoord 2001 (Algemeen beleidsprogramma 2001-2006, 2001) wordt een 

herwaardering van de wijken in de 19de eeuwse gordel aangekondigd. De leef- en 

woonkwaliteit moet omhoog “door het  uitpitten van binnenkernen, het vergroenen van 

de omgeving en de heraanleg van het openbaar domein. De SIF-middelen moeten 

daartoe maximaal gebundeld worden, op basis van een goede planning en de in opmaak 

zijnde stadsontwerpen. Binnen het jaar moet een investerings- en actieplan worden 

opgemaakt, dat moet toelaten de buurten één voor één integraal aan te pakken.Dit zal 

gebeuren in overleg met de bewonersgroepen. Bij de uitvoering ervan zullen we 

aandacht hebben voor situationele preventie en de betrokkenheid van de buurt.” (p. 7)  

  



154 
 

Voor de uitvoering van die stadsherwaarderingsoperatie krijgt het 

stadsontwikkelingsbedrijf  een centrale rol toebedeeld. Het wordt gekapitaliseerd om 

een doorgedreven grond- en pandenbeleid te kunnen voeren en omgevormd tot een 

autonoom bedrijf.” 

Naast fysiek-ruimtelijke aspecten komen ook sociale aspecten van die vernieuwing naar 

voor. Voor overlastbestrijding zal de buurtwerking en stadswacht een meer sturende rol 

spelen. Hulpagenten moeten vanuit de wijkzorgteams die overlastfenomenen 

aanpakken. Buurtcentra moeten uitgroeien tot polyvalente buurthuizen als band tussen 

stadsbestuur en bewoners. Het stadsbestuur wil meer initiatieven ondersteunen om het 

sociaal weefsel te versterken. In het veiligheidsbeleid wordt naast een striktere 

handhaving ook aandacht besteed aan preventie: de oorzaken van sociale uitval 

wegnemen door behoorlijke opleiding en job, leefbare wijken en goede woonruimtes. 

Gent wil meer voorzieningen uitbouwen in de gordelwijken: meer kleinschalige 

wijkgebonden sportinfrastructuur in dichtbevolkte wijken, een hogere 

cultuurparticipatie en meer diversiteit in het culturele aanbod met het voortzetten van 

het ‘Wijkpaleis’ en ‘kunst in de buurt’. 

Tenslotte bevat het bestuursakkoord een belangrijke paragraaf over de 

woonproblematiek. Tijdens de legislatuur wil Gent 2.000 nieuwe sociale woningen 

realiseren gespreid over het grondgebied van Gent,  “en dus niet in steeds dezelfde 

buurten. Op die manier wordt getto-vorming tegengegaan en wordt vermeden dat 

wijken gestigmatiseerd worden. Bij elke verkavelingsaanvraag moet een sociale mix 

nagestreefd worden.” In de Goedendagstraat en Houtdok wil Gent als voorbeeld twee 

gemengde kwaliteitsvolle woningprojecten realiseren. Het aantal doorgangswoningen 

en noodwoningen van het OCMW moet drastisch worden verhoogd. Om de stadsvlucht 

tegen te gaan worden verkrotte woningen door het stadsbestuur aangekocht en 

gesloopt; de vrijgekomen grond wordt als bouwrijp perceel verkocht aan jonge gezinnen 

(p. 22). 

In het luik eigen inkomsten van het bestuursakkoord stelt het stadsbestuur dat de 

belastingen op arbeid worden verlicht. “Immers een verlaging van de belasting op arbeid 

verhoogt de aantrekkingskracht van Gent als vestigingsstad. De algemene 

stadsherwaardering die onverminderd zal worden voort gezet, leidt onmiskenbaar tot 

een gevoelige meerwaarde van het onroerend goed. Teneinde krachtig door te gaan 

met de herwaardering van de hele stad is een fair-return op deze meerwaarde billijk 

door het synchroniseren van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.” (p. 31) 

Volgens de bestuursploeg heeft Gent alle troeven in handen om zich internationaal te 

profileren als stad van kennis, cultuur en sport, met een rijk historisch verleden en een 

bruisende toekomst. In het bestuursakkoord wordt stadsmarketing dus een belangrijk 

element. Gent moet actief worden gepromoot naar investeerders en jonge gezinnen. 

Het lobbyen naar hogere overheden moet worden aangezwengeld. Evenementen 

moeten Gent op de wereldkaart zetten en houden.  
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2. Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) 

Dit document van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning bevat een schat aan 

informatie over de visie, ontwikkelingsperspectieven en inrichtingsprincipes voor de 

gordelwijken (Ruimtelijk Structuurplan Gent, 2003).  

Visie  

GEWENSTE ROL EN POSITIE VAN GENT IN EUROPA EN VLAANDEREN 

Gent heeft het profiel van een zeer veelzijdige stad, met veel aandacht voor 

vernieuwende kennis en cultuur. Dit profiel verdient - in het licht van de verwachte 

stedelijke concurrentiestrijd - verdere aanscherping (p. 198). 

Compacte maar veelzijdige stad met een uitnodigend en vooruitstrevend imago naar 

bewoners, werknemers, studenten, bedrijven en toeristen. Regionale 

aantrekkingskracht door kwalitatieve woonomgeving en hoogwaardig aanbod 

onderwijs, cultuur en gezondheidszorg, haven en nieuwe kennisindustrieën. De kwaliteit 

van centrumfuncties moeten behouden blijven voor de toekomstige aantrekkingskracht. 

GEWENST PROFIEL 

Gent als mozaïek van fragmenten.  

De eigenheid van wijken vormt een rijkdom voor de stad als geheel. De zoektocht naar 

de gewenste eigenheid van elk fragment wordt redelijk literair omschreven: “Het 

ondersteunen van de eigenheid  overstijgt immers het loutere behouden van de 

bestaande eigenheid (bijvoorbeeld van sommige buurten met enkel of met geen 

draagkrachtige middengroepen uit de bevolking). Het betekent ook dat evoluties 

(bijvoorbeeld in de functies die een buurt opneemt, in woningaanbod, in 

bevolkingssamenstelling) genuanceerd en stapsgewijs gebeuren en in verhouding tot de 

essentie van de eigenheid beperkt blijven. Vanuit deze visie wordt Gent als mozaïek van 

fragmenten voor verschillende aspecten geen grijze uniforme mix maar een 

lappendeken van kleuren en vele grijswaarden, waarin alleen uitzonderlijk een witte of 

een zwarte plek voorkomt.” (p.  200) 

Gent als kwaliteitsvolle woonstad 

Gent wil de “kwaliteit van woningen en woonomgevingen dusdanig opwaarderen zodat 

de stad als geheel voor de huidige bewoners nog meer een aantrekkelijk woonmilieu 

wordt en voor nieuwe en terugkerende bewoners van allerlei komaf als 

aantrekkingspool gaat fungeren. Daarom moet gezorgd worden voor een toereikend en 

voldoende gevarieerd aanbod aan woningen die minstens aan de minimale 

kwaliteitseisen voldoen in verschillende prijsklassen. Daarnaast is ook het streven naar 

een evenwicht met andere functies in woonbuurten (werken, voorzieningen) essentieel, 

evenals het streven naar meer en goed bruikbaar groen, naar ontmoetings- en 

speelruimte en naar evenwichtige en gevarieerde verplaatsingsmogelijkheden. 
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Wonen 

VISIE 

Globaal kiest Gent tegelijk voor verbetering van het wonen van de aanwezige 

stadsbevolking en voor stadsversterking door het ombuigen van de stadsvlucht (van 

vooral jonge gezinnen met kinderen) en het aantrekken van nieuwe bewonersgroepen, 

vooral jongeren en aankomende senioren. Deze keuze veronderstelt een actief beleid en 

volgehouden intense inspanningen van de verschillende bestuurslagen om (door 

verbetering en uitbreiding) een kwalitatief en kwantitatief aanbod tot stand te brengen 

(p. 214). 

WOONPROGRAMMATIE 

Er moeten circa 13.000 woningen gebouwd worden in de periode 1997-2007 in Gent. De 

woonprogrammatie vertrekt van een evenwichtige verdeling naar gezinsgrootte (max. 

2/3 appartementen, min. 1/3 eengezinswoningen), een verdere gezinsverdunning en de 

gewenste verjonging van de stadsbevolking (tabel p 222): 

 

SOCIALE MIX 

Het RSG kiest voor sociale menging. Veel aandacht gaat naar een betere spreiding van 

sociale woningen over de stad. De belangrijkste krachtlijnen:  

 Enkel binnen de zones waar al meer dan 30% sociale woningbouw aanwezig is, 

worden geen bijkomende sociale woningen meer toegestaan; 

 Een aantal sectoren bevatten al meer dan 20% sociale huurwoningen maar ook 

nog veel slechte woningen; daar is het aangewezen om enkel nog bijkomende 

sociale koopwoningen toe te laten; 

 Verder wordt bij grotere particuliere nieuwbouwprojecten de menging van 

particuliere en sociale woningen opgelegd vanaf een capaciteit van 100 

wooneenheden. Dan wordt een verdeelsleutel van minimum 20% sociale 

woningen van toepassing, met absolute bovengrens van maximaal 100 sociale 

huureenheden. Bij voorkeur worden de sociale huurwoningen verspreid in 

groepjes over het totaalproject;  

 Om overconcentratie van sociale woningen te vermijden is de verdeelsleutel ook 

van toepassing op meer grootschalige sociale projecten. Daarom wordt een 

absolute bovengrens van 100 sociale huurwooneenheden per locatie ingesteld  

(p. 217). 
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Stadsvernieuwing in de gordelwijken  

De aanpak van de lage woon- en leefkwaliteiten in de 19de eeuwse gordel en van het 

negatieve beeld erover wordt een prioriteit. De gordel is  een verscheiden en gemengd 

woon-werkgebied en het is het toegangsgebied tot de kernstad. 

Het ruimtelijke basisconcept voor de opwaardering van de 19de-eeuwse gordel is de 

binding verbeteren tussen gordel en binnenstad. Volgende ingrepen zijn hiervoor 

essentieel: 

- Brugse poort: brug Groene Vallei; 

- Rabot: sloop torens en nieuwe lagere bebouwing die de naastgelegen buurten 

bindt; 

- Sint-Amandsberg: station en koppelgebouw tussen Machariuswijk en Sint-

Amandsberg, doorgang t.h.v. winkelcentrum Dendermondsesteenweg; 

- oversteek over Handelsdok; brug en voetgangers- en fietsersbrug Achterdok. 

Een tweesporenbeleid van stadsvernieuwing in de stadsgordel wordt voorgesteld: de 

herstructurering van de woonomgeving en de duurzame verbetering van de individuele 

woningkwaliteit.  

Spoor 1: Woonomgeving herstructureren  

De stadsontwerpen vormen de basis voor die stadsvernieuwing. “Stadsontwerpen 

stellen de morfologie van het weefsel zelf in vraag. Eventuele mogelijkheden zijn het 

samenvoegen van bouwblokken, het uitpitten van de blokken, het inbrengen van 

openbare ruimten, het toevoegen van andere programma’s en voorzieningen, enz. (…). 

In principe moeten de stadsontwerpen aan zoveel mogelijk huidige inwoners ten goede 

komen. Minimale ingrepen en kosten moeten maximale verbeteringen opleveren voor 

het woonklimaat van de buurt.”  (p. 221) 

 De gordelwijken moeten  worden verdund door middel van sloop. Het hoofdaccent ligt 

daarbij op de verruiming, vergroening en het aantrekkelijk maken van het openbaar 

domein volgens de groennorm van het Bestuursakkoord 2001 van minstens 10 meter 

per inwoner en een goed bereikbaar park van min. 1 ha per woonwijk. 

 Het Ruimtelijk Structuurplan definieert de inrichtingsprincipes voor de  

stadsvernieuwingsoperaties: 

 aansluiting op de kernstad en randstad verbeteren;  

 de leesbaarheid en interne opbouw verbeteren van de woonwijk;  

 meer groen, kleur en openbare ruimte  door op welgekozen plaatsen de bebouwde 

ruimte open te breken en naar oplossingen van meervoudig ruimtegebruik te 

streven;  

 de uitstraling, de identiteit en het gevoel van eigenwaarde van de wijk verbeteren 

door een kwalitatieve inrichting van het publiek domein en hoogwaardig 

straatmeubilair; 

 de ingrepen worden zo centraal mogelijk voorzien voor een maximale impact;  
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 kleine en slechte bouwblokken en beluiken worden gesloopt en zo mogelijk 

vervangen door nieuwbouw. Voor de selectie van de slechtste bouwblokken worden 

volgende criteria voorgesteld: 

- een bouwblok heeft minimum een diepte van 40 meter;  

- een (drie)hoekig bouwblok heeft minstens een middenlijn van 70 meter. 

Per wijk bekeken komen zo’n tien slechte bouwblokken naar voor in de Brugse Poort, 

vier in de Rabotwijk, vier in Blaisantvest, drie in Sint-Amandsberg, twee in Heirnis en 

twaalf in Ledeberg, of in totaal minstens 35 bouwblokken.  

Het Bestuursakkoord 2001 stelt dat de wijken één voor één moeten aangepakt worden. 

De mensen en middelen worden best zoveel mogelijk per tijdelijke campagne gebundeld 

in één wijk. De wijken die zeer dichtbebouwd en bevolkt zijn en waar in het verleden 

slechts in beperkte mate aan stadsvernieuwing of herwaardering is gewerkt, verdienen 

prioriteit. Een aantal wijken werden reeds in de jaren ’80 aangepakt in een reeks 

herwaarderingsgebieden; in andere wijken lopen er al belangrijke projecten zoals het 

Voorhavenproject in Muide-Meulestede en de reconversie van Arbed in Gentbrugge. 

Om deze redenen is het aangewezen om de volgende wijken één voor één te 

herwaarderen: 

 Brugse Poort en Rabot-Blaisantvest; 

 Ledeberg; 

 Sint-Amandsberg (oud gedeelte). 

Specifieke aandacht wordt besteed aan het gevaar van sociale verdringing: 

 de herhuisvestingsmogelijkheden moeten gelijktijdig gecreëerd worden door de 

sociale huisvestingsmaatschappijen en de Stad Gent; 

 het principe van buurtgebonden toewijzing van (een aanzienlijk deel van de 

aangepakte/gerealiseerde) woningen, als instrument tegen sociale verdringing 

van de huidige, maatschappelijk zwakkere buurtbewoners  (p. 226). 

Oude lege bedrijfsgebouwen in de gordel moeten deels aangegrepen worden als kansen 

om de dichtbebouwde wijken uit te pitten en ruimte te maken voor groen en 

woningbouw (als algemeen principe) zoals Arbed, ACEC-site of Malmar. 

Door de omvang van de problematiek en de beperkte middelen legt de stad best per 

legislatuur de gewenste stadsvernieuwingscampagne concreet en realistisch vast aan de 

hand van een prioriteitenlijst en één of meerdere ontwerpen. Deze formele beslissing 

moet zich vervolgens weerspiegelen in de voldoende grote inzet van de reguliere 

financiële middelen van de Stad Gent en van de fondsen van Vlaams, federaal en 

Europees niveau op de campagne. 

Spoor 2: Woningkwaliteit duurzaam verbeteren 

Het eerste spoor van stadsvernieuwing loopt parallel met maatregelen om de 

individuele woningkwaliteit te verbeteren: de ‘kankerplekken’ van slechte woningen 

moeten aangepakt worden, slechte bouwblokken moeten vervangen worden, bewoners 

die wonen binnen te slopen delen van een stadsvernieuwingsoperatie moeten 

geherhuisvest worden, enz.   
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Het Ruimtelijk Structuurplan geeft aan hoe dit concreet kan verlopen. 

 In de projectwijken worden eerst de leegstaande slechte woningen verworven 

waarop het voorkooprecht kan uitgeoefend worden. Na renovatie of vervanging 

worden ze voorbehouden aan voor bewoners met laag inkomen en kinderen die 

afkomstig zijn uit het te slopen gedeelte(n) van de stadsvernieuwingsoperatie(s. 

Aanvullend houden ook de sociale huisvestingsmaatschappijen woningen 

beschikbaar. 

 Slechte bouwblokken worden slechts aangepakt als ze deel uitmaken van een 

grotere stadsvernieuwingsoperatie, als ze m.a.w. erin of erlangs gelegen zijn, zodat 

de hele woonomgeving verbetert. 

 Losliggende bouwblokken die niet passen in een stadsvernieuwingsoperatie worden 

best pas gesaneerd nadat de stadsvernieuwingsoperaties in de vier wijken achter de 

rug zijn.  

 De slechte bouwblokken met woningen in slechte bouwfysische staat kunnen op 

termijn gesloopt en vervangen worden door een éénzijdige bouwstrook met 

rijwoningen, één appartementsvolume, een parkeerhaven, een deel van een park, 

plein of ander soort openbaar domein, afhankelijk van de plaatselijke situatie en 

noden. PPS zal wellicht enkel mogelijk zijn voor een appartementsblok. Het SOB kan 

een rol spelen in het verwerven van versnipperde eigendommen. Een andere 

oplossing voor kleine, slechte bouwblokken is de samenvoeging met een ander 

aanliggend bouwblok door het verwerven van de tussenliggende straat. 

 Voor opvallende concentraties van slechte woningen in andere bouwblokken met 

grotere afmetingen en vormen is eerder de methodiek van bouwblokrenovatie te 

overwegen. 

Stadsontwikkeling 

De prioriteit voor de stadsvernieuwing van de gordelwijken sluit niet uit dat verspreid 

over de kernstad belangrijke projecten zullen ontwikkeld worden: 

 Gent - Sint-Pieters : ontwikkeling van het station en het gemengd project 

Fabiolalaan; 

 Ledeberg : ontwikkeling kantoorproject Zuiderpoort en woonproject 

Pynaertkaai; 

 Gentbrugge : reconversie Arbed en eventueel andere fabriekscomplexen; 

 Muide - Meulestede : Voorhaven en een gemengd woonproject Houtdok - 

Handelsdok; 

 Sluizeken - Ham : reconversie ACEC-site tot een gemengd stedelijk project; 

  Sint - Amandsberg : ontwikkeling van het station Dampoort en het gemengd 

stedelijk project Kasteellaan met het Malmarpark; 

 Brugse Poort : stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’, 

inrichting park Groene Vallei en - reconversie Alsberghe Van Oost tot een 

gemengd woonproject; 

 Rabot : vestiging van het Justitiepaleis met inrichting Rabotpark en de aanpak 

van het gebied tussen Rabot en Blaisantvest. 
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3. Bestuursakkoord 2007-2012 

Stadsvernieuwing 

In het bestuursakkoord 2007-2012 vinden we een bevestiging van de vroegere 

beleidsintenties van het Gentse stadsbestuur over stadsvernieuwing in de 19de eeuwse 

gordel. 

“De renovatie van de wijken rond het stadscentrum. De Stad Gent wordt 

geconfronteerd met haar historisch-industrieel verleden. De bloei van de textielindustrie 

in de 19de eeuw heeft geleid tot een explosieve stadsuitbreiding rondom het oude 

stadscentrum. De kleine arbeidershuisjes, de smalle straten en het tekort aan groen in 

die wijken zijn daar de overblijfselen van. Het stadsbestuur is al geruime tijd bezig met 

de stelselmatige renovatie van deze wijken. De eerste positieve resultaten van de 

stadsvernieuwingsprojecten “Zuurstof voor de Brugse Poort” en “Bruggen naar Rabot” 

zijn reeds zichtbaar.  

Met dergelijke projecten willen we de dichtbevolkte 19e eeuwse volkswijken meer 

ademruimte geven. Stadvernieuwingsprojecten zijn voor ons integrale projecten die de 

leefbaarheid moeten verbeteren door het versterken van de ruimtelijke, functionele en 

sociale mix. Hierbij wordt ingegrepen in de ruimtelijke structuur van de wijk: het 

verbeteren van de kwaliteit van de woningen, het scheppen van meer publieke ruimtes, 

aanleg van speelparken, van buurtparkings enz. Door op strategische plekken in te 

grijpen, de wijk beter te structureren, de verkrotting weg te nemen en de buurtfunctie 

te verhogen kunnen we de leefbaarheid van de wijken verbeteren.” (Stadsbestuur, 

2007, p. 5) 

Wonen 

De problematiek van de kwaliteit en de betaalbaarheid van woningen komt scherper op 

de voorgrond. Pistes zoals erfpacht in plaats van verkoop van gronden worden 

voorgesteld.  

“Meer en betere woningen. Alle Gentenaars hebben recht op een gezonde en 

betaalbare woning. Door stadsrenovatieprojecten en het stimuleren van zowel de 

sociale als de privé-woningbouw willen we met ons huisvestingsbeleid in een hogere 

versnelling gaan.” 

“Voor veel mensen is de bouwgrondprijs een grote hap uit het budget en kunnen ze 

hierdoor geen nieuwe woning meer betalen. De stad geeft eigen of verworven gronden 

in erfpacht, in plaats van te verkopen aan jonge bouwers, waardoor wonen weer 

betaalbaar wordt. Hierdoor kan ook op langere termijn een woon- & grondpolitiek 

gevoerd worden.” 
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4. Beleidsnota’s Stadsontwikkeling en Wonen 2007 

Stadsontwikkeling en Wonen zijn als bevoegdheid aan dezelfde Schepen Temmerman 

toegewezen. Hieruit blijkt al dat deze uitdagingen voor het stadsbestuur onderling sterk 

verbonden zijn.   Door de lens van de sociale verdringing op de woonmarkt wordt 

gentrificatie in deze nota’s enigszins geproblematiseerd. 

Beleidsnota stadsontwikkeling 

In de beleidsnota stadsontwikkeling wordt het bestuursakkoord verder vertaald naar 

stadsvernieuwing op drie sporen:  

“Stadsvernieuwing in de 19e-eeuwse gordel blijft ook deze legislatuur een absolute 

topprioriteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat tegenover elke € die de overheid 

investeert een veelvoud aan privé-investeringen staat. Terecht kan dus gesteld worden 

dat stadsvernieuwingsprojecten een stuwende katalysator zijn voor achtergestelde 

buurten. 

De opgedane expertise in de aanpak van en de acties met de eerste wijken zullen ook in 

de toekomst worden aangewend om maximaal doelgericht te werkt te gaan. Het 

actieprogramma wordt uitgebreid met investeringen op niveau van de individuele 

woning. Dit komt tevens tegemoet aan de wens voor een duurzame woonomgeving en 

de wens om sociale verdringing zoveel mogelijk te vermijden. 

De Gentse stadsvernieuwingsprojecten mikken op vooruitgang op drie 

beleidsdomeinen: fysiek-ruimtelijk, economisch en socio-cultureel, waarbij de 

stedenbouwkundige ingrepen de andere investeringen (economisch, cultureel) mee 

mogelijk maken.”  (Temmerman, 2008, p. 25) 

In de toelichting bij het project ‘Ledeberg Leeft’ wordt het probleem van de sociale 

verdringing bij projecten van stadsvernieuwing nog concreter uitgewerkt. 

“Het mag duidelijk zijn dat niet alleen de woonomgeving maar ook de woningen zelf 

weer aangenamer moeten worden om in te wonen. Daarom zal stad Gent deze 

legislatuur ook zelf rechtstreeks investeren in woningrenovatie, en in het voorkomen 

van sociale verdringing. Premies voor structurele kwaliteitsverbetering -

‘renovatiesubsidies’- worden ingezet voor Ledeberg. Hiertoe zullen renovatiecontracten 

worden afgesloten in samenspraak met eigenaars-bewoners. Om verdringingseffecten 

van stadsvernieuwing maximaal te counteren wordt herhuisvesting voorzien tijdens de 

renovatie en wordt vastgelegd dat geen huurprijsstijging wordt doorgevoerd (zie verder 

Beleidsnota wonen).” (Temmerman, 2008, p. 27) 

De beleidsnota stadsontwikkeling legt hier een direct verband tussen sociale verdringing 

en de Gentse woonproblematiek.    
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Beleidsnota Wonen 

In de inleiding bij de beleidsnota wonen stelt de bevoegde Schepen:  

“Bij elke beleidsmaatregel zal er over gewaakt worden om het fenomeen van de “sociale 

verdringing” zoveel mogelijk te voorkomen. Want verbeteringen op de woonmarkt 

moeten iedereen bereiken, zeker de mensen in de grootste woonnood.” (Temmerman, 

2008, p. 3) 

Ook hier wordt verwezen naar een gewenste ‘sociale mix’: 

“Door de 50/20 regel krijgen de sociale huisvestingsmaatschappijen veel meer kansen 

om projecten te bouwen. Dit maakt het mogelijk om ook bij grote sociale 

woonprojecten een gezonde sociale mix te garanderen, door minstens 20% private 

woningen te voorzien en, waar mogelijk, ook een deel sociale koopwoningen.”  

Een deel van deze beleidsnota handelt expliciet over het tegengaan van sociale 

verdringing (Temmerman, 2008, pp. 23-26).  Hier vinden we twee opvallende 

maatregelen:  

 huurprijsbepaling na renovatiepremie 

Om de betaalbaarheid van huurwoningen voor de lagere inkomens te verbeteren, wordt 

een huurrooster met criteria voor huurprijsbepaling uitgewerkt. Dit huurrooster moet 

toelaten om een objectieve huurprijs te bepalen in verhouding tot de kwaliteit van de 

woning. Het stadsbestuur beseft de eigen beperkte slagkracht: “Het is nog afwachten of 

betaalbaarheid voor de huurder en het rendement voor de verhuurder in evenwicht 

kunnen worden gebracht, zonder flankerende maatregelen vanuit de hogere overheden. 

Waar mogelijk zal de stad – in afwachting van federale of Vlaamse beleidsbeslissingen – 

het huurrooster hanteren ter versterking van het kwaliteitsbeleid voor wonen.”  

 herhuisvestingsplan voor uithuiszettingen in kader van kwaliteitsbewaking 

Om sociale verdringing bij renovatie van ongeschikte of onbewoonbare woningen te 

voorkomen, streeft de stad ernaar dat bewoners na herstel of renovatie “kunnen 

terugkeren naar de oorspronkelijke woning, na herstel of renovatie – waar mogelijk 

zonder huurprijsstijging. Zo niet moet een doorstroming naar goede betaalbare 

huisvesting op lange termijn mogelijk zijn (…) Naast de uitbreiding van het aanbod van 

nood- en transitwoningen voorzien we ook begeleiding bij herhuisvesting door de 

sociale consulenten van de dienst huisvesting bij ongeschikt- en 

onbewoonbaarverklaringen, acties huisjesmelkerij, bij onteigeningen in het kader van 

stadsvernieuwing en bij grote renovaties in het kader van renovatiecontracten.” 
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Bijlage 8.  

Toelichting interviewmethode en lijst respondenten 

Voor het onderzoek over gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing in de 19de 

eeuwse gordel in de periode 2000-2012 werd naast de analyse van strategische 

documenten en andere literatuur gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews 

met sleutelfiguren.  

1. Analyse volgens de Grounded theory benadering 

Bij de interviewmethode werden kernelementen van de Grounded Theory gevolgd 

(Mortelmans, 2007) 

 een interpretatieve benadering van theorie als een historisch gegeven met een 

procesmatig karakter; 

 nadruk op het interpretatie door relaties tussen concepten op basis van 

voorlopige en steeds verder evoluerende hypothesen. Deze benadering heeft 

dus een theoretische gevoeligheid; 

 een combinatie van deductie op basis van voorlopige hypothesen en analytische 

inductie. 

Die uitgangspunten vinden hun weerslag in de praktijk  

 De theoretische steekproeftrekking is een vorm van deductie omdat 

respondenten op basis van aanwezige kennis worden geselecteerd.  

 Het proces van interviewen en analyseren is een cyclisch proces op basis van de 

voortdurende vergelijking. Hier komt de analytische inductie naar boven. 

Voorlopige interviewresultaten worden verwerkt en steeds bevraagd door 

nieuwe gegevens. De analyse wordt in verschillende codeeroefeningen 

afgebroken en opnieuw opgebouwd, waarbij de data steeds opnieuw aan elkaar 

worden gerelateerd. De dataverzameling evolueert van open interviewen naar 

steeds meer gericht interviewen op basis van het intussen verzamelde 

materiaal.  

 Essentieel is dat het onderzoeksmateriaal niet – zoals bij een kwantitatieve 

survey – in één beweging wordt verzameld en daarna verwerkt. Het model is 

gebaseerd op een kwalitatieve verwerkingscyclus.   

2. Selectie van de respondenten 

 Het uitgangspunt bij de selectie van de respondenten is theoretische 

steekproeftrekking. Dit betekent dat de steekproef volledig is als theoretische 

saturatie is bereikt. Het is dus onmogelijk vooraf te bepalen hoe groot de 

steekproef zal zijn of hoeveel interviews nodig zijn om theoretische saturatie te 

bereiken. 

 Bij de start werd een lijst opgesteld met mogelijk relevante respondenten op 

basis  van een voorlopige kennis van het actorveld. Bij het einde van elk 

interview werd deze lijst voorgelegd aan de respondent met de vraag of er nog 
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belangrijke sleutelfiguren voor deze thematiek zouden ontbreken. Op deze wijze 

werd de lijst met respondenten aangevuld. 

  

Dit resulteerde in volgende lijst van respondenten met de volgorde van 

interview: 

 

1 Marc Heughebaert 5 april 2012 

2 Herman Peeters 10 mei 2012 

3 Lut Vael en Tom Dutry 14 mei 2012 

4 Jan Naert en Kadir Vardar 16 mei 2012 

5 Stijn Oosterlynck 24 mei 2012 

6 Philippe Van Wesenbeeck 30 mei 2012 

7 Frank Beke 30 mei 2012 

8 Pascal Debruyne 31 mei 2012 

9  Tine Boucké 5 juni 2012 

10 Marc Timbremont 7 juni 2012 

11 Dominique Willaert 8 juni 2012 

12 Marc Verheirstraeten 11 juni 2012 

13 Dirk Temmerman 13 juni 2012 

14 Filip De Rynck 14 juni 2012 

15 Sas Van Rouveroij 15 juni 2012 

16 Ann Pisman 15 juni 2012 

17 Bruno Terryn 18 juni 2012 

18 Carl Dejonghe 19 juni 2012 

19 Ignace Vandenabeele 21 juni 2012 

20  Peter Lacoere 25 juni 2012 
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ACTORGROEP POLITIEKE 
OVERHEID 

AMBTELIJKE 
OVERHEID 

PUBLIEKE  
SECTOR B. 
OVERHEID 

PROJECT- 
ONTWIK- 
KELING 

MIDDEN- 
VELD 

WETEN- 
SCHAP 

Frank Beke  1989-1994 Schepen Ruimtelijke Ordening, 1995-2006 Burgemeester 
(Sp.a) 

xx      

Sas Van Rouveroij 1995-2000 Schepen Ruimtelijke Ordening, 2001-2006 Cultuur(Open 
VLD° 

xx      

Marc Heughebaert  gedocumenteerd oppositielid, fractiesecretaris (Groen) xx    x  

Carl Dejonghe kabinetsacttaché stadsvernieuwing Schepen Balthazar   xx x     

Dirk Temmerman  VFIK/SIF, Stedenfonds, Stadsbrede subsidies 
Adviseur Stedenbeleid kabinet Minister Van den Bossche (Sp.a) 

xx x     

Philippe Van Wesenbeeck directeur-manager Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   xx     

Tine Boucké coördinator Stedenfonds   xx     

Marc Verheirstraeten coördinator Stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte werking  xx     

Marc Timbremont ex-directeur Volkshaard sociale huisvesting   xx    

Peter Lacoere directeur projecten Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSOB)   x xx    

Ignace Vandenabeele projectontwikkelaar Canal Properties    xx   

Bruno Terryn directeur projectontwikkeling Aclagro (Cotton Island, Tondelier)    xx   

Lut Vael  algemeen coördinator Samenlevingsopbouw Gent      xx  

Dominique Willaert artistiek en inhoudelijk coördinator Victoria De Luxe      xx  

Pascal Debruyne  stadsonderzoeker, Tiens Tiens kritisch stadsmagazine en bestuurslid 
SLO 

    xx x 

Herman Peeters  stafmedewerker ACW en secretaris stedelijk ACW Gent      xx  

Jan Naert en Kadir Vardar stafmedewerkers vzw Jong     xx  

Filip De Rynck docent Hogeschool Gent vakgroep Bestuur en Beleid 
expert participatie in Gentse stadsvernieuwing 

    x xx 

Stijn Oosterlinck docent stadssociologie, armoede en ongelijkheid (OASES) UA 
onderzoekt sociale innovatie in achtergestelde stadswijken 

    x xx 

Ann Pisman  docent ruimtelijk beleid UGent, lid GECORO Gent   x   xx 
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Afname interviews 

 Er werd gewerkt met semi-gestructureerde interviews in een cyclische methode. 

Dit betekent dat er gestart werd met een vrij algemeen interviewschema bij de 

eerste interviews, gebaseerd op de onderzoeksvragen. Deze interviews werden 

gecodeerd en verwerkt. Die verwerking vormt opnieuw de aanleiding om in 

volgende interviews steeds scherpere en duidelijker hypothesetoetsende vragen 

te formuleren.  

 Er werd gestart met een voorlopige vragenlijst (zie bijlage). 

 De interviews werden opgenomen. Telkens werd dit expliciet gevraagd en werd 

ook gevraagd dat de respondenten zouden aangeven als sommige uitspraken off 

the record moesten blijven.  

 Indien gewenst kregen de respondenten de weergave van het interview 

toegestuurd voor nazicht.  

Verwerking  

Weergave van de interviews 

Alle interviews werden opgenomen en uitgetypt in volgorde van afname. Bij het 

uittypen van de interviews werd de tekst voorzien van alle reflecties die ontstonden 

tijdens de voorbereiding van het interview, de afname van het interview en het 

uittypen. Dit met de  bedoeling om het denkproces van hypothesetoetsing en -

aanvulling te kunnen volgen, aansluitend bij het ‘grounded theory' onderzoeksopzet bij 

de interviews.  

Eerste codeeroefening 

In een eerste codeeroefening werden 10  interviews uit verschillende actorgroepen 

verwerkt:  

Herman Peeters 10 mei 2012 

Lut Vael en Tom Dutry 14 mei 2012 

Jan Naert en Kadir Vardar 16 mei 2012 

Stijn Oosterlynck 24 mei 2012 

Philippe Van Wesenbeeck 30 mei 2012 

Frank Beke 30 mei 2012 

Pascal Debruyne 31 mei 2012 

Tine Boucké 5 juni 2012 

Marc Timbremont 7 juni 2012 

Dominique Willaert 8 juni 2012 
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Op dat ogenblik was het middenveld nog oververtegenwoordigd, projectontwikkelaars 

waren nog helemaal niet en ambtenaren en politici nog ondervertegenwoordigd bij de 

verwerkte interviews, door de soms toevallige volgorde waarin interviews konden 

worden vastgelegd.  

De eerste codeer- en ordeningsoefening versterkte de keuze voor een aangepast 

strategisch-relationeel  analysekader. Een vruchtbare analyse zou inderdaad moeten 

vertrekken van de dialectische wisselwerking tussen minstens drie soorten 

staatsruimtelijke strategieën. Economische hefboomstrategieën en strategieën gericht 

op het behoud van de hegemonische consensus in de civil society konden duidelijk 

worden onderscheiden.  Strategieën van sociale mix en sociale cohesie konden echter 

niet louter tot die hegemonische projecten worden gereduceerd. Uit de interviews bleek 

immers duidelijk dat ze als een strategie voor sociale regulatie worden ingezet, in een 

controlerende en/of sociaal hervormende betekenis.   

Tweede codeeroefening 

Bij de mogelijke systemische verklaring van gentrificatie als effect van stadsvernieuwing 

werden de uitspraken uit alle interviews in de tweede codeeroefening dus verwerkt in 

drie rubrieken: 

 strategieën gericht op economische accumulatie;  

 strategieën gericht op sociale regulatie; 

 strategieën gericht op culturele hegemonie. 

In die tweede fase werden alle interviews opnieuw gecodeerd. Om een systematisch 

overzicht te behouden van de actorgroepen werd per thema een vaste volgorde 

behouden van wetenschappelijke waarnemers, politici, ambtenaren, semi-overheid en 

sociale huisvesting, middenveld en projectontwikkelaars. 

Tijdens deze tweede oefening was het vooral de bedoeling om de inhoudelijke 

coherentie te verhogen en nauwer te doen aansluiten bij de probleemstelling en het 

analysekader.  

- De hypothesevorming op basis van het analysekader evolueerde verder. De 

klassieke vraag- en aanbodverklaringen werden niet langer als spontane 

maatschappelijke en/of marktprocessen neergeschreven waar de overheid al 

dan niet greep op krijgt. Ze kunnen immers worden beschouwd als ‘latente’ 

mechanismen die een potentie inhouden voor een politieke strategie van 

stadsvernieuwing.  

- De uitspraken over de effecten van stadsvernieuwing op gentrificatie werden in 

één rubriek samengebracht én meteen gekoppeld aan de woonmarkt en het 

woonbeleid, omdat uit de interviews bleek dat de respondenten ook bij 

algemene vragen over dit effect spontaan verwezen naar de woonmarkt.  
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Derde codeeroefening 

In een derde fase werden binnen deze grote indeling verdere rubriceringen en 

nuanceringen aangebracht. Zo werd de hele discussie over gentrificatie bij 

stadsvernieuwing in de woonmarkt  verder ingedeeld in:   

- verklaringen voor de druk op de Gentse woonmarkt;  

- de vraag of die gentrificatie louter een ongewenst en onvoorzienbaar 

neveneffect is;  

- de beschrijving van het effect van stadsvernieuwing op gentrificatie via die 

woonmarkt; 

- het bestaande of ontbrekende flankerend beleid. 

Toetsing en synthese van de interviews  

Tenslotte werd op 5 juli 2012 het voorlopige verklaringsmodel dat op basis van de 

codeeroefening was ontwikkeld, getoetst en aangevuld met prof. Pascal De Decker, 

expert Vlaams woonbeleid van de research Group SpaceS Sint-Lucas. 

Daarna werd op basis van de codeeroefening de synthese van de interviews 

uitgeschreven. Bij het uitschrijven van de masterproef werd deze synthese samen met 

het andere bronnenmateriaal gecombineerd om een narratieve analyse te schrijven van 

gentrificatie bij de Gentse stadsvernieuwing. 

 

 

 

  



169 
 

Bijlage 9. Voorlopig interviewschema 

De vragen mogen niet a-historisch gesteld worden, maar zoveel mogelijk gesitueerd in 

de tijd bv. wie waren toen de kernactoren, wat waren toen belangrijke strategieën enz.  

0. Start interview 

 Bedanking en voorstelling  

 Situering onderzoeksvraag: verklaring voor gentrificatie bij 

stadsvernieuwingsprojecten in  19de eeuwse gordel in de periode 2000-2012? 

 Toelichting gentrificatie aanbieden (werkdefinitie gebaseerd op Clark, 2005) 

 

 

 

 

 

 

1. Algemene exploratie gentrificatie in de 19de eeuwse gordel 

1.1. Aanwezigheid van gentrificatie 

 Open vraag: in welke mate is gentrificatie aanwezig in de wijken van de 19de eeuwse 

gordel? 

o Aanwezig? Bekend? 

o Verschuivingen in de tijd: meer/minder? 

o Verschuivingen in de ruimte binnen de 19de eeuwse gordel? 

 Indien antwoord vaag: stelling geven (gebaseerd op Meys & Kesteloot, 2008) 

 

 

 

 

 

 

1.2. Verklaringen van gentrificatie 

 Open vraag: wat is de belangrijkste drijvende kracht achter die gentrificatie in 19de 

eeuwse gordel? 

 Is die gentrificatie vooral te verklaren als een maatschappelijk fenomeen of heeft 

politiek en beleid daar grip op?  

o Leg uit (klassieke verklaringsmodellen consumptie/productie versus politieke 

verklaringsmodellen)  

o Wat is in de periode 2000-2012 de belangrijkste dynamiek? Verschuivingen? 

Gentrificatie is een proces dat een dubbele verandering inhoudt:  

 een verandering in de samenstelling van de bevolking van een wijk: de nieuwe 

bewoners hebben een hogere sociaal-economische status dan de vorige; 

 in samenhang met een verandering in de bebouwde omgeving door een 

herinvestering in onroerend goed. 

 

Uit sociaal-geografisch onderzoek blijkt dat de 19de eeuwse gordel er op vooruit gaat 

 doordat er een ander publiek komt wonen met een hogere opleiding en een 

sterkere positie op de arbeidsmarkt;  

 en niet doordat de oorspronkelijke buurtbewoners erop vooruitgaan.  

Dit zou wijzen op een toenemende polarisatie door gentrificatie. 
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2. Verkenning van het strategisch relationeel verklaringsmodel 

Op de achtergrond: strategisch-relationele hypothese ‘neoliberalisering’ met concrete 

strategieën hanteren om bepaalde lijnen van verklaring dieper uit te werken. 

 

2.1. Algemeen  

 Zou het beleid van stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel kunnen leiden tot 

gentrificatie?  

 Op welke wijze? (mogelijkheid tot eigen invulling van verklaring) 
 

2.2. Verband met politieke strategieën [STAATSRUIMTELIJKE STRATEGIEEN]  

 Kan gentrificatie in de Gentse 19de eeuwse gordel worden verklaard vanuit de 

gevolgde strategie voor stadsvernieuwing? 

o Aanduiding: vanuit welke strategie(en)? 

o Verklaring: hoe heeft dit effect op gentrificatie? 

Daarna dieper ingaan op de verschillende politieke strategieën 

[ACCUMULATIESTRATEGIE]  

Aanduiding van strategieën 

 Open: welke economische strategie was dominant bij de stadsvernieuwing in de 

19de eeuwse gordel? Is die strategie verschoven? Wanneer, hoe en waarom?  

 Checken analyse (gebaseerd op Block, Debruyne & Oosterlynck, 2008)  

 

 

 

 

 

 

o Herkenbaar? Akkoord/niet akkoord? Waarom? 

 

Uitdiepen van de aangeduide strategieën 

 Hoe werkt deze strategie? Toelichting, concrete voorbeelden,… 

o Wanneer, door welke actoren en hoe is die strategie tot ontwikkeling 

gekomen in de vernieuwing van de 19de eeuwse gordel? 

o (ook link met actoren: wie stuurt deze strategie?) 

 Terug naar gentrificatie: hoe zou deze strategie effect hebben op gentrificatie? 

 Dialectische relatie strategie – actoren  

o Welke invloed hadden (verschuivingen in de) strategie op de 

samenstelling en de rol van de actoren 

 Is er kritiek op deze strategie? Zijn er alternatieve- of tegenstrategieën 

aanwezig? (ook link met actoren: uit welke hoek kwam dit…) 

In een analyse werd de  gehanteerde strategie voor stadsvernieuwing in de 19de 

eeuwse gordel voorgesteld als een ‘hefboom’: instromend kapitaal in de 19de eeuwse 

gordel moet een hefboom zijn voor de heropleving van de wijken. Deze hefboom zou 

ook voor kwetsbare groepen de leefbaarheid in die wijken moeten verhogen.  
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[SOCIALE REGULATIE] (na enkele interviews in analyseschema opgenomen)  

 Aanduiding van strategieën 

 Wat was de strategie gericht op het samenleven in de gordelwijken?  Is dit 

verschoven? Wanneer, hoe en waarom?  

 Analyse voorleggen (gebaseerd op Freeman, 2002; Davidson, 2008, Lees, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Herkenbaar? Akkoord/niet akkoord? Waarom? 

Uitdiepen van de aangeduide strategieën 

 Hoe werkt deze strategie? Toelichting, concrete voorbeelden,… 

o Wanneer, door welke actoren en hoe is die strategie tot ontwikkeling 

gekomen in de vernieuwing van de 19de eeuwse gordel? 

o (ook link met actoren: wie stuurt deze strategie?) 

 Terug naar gentrificatie: hoe zou deze strategie effect hebben op gentrificatie? 

 Dialectische relatie strategie – actoren  

o Welke invloed hadden (verschuivingen in de) strategie op de 

samenstelling en de rol van de actoren? 

 Is er kritiek op deze strategie? Zijn er alternatieve- of tegenstrategieën 

aanwezig? (ook link met actoren: uit welke hoek kwam dit,…) 

 

[HEGEMONISCHE CONSENSUS] 

Aanduiding van strategieën 

 Was er consensus over de grote lijnen van de stadsvernieuwing? Was er een 

dominant discours?  

 Hoe werd tijdens de stadsvernieuwing die consensus versterkt? Door wie? Op 

welke wijze?   

Uitdiepen van de aangeduide strategieën 

 Hoe werkt deze strategie? Toelichting, concrete voorbeelden,… 

o Wanneer, door welke actoren en hoe is die strategie tot ontwikkeling 

gekomen in de vernieuwing van de 19de eeuwse gordel? 

o (ook link met actoren: wie stuurt deze strategie?) 

 Terug naar gentrificatie: hoe zou deze strategie effect hebben op gentrificatie? 

  

In stadsvernieuwing staat ‘sociale mix’ centraal. Sociale mix zou voor de 19de eeuwse 

gordel een positief effect hebben op verschillende vlakken: 

 fysiek: verbetering van de omgeving en de voorzieningen; 

 sociaal: een sterkere sociale cohesie en transfer van sociaal kapitaal naar 

zwakkere bevolkingsgroepen; 

 politiek: een sterkere representatie voor de betrokken wijken; 

 economisch: sterker fiscaal statuut en economische basis voor wijkontwikkeling. 

 

 

krijgt een analyse over de sociale stadsvernieuwing in Gent werd de  gehanteerde 

strategie voor stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel voorgesteld als een 

‘hefboom’ : instromend kapitaal in de 19de eeuwse gordel moet een hefboom zijn 

voor de heropleving van de wijken. Deze hefboom zou ook voor kwetsbare groepen 

de leefbaarheid in die wijken moeten verhogen.  

 Privaat kapitaal aantrekken door het actief aantrekken van de middenklasse 

 die wijken  
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 Dialectische relatie strategie – actoren  

o Welke invloed hadden (verschuivingen in de) strategie op de 

samenstelling en de rol van de actoren? 

 Is er kritiek op deze strategie? Zijn er alternatieve- of tegenstrategieën 

aanwezig? (ook link met actoren: uit welke hoek kwam dit,…) 

 

2.3. Verband met actoren [STAATSRUIMTELIJKE PROJECTEN] 

 Welke actoren waren drijvende krachten voor stadsvernieuwing in 19de eeuwse 

gordel in de periode 2000-2012 

o binnen het openbaar bestuur 

o binnen de samenleving (privésector – middenveld) 

 Was er sprake van een min of meer coherente coalitie tussen die actoren?  

 Hoe kreeg dit institutioneel vorm (nieuwe verbanden, organisaties, …) 

 Hoe hebben die actoren de stadsvernieuwing gestuurd (concreet…)  

o Effect op coherentie  

o Effect op politieke strategieën   

 Welke verschuivingen waren er in de krachtsverhoudingen  

(meer/minder invloed actoren) 

 

[TEGEN/ALTERNATIEVE ‘COALITIES’  EN STRATEGIEËN] 

Indien dit nog niet aan bod kwam in vorige delen van het interview 

o Was er een ‘tegen-coalitie’? Of eerder verschillende losse actoren? 

o Tegen welke strategie was dit gericht?   

o Had dit invloed op bijsturing/strijd over stadsvernieuwing? Welke? …. 
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Bijlage 10. Synthese interviews 

1. Een nieuwe strategie voor stadsvernieuwing in de 

gordelwijken  

1.1. Een paars project voor stadsvernieuwing 

Rood en blauw wordt paars 

Pas tijdens de laatste bestuursperiode in de 20ste eeuw komt het ‘paarse project’ rond 

de sociaal-democratische burgemeester Frank Beke en de sociaal-liberale Schepen Sas 

Van Rouveroij goed uit de verf. “In Gent had het paarse college een stadsproject van een 

brede stadsvernieuwing. Door de goede samenwerking kwam een paars project tot 

stand dat meer was dan een samenvoeging van rood en blauw. In alle omstandigheden 

konden we achter het project gaan staan, zonder flauwe compromissen of 

compensaties. Die fenomenen hebben we niet gekend. En zo is Gent in 20 jaar 

geëvolueerd van een grauwe industriestad naar een bruisende kennis- en cultuurstad.” 

(Van Rouveroij, 2012)  

Een strategische verschuiving in de stadsvernieuwing 

Stadsvernieuwing is niet langer een reactie op extreem-rechts, want zeker in Gent lijkt 

de bedreiging van het Vlaams Blok politiek onder controle. De strategie van 

stadsvernieuwing blijkt electoraal ook weinig lonend: “In de jaren 1980 is er veel geld 

gevloeid naar Muide-Meulestede maar daar heeft het bestuur electoraal geen 

vooruitgang geboekt. Dus heeft men de switch gemaakt naar een grootschaliger en 

meer fysieke wijkvernieuwing.” (Lacoere, 2012) Frank Beke formuleert dit als een keuze 

voor “de renovatie en de aantrekkelijkheid van de stad. Nu gaat het over het aantrekken 

van jonge tweeverdieners naar de stad én naar het versterken van de sociale cohesie in 

de stad.” (Beke, 2012)  

Beke en Van Rouveroij beklemtonen het belang van de jaren 1990 voor de 

conceptualisering en besluitvorming over de stadsvernieuwing. Ze maken een gedeelde 

analyse van een perifere randstad met verkavelingswoede en een uitgezogen kernstad, 

een fysiek verkommerde stad met een sociale component: wie het moeilijk had op de 

woonmarkt kon enkel nog in die stadskern terecht. De gettovorming, een enorme 

toename van het aantal migranten met de bijhorende spanningen.” (Van Rouveroij, 

2012) “De wijken raakten in verval, met veel leegstand en verkrotting.  In die wijken zijn 

dan mensen gekomen die een trap lager op de sociale ladder stonden, vooral de 

zogenaamde gastarbeiders”. (Beke, 2012) 

Van Rouveroij schetst helder de strategie: “Die vaststelling heeft aangezet tot handelen 

vanuit het perspectief: ruimte is schaars, dus met elke vierkante meter moet zorgzaam 

worden omgesprongen. En als je dan vaststelt dat door een verloedering van de 

binnenstad een gigantische verrommeling en verpaupering is zowel qua bewoning als 

qua fysieke infrastructuur en dat dit bijkomende druk op de randstad en bijkomende 
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verkavelingswoede zou op gang trekken, wat de stad nog verder zou schaden, dan was 

er maar één optie:   

Eén: de fysieke context van de kernstad drastisch aanpakken – vanuit het niveau van het 

structuurplan of het bouwblok en niet langer op perceelsniveau;  

En twee: de sociale component van de terugkeer van de meer begoede jonge gezinnen 

uit de middenklasse die tot aan en voorbij de stadsrand aan het vluchten was, of 

minstens het indijken van de stadsvlucht zodat er een verdunning zou optreden 

tegenover de verpauperde bevolking die er was – en in het kader van de 

stadsherwaardering diegenen die er waren in de mate van het mogelijke proberen niet 

uit te sluiten. Want stadsherwaardering brengt vaak dat effect met zich mee: waar 

verpaupering heerst zijn de prijzen laag, komen mensen met een laag budget terecht, 

als je dan ingrijpt met stadsherwaardering stijgen de prijzen op de immobiliënmarkt 

waardoor je aan sociale uitdrijving doet.” (Van Rouveroij, 2012) 

Rood en blauw delen ook de aandacht voor sociale cohesie. Naast de fysieke 

vernieuwing zal ook de sociaal-culturele vernieuwing een belangrijke klemtoon krijgen. 

“Vroeger was er een scheur tussen het Noorden met het arme Gent en de rijkere rest 

van de stad. Die hadden nauwelijks contact met elkaar. Zoals Job Cohen76 zei: “de boel 

samenhouden” – daar voel ik me erg mee verwant.  Ik vind dat voor een burgemeester 

een belangrijke opdracht.” (Beke, 2012) “Het gaat om samenlevingsopbouw. Dat gaat 

niet enkel over stenen. Maar in die stenen worden mensen. Samenlevingsopbouw gaat 

over openbaar domein en kwalitatieve woningen, maar je moet ervoor zorgen dat de 

mensen die in die woningen komen zich ook thuis voelen en dat er een soort 

gemeenschapsleven tot stand komt.” (Van Rouveroij, 2012)  

Waarnemers bevestigen de strategische verschuiving 

De harde woonproblematiek in de wijken, met marktmechanismen die zorgen voor 

povere kwaliteit en sociale verdringing, verdwijnen naar de achtergrond. Op de 

voorgrond komen investeringen in het publieke domein, het bevorderen van de sociale 

mix gekoppeld aan een progressief sociaal-cultureel verhaal van sociale cohesie en 

sociale mix.  

Lut Vael ziet hoe een “eerlijke, bijna morele inhaalbeweging voor die wijken die zeer 

lang verwaarloosd waren na de jaren 1960 verschuift naar een “strategie van sociale 

mix, plat gezegd: jonge gezinnen met kinderen, een hond, een auto en carport. Luidop 

wordt het niet gezegd: er zijn al zoveel sociale woningen in de wijken dat het minimum 

van 9-12 % sociale huisvesting gehaald wordt. Dus eigenlijk zou je zelfs die hele wijken 

kunnen volbouwen met dure huisvesting voor meer gegoede mensen. Zo scherp wordt 

het niet gesteld, maar dat is de essentie. Maar als je kijkt naar de bestaande 

samenstelling, veroorzaakt een dergelijke strategie natuurlijk een grote sociale 

verdringing.”   

                                                           
76

 Job Cohen werd als burgemeester van een superdiverse stad als Amsterdam bekend om zijn 
pragmatische maar niet aflatende inzet om ‘de boel samen te houden’. Met dat profiel werd hij 
als antipode voor het revanchistische vreemdelingendiscours van de rechtse populist Geert 
Wilders ingezet bij de verkiezingen van 9 juni 2010. 
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Dominique Willaert ziet eenzelfde switch in alle steden met socialistische 

burgemeesters: “Na de eerste Zwarte Zondag heeft de paniek toegeslagen. Hoe kunnen 

we ingrijpen in die steden? Het was dus een politieke tegenstrategie. Bij de 

kansarmoedefondsen had men nog zwaar ingezet op opbouwwerk, welzijnswerk en het 

bestrijden van sociale ongelijkheid. De overgang van SIF bracht al een verschuiving en bij 

het Stedenfonds lag het accent helemaal op stadsontwikkeling. Wij hebben ooit actie 

gevoerd over de (W)arme stad om dit aan te klagen: jullie kiezen steeds meer voor 

grootschalige stadsvernieuwingsprojecten en het bestrijden van structurele ongelijkheid 

wordt verwaarloosd. Die socialistische stadsbesturen gaven dat trouwens toe: we gaan 

minder investeren in armoedebestrijding, in welzijnswerk om geen armen aan te 

trekken naar de stad omwille van de goede dienstverlening. Twee jaar geleden gingen 

we kijken naar de daklozenopvang van het CAW in de Gasmeterlaan: het sas ging open 

om 20.30 en ze moesten allemaal een bon trekken, wie rood had kon blijven, wie een 

witte kaart trok moest ophoepelen. Toen we die inhumane aanpak filmden en aan de 

kaak stelden, kwam het hoge woord er uit: het aanzuigeffect. Dus een deel van het 

middenveld is meegegaan in die opties van het beleid.” 

Een gezamenlijk project met verschillende accenten 

Binnen het gezamenlijke paarse project voor wijkvernieuwing leggen beide partners 

verschillende accenten.  

Voor de liberale partner moet het keren van de selectieve stadsvlucht de fiscale 

verarming stoppen. “De fiscale draagkracht van de stad neemt af, en dat leidt in 

verhouding tot de enorme behoefte aan middelen voor stadsherwaardering tot het 

verhogen van de belastingen op de meer begoeden die nog gebleven zijn. Voor liberalen 

kom je dan in een zeer negatieve vicieuze cirkel terecht. Want als we de middenklasse, 

die in sterke mate onze achterban vormt en die we nodig hebben als ruggengraat voor 

de solidariteit, niet willen opzadelen met hogere belastingen was het absoluut 

noodzakelijk om die stadsvlucht te doorbreken met terugkeer van de meer begoede 

middenklasse.” (Van Rouveroij, 2012) 

De socialisten zien de instroom van de middenklasse meer als een hefboom naar sociale 

vooruitgang: “En als een stadsbestuur daar dan iets wou aan doen – ja dan heb je een 

aantal hefbomen nodig. En dan is de redenering: als ik jonge gezinnen aantrek, bij 

voorkeur met een job, dan gaat dat mijn sociaal weefsel, mijn fiscaal draagvlak, mijn 

buurtleven omhoog trekken. En van het een zal dan wel het ander komen.” 

(Temmerman, 2012) 

Tussen rood en blauw zijn er wel nuances, geen principiële meningsverschillen. Paars 

beklemtoont unisono dat de stadsvernieuwing een ‘én-én-verhaal’ moet worden:  

 inspanningen van het openbaar bestuur moeten een aantrekkingskracht 

uitoefenen op jonge tweeverdieners en gezinnen uit de middenklasse die in de 

wijken willen komen wonen;  

 en dat moet een hefboom worden om de leefbaarheid in de wijken ook voor de 

zwakste bewoners te verhogen.   
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Zowel de structuur van de ruimte als de samenstelling van de bevolking moet wijzigen: 

“Het is de opdracht van de stad om daar kwalitatieve nieuwe ruimte te creëren zodat 

andere mensen geïnteresseerd raken om daar te wonen, zodat daar een gezondere mix 

van bewoners ontstaat en de neerwaartse spiraal van verloedering van die wijken 

doorbroken wordt.“ (Lacoere, 2012)  

1.2. Kleine stadsvernieuwing, grote stadsontwikkeling? 

Geen stadsvernieuwing in Vlaams Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Alle verhoudingen in acht genomen blijft de stadsvernieuwing in de gordelwijken vrij 

bescheiden in verhouding tot de omvang van de woonproblematiek. Bij de afbakening 

van het grootstedelijk gebied Gent voor het Gewestelijk RUP in het kader van het 

Structuurplan Vlaanderen worden wel bijkomende woongebieden voorzien maar “geen 

stadsvernieuwingsgebieden afgebakend waar de Vlaamse overheid extra zou op 

inzetten (…).  Maar alle grote stadsontwikkelingsprojecten en aansnijdingen zoals Oude 

Dokken, Gent Sint-Pieters krijgen daar wel een plaats in.” (Heughebaert, 2012). Peter 

Lacoere beaamt de beperkte Vlaamse aandacht voor de kwalitatieve stadsvernieuwing 

in dat proces: “De doelstellingen uit het Vlaamse structuurplan werden kwantitatief stad 

per stad omgezet naar bedrijfszones, stadsbossen en woongebieden. Dan heeft het 

Gewest al die herbestemmingen doorgevoerd om de stad meer ruimte te geven om op 

die drie posten aan ontwikkeling te doen. Dat is natuurlijk een kwantitatieve benadering 

maar wat is er gebeurd aan de kwalitatieve stadsontwikkeling.(…)  Alleen kon men 

moeilijk verwachten dat de aanpak gewestelijke afbakening nu ook een oplossing zou 

zijn voor de gordelwijken. Dat zat toen niet in de scoop van de planners op Vlaams 

niveau. Dat wijst wel op de enorme spanning tussen de bestaande nood en de beperkte 

Vlaamse middelen. Wij moeten dan concurreren met de 13 centrumsteden (nu ja, 

steden) voor die calls van stadsvernieuwingsprojecten, dan moeten wij vanuit Gent nog 

altijd aantonen dat wij met een historisch probleem zitten. Hoeveel boeken moeten er 

nog geschreven worden, daar is toch geen extra studie voor nodig. Er is wel een 

correctie via het Stedenfonds maar die is sterk onvoldoende om dat probleem aan te 

kunnen.”  

Bij de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Vlaamse 

planningsdecreet nam Gent de kans om een eigen structuurplan te ontwikkelen. Sinds 

de jaren 1970 hadden planners van de stad en de universiteit al verschillende 

vruchteloze pogingen in die zin ondernomen. In die planningsperiode 2000-2003 is er 

ook op Gents niveau een strijd bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan. Bij de 

voorbereiding van het Ruimtelijk Structuurplan Gent worden 23.000 woningen van 

slechte kwaliteit aangeduid. Groen wil “de stadsvernieuwing daar ook een plaats in  

geven bijvoorbeeld door de nood aan stadsvernieuwing in kaartmateriaal concreet aan 

te duiden. Men wou dit niet doen zogezegd om die buurten niet te stigmatiseren.” 

(Heughebaert, 2012) De meerderheid kiest voor een andere strategie om de schaarse 

middelen in te zetten. “Groen zou een ontwikkelingsfonds voor de hele 19de eeuwse 

gordel willen oprichten, maar naar financiële en logistieke capaciteit is dat voor Gent 

ondoenbaar. De 19de eeuwse gordel is in verhouding voor een stad als Gent een zeer 
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groot gebied omwille van het textielverleden. Maar met de wijk-per-wijk aanpak kunnen 

we mooie resultaten voorleggen.  Dat is echt een andere strategie.” (Dejonghe, 2012) 

Beperkte stadsvernieuwing versus grootschalige stadsontwikkeling? 

Marc Heughebaert stelt dat Gent na 2000 voluit de kaart van de grote stadsontwikkeling 

heeft gekozen ten nadele van de sociale stadsvernieuwing.  

“Vanaf eind jaren 1990 zien we een verschuiving naar integrale projecten met een 

hogere ambitie, niet langer gericht op het wonen van lage inkomensgroepen maar op 

economische projecten. De stad moet kapitaal kunnen aantrekken. Dus is men niet 

langer gaan kijken naar de plekken waar er problemen zijn, maar naar de strategische 

plekken. Huisvesting in Gent is zo minderwaardig in een aantal wijken dat de inzet voor 

kentering zo groot moet zijn, dat men vanaf dan op zoek gaat naar plekken die 

strategischer zijn én die makkelijker aan te pakken zijn.” 

“Ik heb niets tegen een strategie voor economische ontwikkeling of tegen projecten 

voor stadsontwikkeling. Maar er is geen evenwicht met sociale stadsvernieuwing. Het is  

makkelijker om een brownfield aan te pakken dan daarnaast een verkommerde wijk vol 

menselijke problemen.” 

 “Sociale stadsvernieuwingsdossiers zijn zeer complexe dossiers. Voor een bestuur is dat 

minder interessant dan projecten als Oude Dokken. Gent stelt dat het niet de nodige 

mankracht heeft om meer dan één vernieuwingsproject te doen per legislatuur. Maar 

men heeft wel de mankracht om verschillende stadsontwikkelingsprojecten te doen 

(voetbalstadion). Het gaat over de inzet van middelen. Maar ook met de bedoeling om 

van Gent een prestigieuze stad te maken en dat doe je niet met sociale 

stadsvernieuwing voor gewone mensen.” 

In die lijn ontwikkelt Herman Peeters een felle kritiek op het Stadsontwikkelingsbedrijf: 

“Het opgerichte stadsontwikkelingsbedrijf heeft weinig effect op de 19de eeuwse gordel. 

Het zou zich meer op kleinschalige initiatieven moeten richten die het wonen in de 

wijken attractiever en meer betaalbaar maken. Ze zijn enkel bezig met grote 

stadsontwikkelingprojecten zoals Oude Dokken. Er is te veel geld gegaan naar 

prestigeprojecten.”  

Projectontwikkelaar Terryn is het eens met de kritiek dat de stadsvernieuwing te 

symptomatisch blijft. De slechte woningen in de gordelwijken zouden in 20, 30 jaar 

massaal moeten vervangen worden in plaats van het geld te verbrokkelen voor 

“subsidies voor slechte huizen en boompjes hier en daar, dat is weinig structureel.” 

“Maar dat vergt een aanpak waarbij een volledig bouwblok door de stad wordt 

onteigend. Daar is veel weerstand tegen en dat vergt dus veel politieke moed.”  

Peter Lacoere van het SOB bestrijdt fel de tegenstelling tussen stadsontwikkeling en –

vernieuwing. Die tegenstelling is vooral een perceptie omdat een aantal grotere 

projecten na een lange voorbereiding tegelijk in ontwikkeling gaan. Fundamenteel zijn 

die ontwikkelingsprojecten complementair om een aantal vernieuwingen in de stad op 

te lossen. Zo moeten de Oude Dokken vernieuwingsoperaties in het Rabot en de 

Dampoortomgeving ondersteunen. “Maar nog los van het ruimtelijke heeft de stad die 
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grote ontwikkelingen nodig om zich financieel gezond te houden door de middelen uit 

de onroerende voorheffing. De stad heeft die hefboom nodig om die armere gebieden 

te ontwikkelen. Het is dus niet terecht om dat als een tegenstelling te zien.” 

1.3. Sociale selectiviteit 

Pascal de Bruyne ziet in het paarse stadsproject een consensus ontstaan rond de 

middenklasse als beleidssubject voor de stadsvernieuwing. “Enerzijds krijg je het liberale 

verhaal, de stad als motor van kapitalistische ontwikkeling – de middenklasse, bedrijven 

en innovatie naar de stad halen; anderzijds hanteren de sociaal-democraten het sociale 

mix-verhaal waarbij de middenklasse de hefboom wordt voor de wijk. Via sociale en 

culturele interventies kunnen we bevolkingsgroepen met elkaar connecteren, maar daar 

hebben we de middenklasse voor nodig als trekkers. Dus beiden verwijzen naar het 

kapitaal van de middenklasse: het economisch kapitaal voor de liberalen, het sociaal 

kapitaal voor de sociaal-democraten. De middenklasse is de hefboom voor de 

wijkontwikkeling voor de fysieke én sociale verbetering van de wijk.” (Debruyne, 2012)  

Bij de discussies over woonplanning in de GECORO merkt Ann Pisman duidelijk op dat 

gemikt wordt op een specifiek segment van jonge gezinnen: “Mensen met een veel 

groter budget komen op andere plaatsen in de stad terecht. En als je bewust kiest voor 

die wijken, ben je ook op zoek naar een stedelijke, multiculturele omgeving.  Daar wordt 

op ingespeeld. Want je kan ook buiten de stad voor een gelijkaardig budget een huis 

kopen, maar in de stad heb je veel minder aanvullende woonkosten zoals vervoer.” 

(Pisman, 2012) Gent speelt in op de match tussen dit segment van jonge gezinnen en 

een segment van de woningstock in de 19de eeuwse gordel.  

De dominante strategie is het stimuleren van aankoop en renovatie door jonge 

tweeverdieners gezinnen uit de middenklasse. Voor deze strategie moet de concurrentie 

worden aangegaan met het suburbane gebied. Eenvoudig is dat niet. Het intussen kleine 

prijsverschil tussen de woningprijzen in Gent en een aantal randgemeenten blijft de 

stadsvlucht immers aanzwengelen. “Gent is een studentenstad en veel studenten willen 

in Gent blijven. Maar na een lange zoektocht eindigen ze dan toch in Lochristi of elders, 

terwijl ze liefst in Gent zelf willen wonen omwille van de sfeer, de voorzieningen, de 

cultuur,…. (…). We willen vooral die gefrustreerde mensen die zoeken maar niet vinden, 

en uiteindelijk toch naar Lochristi of verder gaan, die willen we aantrekken.” (Dejonghe, 

2012) 

Voor die jonge gezinnen biedt Gent dan twee pistes aan: “Ofwel bouwen we woningen 

met voldoende private ruimte, ofwel zorgen we voor voldoende geschikte publieke 

ruimte door auto’s te verwijderen, veilige routes voor zwakke weggebruikers, groen en 

speelruimtes in te plannen. In de 19de eeuwse gordel werken we op die manier aan 

kindvriendelijke ruimtes zoals de Rode draad in de Brugse Poort.” (Van Wesenbeeck, 

2012)   

De sociale huisvesting ging mee in deze strategie: “Het was echt de bedoeling om 

opnieuw jonge mensen met kinderen naar de stad te brengen. Jonge gezinnen was echt 

de invalshoek. Onze maatschappij heeft daarom ook ingezet op sociale koopwoningen in 

de stad.(…). Jonge gezinnen die een betaalbare woning met een klein stadstuintje, dicht 
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bij alles, kunnen aankopen en de voordelen van mobiliteit en voorzieningen in de stad 

ontdekken. Dan zijn we vertrokken.” (Timbremont, 2012)  

De expliciete voorkeur voor het aantrekken van deze doelgroep heeft geleid tot politieke 

discussie over de stadsvernieuwingsprojecten. De stedelijke planners wilden eigenlijk – 

geheel in lijn met de middenklasse-strategie – inzetten op een gemengd 

bouwprogramma bij de vervanging van de onteigende woningen. Ze botsten op de 

politieke keuze van de sociaal-democraten voor sociale woningbouw. “Maar de 

bestuursmeerderheid is daar politiek van afgestapt. Zij heeft gekozen voor 100 % 

vervangende sociale woningbouw in Brugse Poort en Rabot om mensen die moesten 

verdwijnen door onteigeningen de kans te geven op een sociale woning.” (Lacoere, 

2012) 

In Ledeberg kon op middenklassers worden gemikt bij de herinvulling van hoekpanden. 

”We hebben beeldbepalende hoeken opgekocht, met hedendaagse architectuur en 

groene sproeten ingevuld en als bescheiden woning op de markt gezet voor jonge 

gezinnen – dat is maar voor de helft gelukt. Maar we zien nu al tijdens de woonmarkten 

dat er al wachtlijsten zijn voor die woningen, zelfs voor 300.000 euro half casco 

afgewerkt.  Dat bevestigt onze strategie: jongeren die 5 jaar na afstuderen een volgende 

stap zetten, mogelijks gesponsord worden door hun ouders, willen in die wijken 

wonen.” (Dejonghe, 2012) Ook de kleine huizen in Ledeberg die met renovatiesteun 

kunnen worden opgeknapt worden in deze strategie gezet. Ofwel kunnen ze worden 

samengevoegd, ofwel kunnen starters er een tijdje wonen en verhuizen, waardoor die 

kleinere huizen opnieuw vrijkomen voor jonge gezinnen. 

Jan Naert omschrijft plastisch hoe de plannen en schetsen van de stadsvernieuwing dat 

middenklasse-ideaal uitademen. “Het is nogal wollig, gevoed vanuit middenklasse 

ideaal, huisje- tuintje-kinderen. In die plannen laten die bureaus zich toch wel vrij sterk 

sturen door een soort clean, maar wollig model. (…) de wolligheid van gestileerde, 

middenklasse werkende mensen die in dat beeld rondlopen. Het groezelige, het 

afwijkende is er uit gefilterd. Het is een technocratische, ideaaltypische manier van 

kijken naar de stad.” 

In beperkte mate kan in de gordelwijken – niet zonder problemen - worden ingespeeld 

op een meer welstellend publiek. “En met de loftmode komen dan de laatste 15 jaar ook 

nog heel welstellende mensen wonen in oude fabrieken. Maar wel met alle spanningen 

tot gevolg, denk aan de discussie over de kasseien in de Muide. De rijke loftbewoners 

willen kasseien terwijl de gemiddelde inwoner  daar terecht asfalt verkiest, want zij 

rijden daar niet met een 4x4 maar met een gewone auto of fiets over.” (Beke, 2012) 

1.4. Ruimtelijke selectiviteit: concentratie en wijk per wijk aanpak 

Eind jaren 1990 beginnen de stedelijke planners volop te denken aan stadsvernieuwing 

in de gordelwijken volgens een nieuw model: geconcentreerd wijk per wijk. “In de 

periode daarvoor zagen we vooral kleine, versnipperde ingrepen over alle wijken die 

misschien wel populair waren maar weinig structurele meerwaarde brachten. Met de 

geconcentreerde inspanningen wilden we de schaal van de ingrepen vergroten zodat ze 
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meer zou inwerken op de stedelijke structuur van de wijk. Dat ging dus verder dan 

hoekjes afsnijden of een paar speeltoestellen neerzetten.” (Lacoere, 2012) 

Met die geconcentreerde ingrepen wil het stadsbestuur dus met publieke middelen een 

hefboom inzetten in wijken die een investering hard nodig hebben. “In 2000 hebben we 

gesteld dat 25 miljoen uit de stadsbegroting naar die stadsvernieuwing zou gaan. Dat is 

uit de verschillende reguliere potten gekomen. Die middelen zijn dan steeds verhoogd 

met Vlaamse en Europese subsidies waar Gent ook goed de weg naar gevonden heeft.” 

(Dejonghe, 2012)  

De voorbereiding van het Ruimtelijk Structuurplan verloopt in wisselwerking met 

stadsontwerpen, studies over de verschillende stadsdelen. Die ambitieuze ontwerpen 

gaan uit van een grootschalige vernieuwing. Marc Verheirstraeten beschrijft het proces 

van die ambitieuze stadsontwerpen naar het uiteindelijke vernieuwingsproject in de 

Brugse Poort:  “Samen met Samenlevingsopbouw hebben we dan in actie Samenspraak 

– een aparte dienst die zwevend was in met participatie in de stadsvernieuwing in nauw 

overleg met burgemeester Beke - met de bestaande buurtraden in discreet en gesloten 

overleg in een interne oefening die plannen vertaald naar plannen voor 

wijkvernieuwing. Voor de Brugse Poort waren die plannen van de bewoners nog 

ambitieuzer met meer afbraak van huizenblokken dan wat uiteindelijk is gerealiseerd. 

Dus die buurtraden gingen mee in de idee om meer open ruimte te creëren in de wijk. 

Uiteindelijk is het stadsvernieuwingsproject dan uitgetekend op basis van het 

beschikbare budget.”  

Naast financiële en organisatorische redenen worden ook sociale redenen aangehaald 

voor het bescheiden opzet:  

“Als je bijvoorbeeld de oorspronkelijke plannen voor de Brugse Poort met het afbreken 

van + 900 woningen bekijkt, dan zie je dat je geen hele wijken kunt platgooien.  

Om financiële of andere redenen? 

Vooral om sociale redenen. Je kan niet zomaar een wijk platgooien. Mensen zijn gehecht 

aan hun woning en woonomgeving.” (Boucké, 2012) 

Ruimtelijk wordt een analyse gemaakt van de aantrekkelijkheid van de wijken.  

“En dan heb je twee grote groepen in die herwaarderingsgebieden. Een aantal 

historische wijken zijn vanzelf aantrekkelijk als ze wat opgekalefaterd worden, omdat ze 

charme hebben en rustig zijn: Patershol, Prinsenhof en Elisabethbegijnhof. Veel minder 

aantrekkelijk zijn de klassieke 19de eeuwse gordelwijken. Maar ook als je daar groen 

inbrengt, het openbaar domein vernieuwt en een aantal buurtvoorzieningen 

binnenbrengt zoals buurtcentra dan komen er nieuwe mensen worden.” (Beke, 2012) 

De overheidsinterventie is ruimtelijk selectief. In wijken met een aantrekkelijke 

woningstock zoals Heirnis en Sint-Macharius is de interventie beperkt. Maar in 

Dampoort, Ledeberg, Rabot en Brugse Poort zijn die incentives met projecten en 

renovatiepremies de trigger. Gent speelt selectief in op de marktpotentie. 

Precies in de minder aantrekkelijke gordelwijken wordt ingezet in een wijk-per-wijk 

aanpak.   
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2. Gentrificatie als effect van stadsvernieuwing  

2.1. Latente vraag- en aanbodgestuurde gentrificatie 

Vraaggestuurde gentrificatie 

CONSUMPTIEVERKLARINGEN 

De klassieke vraag- en antwoordmodellen zijn volgens Stijn Oosterlynck in België 

nauwelijks onderzocht “omdat we in Belgie naar de omgekeerde beweging kijken. We 

willen de suburbanisatie stoppen en dus vragen we mensen waarom ze niet in de stad 

willen wonen”. Hij neemt afstand van het monolithisch beeld met uitsluitend negatieve 

aanbodverklaringen over gentrificatie en klassenstrijd. Zijn hypothese is dat de Gentse 

gentrificatie vooral vraaggestuurd is. “Sfeer, vrijheid, multiculturaliteit,…  Het begint 

door particulieren die in die wijken willen gaan wonen, eerder dan projectontwikkelaars 

die op die wijken springen. Maar dat kan wel evolueren in de tijd. Eens de kritische 

massa bereikt is, kunnen projectontwikkelaars zich daarop richten en het proces verder 

stuwen.” 

Eenzelfde analyse geeft Marc Timbremont: “De privé is er weinig in geïnteresseerd. Ze 

willen niet investeren in een verloederde wijk. De privé moet winst maken en mikt op 

een rijker publiek. Het is dus de vraag die veranderd is. Sommige mensen vonden dat 

wel interessant om daar te komen wonen. Die kentering zien we nu: jonge mensen 

willen nu in die wijken komen wonen. Door ingrepen in die wijken ogen ze weer wat 

aantrekkelijker, de woningen zijn nog betaalbaar en met wat renovatie is dat toch een 

woning in de stad, met openbaar vervoer.” Timbremont wijst in zijn fasering terecht op 

de publieke interventie als noodzakelijke versterkende factor.  

Projectontwikkelaar Vandenabeele ziet een potentiëel publiek van “bepaalde jonge 

gezinnen – ik noem ze positief alternatief, met een inslag naar kinderen, gezinnen, de 

leefbaarheid en de duurzaamheid van hun omgeving – die het voortouw nemen om 

terug naar de stad te komen. Dat is een segment van de middenklasse, net 

afgestudeerd, tweeverdieners, met een egale samenwerking tussen man en vrouw. Die 

denken: OK, de stad heeft veel te bieden, maar onze kinderen moeten kunnen buiten 

spelen in een aangename, veilige en groene omgeving, we kunnen onze kinderen met de 

fiets naar school brengen.” 

Demografisch-sociologisch wordt het profiel van deze groep omschreven als: 

 vooral oud-studenten, vaak uit de humane en sociale wetenschappen, die in de stad 

‘blijven hangen’; 

 vooral professioneel actief in het onderwijs en in de culturele, creatieve sector; 

 met een sociaal-cultureel eerder progressief profiel en een politiek sp.a-groen 

profiel. (Oosterlynck, 2012) 

Voor deze groep is een multiculturele omgeving geen bezwaar. Projectontwikkelaar 

Vandenabeele schetst hun opstelling: “Vandaag heb je jonge mensen die inpikken op die 

stadsprojecten, jonge mensen die meer open zijn, toleranter zijn, misschien mensen met 

een andere achtergrond kennen van op school of op kot – waar een bepaalde generatie 
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vandaag niet mee overweg kan omdat ze dat nooit gekend hebben. Dus ik denk dat die 

vermenging op zich er wel komt, maar dat is een kwestie van tijd. Die jonge mensen zijn 

zich zeer bewust van die omgeving. En intussen is ook de 2de en 3de generatie van de 

Turkse gemeenschap naar ons toe gegroeid.” 

Deze groep heeft een stedelijke mindset en zoekt een betaalbare woning met een goede 

mobiliteit naar het stadscentrum met de vele voorzieningen. Die vraag kan beantwoord 

worden in de gordelwijken. Dit jonge publiek heeft zeker interesse in de gordelwijken. 

Maar ze wegen wel de financiële haalbaarheid af. Want de prijzen in de 19de eeuwse 

gordel zijn fel gestegen en het platteland wordt opnieuw concurrentieel.  

De 19de eeuwse gordel trekt mensen met dit specifiek profiel aan. Dit zorgt voor een 

relatief zachte vorm van gentrificatie. Er is wel degelijk gentrificatie. “Want elke sociale 

groep die naar de stad trekt, zoekt zijn eigen ruimtes, probeert die ruimtes te claimen en 

zich zo met de stad te identificeren. Impliciet brengt dit gentrificatie mee. Daarnaast 

zorgt de marktwerking ook voor verandering van omgeving, winkels en voorzieningen 

wat indirect ook voor verdringing kan zorgen.” Maar die gentrificatie is niet 

revanchistisch. Mensen uit het onderwijs, de culturele en sociale sector zorgen voor  

“een ander type gentrificatie dan de financiële sector in Londen.” (Oosterlynck, 2012) 

STIMULANS VAN DE OVERHEID 

Stijn Oosterlynck beschouwt die groepen ook als aandrijfriem voor processen van 

stadsvernieuwing in de gordelwijken. “Die demografisch-sociologische analyse van wie 

de gentrificatie stuurt legt een link naar de politieke strategieën die gevolgd worden.  De 

houding van Sp.a en Groen kun je niet los zien van hun publiek in die wijken. De 

bevoegdheden en focus van Sp.a-Schepenen zijn ook niet toevallig gericht op de 19de 

eeuwse gordel. Bij wijkdebatten zit Open VLD er toch min of meer voor spek en bonen 

bij, want hun publiek zit daar niet.” Wellicht is hier een dialectisch, wederzijds 

versterkend proces: die groepen stellen mondige vragen aan het stadsbestuur, het 

stadsbestuur voert een vernieuwingspolitiek gericht op die groepen. 

RECENT EEN RIJKERE VRAAG 

Een dergelijke gentrificatie kent een duidelijke fasering. “De projectontwikkeling volgt 

later. In een eerste fase heb je de pioniers in een aantal buurten. Het bestaande 

functioneren vermindert, de economische activiteit trekt weg. Er ontstaat leegstand en 

pioniers kopen dat ‘voor een appel en een ei’ en trekken de activiteit op gang.” (Van 

Wesenbeeck, 2012)  

De vraag van meer welgestelde groepen naar woonlocaties in de gordelwijken is van 

meer recente datum. Projectontwikkelaar Bruno Terryn schetst hoe bemiddelde jonge 

senioren van de babyboom generatie terugkomen uit  hun villa in de groene rand van de 

stad. “Push-factoren zijn: de villa wordt te groot, te leeg, de tuin te groot om te 

onderhouden. Pull-factoren zijn de nabijheid van cultuur, de levendige stad, waar een 

‘tweede jeugd’ mogelijk is. Er is een krachtige vraag. Gent heeft nog niet zo lang een 

groot aanbod op die markt. Momenteel wordt Gent steeds populairder en er is een 

gebrek aan dergelijke wooneenheden: bijvoorbeeld de grootste lofts van 300 m2 in het 

project aan de Lievekaai zijn als eerste verkocht.”  
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DE BLIJVENDE VRAAG NAAR GOEDKOPE HUISVESTING 

Naast deze consumptieverklaringen voor gentrificatie wordt door verschillende 

respondenten gewezen op een andere constante: de blijvende vraag naar de goedkope 

huisvesting in de gordelwijken van een steeds meer diverse groep migranten. 

Huisjesmelkers spelen in op deze vraag. “Want naast deze instroom is er een blijvende 

instroom van migranten met een laag inkomen. Ook zij zoeken plekken in de 

gordelwijken op, omdat daar nog voor hen betaalbare woningen zijn. Daar zit uitbuiting 

in door huisjesmelkers: die recycleert de woning door ze verder te verhuren, per kamer, 

tot het helemaal kapot is en dan laat die dat los of renoveert het, maar dan komt het 

weer in de legaliteit terecht, want het moet terug aan een aantal eisen voldoen. Dit zijn 

dus twee verschillende dynamieken die tegelijk spelen in die wijken.” (Van Wesenbeeck, 

2012)  

Aanbodgestuurde gentrificatie 

PRODUCTIEVERKLARINGEN 

Minder dominant en meer recent is de aanbodsturing van gentrificatie. 

Projectontwikkelaars spelen immers met kwalitatieve architectuur en grotere volumes 

in op een ander, kapitaalkrachtiger publiek.    

“In de historische binnenstad waar de prijzen een flink stuk hoger liggen zien we een 

andere instroom van mensen boven de 50 die hun woning in het buitengebied verkopen 

en terug naar het centrum komen. Die groepen vinden we ook in lofts en grotere, 

nieuwe projecten in de 19de eeuwse gordel.” (Vandenabeele, 2012)  

In de gordelwijken was er tot voor kort nauwelijks aanbod voor deze welstellende groep. 

Ze kwamen meestal wonen in de historische binnenstad. Intussen zien 

projectontwikkelaars ook opportuniteiten in de gordelwijken. “Die 19de eeuwse gordel is 

vaak goed gelegen. De stad is te klein en te duur dus moeten we zoeken net buiten de 

stad. De strategische ligging bij de kern biedt opportuniteiten.” (Terryn, 2012) 

Binnen de gordelwijken wordt gezocht naar plekken met een ontwikkelingspotentiëel. 

“Water is een aantrekkingspool. De eenheden aan het water in Lievehof zijn vlot 

verkocht. Dat geeft een enorme charme. Als er een oud relict staat zoals het 

Manchestergebouw dan geeft dat ook in de 19de eeuwse gordel iets extra. Maar de 

gewone 19de eeuwse wijken worden zeer negatief gepercipieerd. In de Tondelier zullen 

we dus moeten boksen om het project te verkopen. Dat is ook de 19de eeuwse gordel.” 

(Terryn, 2012)  

Voor private ontwikkelaars zijn grotere locaties – meestal oude fabrieksterreinen -  

interessant. Canal Properties heef de oude loodsen in de Muide in eigendom. Dit was 

oorspronkelijk bedoeld als een outletcentrum, maar is na jarenlange juridische 

procedures nu vooral gericht op huisvesting door de aantrekkelijke locatie aan het 

water. Ook Aclagro heeft met Cotton Island een project gerealiseerd aan de Franse 

Vaart in Ledeberg.  
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STIMULANS VAN DE OVERHEID 

Ook bij de aanbodgestuurde gentrificatie kan een directe lijn naar de overheid als 

stimulerende factor worden gelegd. Enkel de overheid kan immers ingrijpen in de 

structuurplanning en ruimtelijke ordening van deze wijken. “Dat is essentieel om in een 

fijnmazig net van percelen en straten stedenbouwkundig te denken en enkel de stad kan 

dat. Anders heeft dat voor ons weinig zin. Als ontwikkelaar probeer je de waarde van 

een perceel goed in te schatten: is het ontsluitbaar, is er openbaar vervoer,  is er een 

parkoplossing naar ontpitting of uitwijkmogelijkheden voor de kinderen, is er water,… 

dat zijn aantrekkelijke punten.” (Vandenabeele, 2012)  

Maar ook voor de projectontwikkeling zelf kijkt de private sector naar steun van de 

overheid. “Het is bijzonder moeilijk om kavels te kopen. De stad zou dit kunnen 

faciliteren door onteigening maar dat is tegen de burgers dus dat ligt zeer gevoelig.” 

(Terryn, 2012) “Andere initiatieven hangen af van de stad die onteigeningsbevoegdheid 

heeft en grotere stukken kan onteigenen en opnieuw ontwikkelen. Parallel doet de stad 

voorbereidend werk en spreekt ze via een wedstrijd private ontwikkelaars aan zoals bij 

de Tondelier.” (Vandenabeele, 2012).  Brownfieldsanering – en ontwikkeling kon enkel  

een business worden door de Vlaamse ondersteuning. En door de PPS-constructie in de 

Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten kan een site als de Tondelier gesaneerd en 

ontwikkeld worden. 

2.2. Geen monitoring, wel duidelijke indicaties 

Geen monitoring 

Het is onmogelijk om precies vast te stellen in welke mate er sprake is van gentrificatie 

en in welke mate die gentrificatie het effect is van het gevoerde beleid. Dit wordt 

namelijk niet nauwkeurig onderzocht. De migratiebewegingen tussen het buitengebied 

en de wijken, en tussen wijken onderling worden opgevolgd in de wijkmonitor. Maar bij 

de studie van verhuisbewegingen in Gent is de “koppeling  met de sociaal-economische 

status op dit moment niet mogelijk.” (Boucké, 2012) Uit cross-sectioneel onderzoek kan 

wel worden afgeleid of het inkomens- of opleidingsniveau in een wijk is gestegen, maar 

individuele trajecten worden niet gevolgd. “We weten dus niet of het de mensen zelf 

zijn die rijker geworden zijn, of zijn het nieuwe bewoners? Het probleem is dat we daar 

weinig gegevens over hebben, en de vraag is waarom de stad die gegevens niet 

verzamelt. Het is een interessante vraag om na te gaan waarom de stad dit onderzoek 

niet doet, uit overwegingen van privacy, technische moeilijkheden of om politieke 

redenen?” (Oosterlynck, 2012)  

Die vraag levert verschillende en tegenstrijdige antwoorden op.  

Philippe Van Wesenbeeck  verklaart het als een ambtelijk probleem. Volgens hem is er 

“een gebrek aan beleidsplanning rond sociaal-ruimtelijke evoluties en uitsortering. (…)  

Sociaal werken we dus blind voor samenlevingsopbouw. We moeten een analyse maken 

van de wijk en een sociaal-ruimtelijk antwoord formuleren.(…). Je hebt daar een staf 

voor nodig. Dat groeit schoorvoetend. Zo kunnen we de uitsortering dus niet volgen, 

inschatten en beantwoorden.”  
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Waarnemers uit de samenlevingsopbouw zijn het met deze verklaring  grondig oneens. 

Zij zien het niet uitvoeren van een nulmeting voor en het opvolgen van sociale 

verdringing tijdens de vernieuwingsprojecten als manifeste politieke onwil. “Voor de 

stadsvernieuwing in de Brugse Poort begon heeft de buurtraad en Samenlevingsopbouw 

gevraagd om een nulmeting te doen om gentrificatie te vermijden. Dat is altijd 

geweigerd. De stafdiensten zouden dit nochtans kunnen doen, ze zijn heel 

professioneel, of Ruimtelijke Planning kan dat ook.” (Debruyne, 2012)  Maar ze geven 

tegelijk toe dat ze zelf te weinig registratie hebben gedaan van “verhuisbewegingen als 

gevolg van het beleid van stadsvernieuwing in de gordelwijken. We zullen dit soort 

dossierwerk meer moeten gaan doen om te kunnen wegen op het beleid.” (LV) 

Het ontbreken van monitoring zorgt voor een brede politieke interpretatieruimte van 

gentrificatie en geeft voor- en tegenstanders van het gevoerde vernieuwingsbeleid veel 

marge voor politieke strijd.  

Wel indicaties 

Een paar actoren beschouwen gentrificatie bij afwezigheid van dergelijke cijfers als 

discours,  buikgevoel, onduidelijk (Boucké; Dejonghe, 2012). “Maar bij gebrek aan dat 

cijfermateriaal is het buikgevoel om in te schatten of lagere inkomensgroepen 

verdrongen worden.” (Dejonghe, 2012)  

De meeste actoren spreken zich bevestigend uit over gentrificatie als effect van 

stadsvernieuwing. Dan wordt verwezen naar zichtbare indicaties zoals nieuwe 

woonprojecten voor de middenklasse,  het wijzigend gemeenschapsleven rond het 

Pierkespark in Brugse Poort, veel ‘te koop’ borden in de buurt van 

vernieuwingsprojecten, stijgende huurprijzen voor woningen voor lagere 

inkomensgroepen en de zichtbaar veranderende sociale samenstelling van de wijken 

(Peeters; Debruyne; Van Wesenbeeck; Pisman; Naert & Vardar; Oosterlynck, 2012).  

Streetwise jeugdwerkers schetsen een treffend beeld van de “verschuiving van 

bevolkingsgroepen samen met een veranderd uitzicht van straten en wijk, de private 

eigendom en langzaam ook het publieke domein. Wat vooral opvalt is de sterke 

inwijking van tweeverdienende dertigers en veertigers die een eigen dynamiek 

meebrengen maar ook de plaats innemen van anderen, en die het kunnen bekostigen. 

Tweeverdieners selecteren de betere huizen om eigenaar te worden. Lofts en stevigere 

huizen worden aangekocht. Woningprijzen zijn niet meer te betalen met één inkomen. 

Het uitzicht van de winkels verandert. Samen met de bewoners trekken ook specifieke 

winkels weg. In de Brugse Poort zien we meer bakfietsen dan een tijd terug.”  (Naert & 

Vardar, 2102) 

Verschillen tussen wijken 

Frank Beke ziet een onderscheid in gentrificatieprocessen tussen; 

 oude, cultuurhistorische wijken zoals Patershol, Prinsenhof en 

Elisabethbegijnhof. “In het Patershol kon je in de jaren tachtig een huis kopen 

voor een paar 100.000 frank of zo’n 2.500 euro, en drie, vier jaar later kreeg je 
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daar het viervoudige voor. Dit ging zeer vlug en we konden dit uiteindelijk maar 

op het nippertje tegengaan door het inbrengen van sociale woningen.”  

 gordelwijken waar de vernieuwing trager is gegaan en de verdringing minder 

groot is: “In Muide-Meulestede zijn er rond het Grootdok wel nieuwe 

bevolkingsgroepen komen wonen in de oude katoenloodsen maar daar heb je 

voor de rest niet die zware verdringing omdat daar door sociale woningen een 

en ander is opgevangen. In het Rabot is de kwaliteit en vooral de densiteit van 

de woningen van die aard dat vooral lagere inkomensgroepen blijven instromen. 

Het is dus een gemengd beeld.” 

 gordelwijken waar de stadsvernieuwing zonder grote verdringing kon 

gerealiseerd worden zoals Sas en Bassijn en Sint-Macharius: “Sint-Macharius is 

een van de weinige wijken waar de sociale mix 77het best geslaagd is. Omdat het 

slachthuis en de veemarkt een sterke druk legden op de wijk, kwamen de beter 

gesitueerden hier niet meteen wonen. Die dynamiek kwam pas op gang toen ze 

ontdekten dat je ook daar een goede woning met een tuintje kon vinden en 

door het vele groen in de wijk zoals het Rommelwaterpark dat oude beluiken 

verving. Maar intussen waren we er al in geslaagd om voldoende sociale 

woningen te bouwen (…), die eigenlijk de lagere inkomensgroepen in de wijk 

hield. Zo woont iedereen er door elkaar: oorspronkelijke bewoners, migranten, 

hoger opgeleide en hogere inkomensgroepen, de oud-gouverneur Balthazar, 

artiesten als Luc Devos,…” 

Of stadsvernieuwing als indicator van gentrificatie? 

Bij de vraag of er indicaties zijn van gentrificatie als effect van stadsvernieuwing, 

ontwikkelt Stijn Oosterlynck een intrigerende stelling: de stadsvernieuwing in de 

gordelwijken kan vandaag ook beschouwd worden als een indicator van gentrificatie.  

Na de overgang van SIF- naar stedenbeleid zou anders wellicht geen sprake zijn van 

stadsvernieuwing. De dreiging om de electorale steun van de kwetsbare 

bevolkingsgroepen te verliezen verzwakt immers naar het einde van de jaren 1990. 

Maar de gentrificatie blijft de aandacht naar deze wijken trekken. “Er komen mondiger 

bewoners die zich roeren, zich moeien, zich organiseren die gezien worden als een 

interessant electoraat voor een aantal stadspartijen. Dat maakt het de moeite om voor 

die groep een stadsbeleid te voeren (…) Dat betekent niet dat er een directe link is, in de 

zin van ‘doordat iemand in een wijk komt wonen, komt er een directe impuls tot het 

waardering’. Maar de politieke aandacht voor stadsvernieuwing groeit door 

gentrificatie.” Zoals in de herwaarderingsperiode trekt een groep gentrifiers de 

aandacht naar  stadsvernieuwing. “Dat hoeft niet altijd negatief te zijn.  Een deel van de 

middenklasse herontdekt de stad en dat uit zich in het ontstaan van een beleid voor 

deze groep.”  (Oosterlynck, 2012) 

                                                           
77

 Frank Beke hanteert hier sociale mix in een klassieke sociaal-democratische betekenis: bij 
stadsvernieuwing bewust de ruimte voor lagere inkomensgroepen bewaken. Dit wordt verder 
uitgewerkt – zie sociale mix. 
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Philippe Van Wesenbeeck nuanceert deze stelling. Volgens hem kan dit een plausibele 

logica zijn voor politici, maar niet voor ambtenaren: “wij hanteren meer een sociaal-

economische logica: waar moet je interveniëren zodat de wijkherwaardering op gang 

komt en zonder dat er een ongebreidelde uitsortering gebeurt?”  

In de redenering van Oosterlynck wordt een mogelijk causaal of versterkend verband 

dus omgekeerd. Wellicht kan de verhouding tussen een beleid van stadsvernieuwing en 

gentrificatie in de gordelwijken  nog accurater beschouwd worden als een wederzijds 

versterkend proces.  

2.3. Beleidsdoel versus beleidseffect 

Het beleidsdoel van de stadsvernieuwing in de gordelwijken was stadsvernieuwing in de 

gordelwijken om nieuwe inwoners uit de middenklasse aan te trekken, zonder sociale 

verdringing. 

Dat én-én-verhaal is volgens Ann Pisman duidelijk in de publieke investeringen. “Dat was 

het ook wel, als je kijkt naar de Brugse Poort met parken, culturele voorzieningen, 

gezondheidscentra, enz. dan was dit breed gericht, op bestaande én nieuwe bewoners. 

Dat was zowel bij de intenties als bij de realisaties duidelijk. In de publieke investeringen 

in het openbare domein en de voorzieningen was het én-én. Maar in de private sector 

worden huizen opgekocht en opgeknapt en die vroegere huurders verdwijnen uit het 

verhaal. Het totaalbeeld is er dus niet.” 

Frank Beke weifelt over de vraag of de stadsvernieuwing een stimulerend of afremmend 

effect had op gentrificatieprocessen: “Ik denk dat het allebei is. Afremmend amper, 

behalve als je erin slaagt via sociale woningbouw en wijkgerichte opvang met 

bijvoorbeeld wijkgezondheidscentra de oorspronkelijke, armere bevolking in de wijken 

te houden. De 20% regel in de woningbouw kan ook een beetje helpen. Verder zijn er 

weinig instrumenten.” Volgens hem kan het realiseren van een “positief woonklimaat” 

in de wijken met woningen, groen, openbaar domein, sociale en culturele voorzieningen 

stimulerend werken “om mensen daar te houden en tegelijk nieuwe inwoners op te 

nemen in de buurt”.  

Sas Van Rouveroij is formeler over die vraag: “Absoluut. Maar dat is geen reden om 

daarmee te stoppen. Dat is geen dilemma, dat moet je onder controle houden. Dat is 

control of collateral damage (…)”.  En op de vraag of dit onder controle kan gehouden 

worden vanuit de overheid: “Nee. Daar is een liberaal antwoord op. Wij geloven een 

stukje in de maakbaarheid van de samenleving maar minder dan groenen en socialisten. 

Natuurlijk is er schade. Die collateral damage is er. Hoewel ze niet beoogd was en dus 

zoveel mogelijk wordt bestreden, is ze er dan ook hier en daar.”  

Betrokken ambtenaren stellen dit ook vast: stadsvernieuwing heeft de gentrificatie 

“ongetwijfeld versterkt. Dan moet je klaarstaan met flankerende maatregelen.” (Van 

Wesenbeeck, 2012). Marc Verheirstraeten kent “geen enkel project waar er geen sociale 

verdringing geweest is. Soms mocht je dat niet toegeven in een soort ideologische strijd. 

Terwijl ik vond dat we dat gewoon moesten benoemen. Als je zo’n ingrepen doet, krijg 

je een stuk sociale verandering en sociale verdringing.” 
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In die gentrificatieprocessen heeft overheidsinterventie steeds een rol gespeeld. Die 

processen waren dus niet te verklaren door een match tussen vraag en betaalbaar 

aanbod. “Het Patershol en het Prinsenhof waren de eerste wijken in die herwaardering 

en daar kun je helemaal niet spreken van wijken die een spontane aantrekkingskracht 

hadden. Dat waren no go-zones, een stort,… dus die interventies in het openbare 

domein, die premies aan middenklasse eigenaars, dat gebeurt daar in een wijk die zeker 

ruimtelijk-fysiek niet beter is, niet zoals Heirnis en Macharius.” (Debruyne, 2012)  

2.4. Directe effecten 

Bij de analyse van de beleidseffecten is er een belangrijk onderscheid tussen de ‘smalle’ 

effecten van het stadsvernieuwingsproject zelf en de ‘bredere’ effecten in de wijk. Lut 

Vael ziet vanuit samenlevingsopbouw sociale verdringing als algemeen en specifiek 

gevolg van de stadsvernieuwing.  

“Algemeen in Gent en ook in de 19de eeuwse gordel zien we de woningprijzen tussen 

2000 en 2012 ongelooflijk stijgen. Eigenaars durven voor krotten zonder al te veel gêne 

ongelooflijke huurprijzen vragen. Er is een massaal tekort aan woningen, dus ze kunnen 

zich dat permitteren. En zeker in het laagste woningsegment zijn de prijzen sterk 

gestegen in verhouding tot de povere kwaliteit. 

Specifiek: Anderzijds zijn er grootschalige renovatiebewegingen in de sociale huisvesting 

bijvoorbeeld in de Brugse Poort waar je die processen van sociale verdringing bezig ziet. 

Bewoners moeten verhuizen naar andere betaalbare woningen en we kunnen dan 

concreet aanwijzen waar ze terecht komen. Je ziet dat opnieuw bij de torens in het 

Rabot.” 

Minstens in de retoriek  wou men sociale verdringing vermijden. Zo werd in de Brugse 

Poort de politieke beslissing genomen om de onteigende woningen volledig door sociale 

woningen te vervangen. “Bij de nieuwe, aantrekkelijke groene plekken in de wijk werd 

expliciet voorzien in sociale woningbouw, terwijl op dat moment projectontwikkelaars 

net in die strategische plekken geïnteresseerd waren. Het mooiste is natuurlijk het 

Luizengevecht dicht naar het centrum. Maar zo’n ingrepen zou een te sterke verdringing 

veroorzaakt hebben.” (Verheirstraeten, 2012)  

Maar in de praktijk was de doorlooptijd voor de realisatie van die sociale woningbouw 

zo lang dat tussen onteigening en vervangbouw de sociale verdringing een feit was. “In 

intentie is het een én-én-verhaal. Toch is er in de praktijk sociale verdringing omdat de 

poot sociale huisvesting niet parallel of snel genoeg volgt. Dat is een realiteit. De 

vooropgestelde timing is nooit gehaald. We hebben onteigeningen gedaan met de 

intentie – die we nooit hebben waargemaakt – dat die mensen in aanmerking kwamen 

voor nieuwbouw. Maar de tussentijd was te lang, in die 5, 6 jaar zijn mensen ergens 

anders gesetteld.” (Verheirstraeten, 2012) Ook Tine Boucké wijst op onbedoelde en 

onvoorziene effecten van een “tweesporenbeleid waarbij de beschermende 

maatregelen voor zittende bewoners in de wijken achterop hinken”.  

Volgens Peter Lacoere was de lange doorlooptijd een zwakte van het project in de 

Brugse Poort. “In minder dan 2 jaar had het SOB alles klaar voor herbebouwing en dan is 

dat blijven liggen voor ontwikkeling, jarenlang, jarenlang. Ze zijn tot op de dag van 
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vandaag nog altijd bezig.” Tussen de beleidsintentie en de praktische uitvoering gaapte 

er een kloof: “Die doorschuif bleef theorie.”  

Dit probleem in de Brugse Poort wordt bevestigd door praktijkverhalen van 

opbouwwerkers. “De klassieke, meestal oudere private huurbewoners zaten hier in een 

zwakke positie. Deze mensen werden zo goed mogelijk begeleid. Toch heeft het 

stadsbestuur de weerslag van de vernieuwing op de wijk verkeerd ingeschat. Het proces 

duurt te lang, woningen staan leeg, krakers spelen er op in,… dit heeft de situatie 

aangejaagd in een anti-beweging. Sommige mensen waren helemaal niet ontevreden 

over de verhuis, niet alles was negatief. Maar toch blijft de indruk dat de 

verhuisbeweging daar niet collectief en pro-actief genoeg is aangepakt.” (Vael & Dutry, 

2012) 

Ook de vervanging van de Rabottorens zorgt voor verdringing. “Veel inwoners van de 

Rabottorens met een redelijk inkomen hebben veel alternatieven binnen de sociale 

huisvesting maar de meest kwetsbare groep inwoners heeft weinig tot geen keuze (…) 

En de moeilijkste problemen zitten er nog aan te komen want in de volgende blokken 

wonen er meer kwetsbare gezinnen met kinderen. Wij proberen als 

Samenlevingsopbouw daar proactief in te handelen, maar het stadsbestuur ziet niet 

echt het probleem. De overheid zegt dan: wat is het probleem daarmee, die mensen 

hebben toch een andere woning. Maar wij hebben vooraf gewezen op problematiek van 

die woontorens in het Rabot: de huidige bewoners wonen meestal graag in deze buurt, 

hebben hier hun netwerk – soms is dat wel niet zo stabiel – maar in elk geval zouden ze 

graag opnieuw gehuisvest worden in de wijk zelf en we zien dat daar weinig 

mogelijkheden voor zijn. (…).” (Vael & Dutry, 2012) Het stadsbestuur doet weinig 

inspanningen om in de wijk zelf betaalbare alternatieven aan te bieden. De sociale 

huisvestingsmaatschappij kan dan enkel woningen uit de eigen stock voorstellen in een 

andere omgeving.  

Globaal blijven de directe ingrepen bij stadsvernieuwing in de woningmarkt dat er van 

de klassieke directe verdringing van de oorspronkelijke bewoners door stadsvernieuwing 

door kaalslag, nauwelijks sprake is. Wel zijn er de projecten op ‘lege plekken’ zoals de 

Gasmeterssite tussen de Rabotwijk en Blaisantvest. “Rabot is de armste wijk van de 

stad. In het midden wordt er een modelwijk gebouwd maar men doet niets aan de twee 

arme stadsdelen ernaast. Het enige effect zal zijn dat de statistiek zal uitwijzen dat dit 

niet langer de armste wijk van de stad is. Maar aan de situatie van de bewoners in die 

wijken zal er dus helemaal niets veranderen.” (Heughebaert, 2012) Een fundamentele 

kritiek op de directe effecten is dus eerder dat ze de sociale polarisatie in 

woningkwaliteit niet wijzigen dan dat ze directe gentrificatie inhouden. 

2.5. Indirecte effecten 

Belangrijker zijn echter de indirecte effecten van de stadsvernieuwing op de bredere 

woonmarkt.  

Frank Beke beschouwt het als een enorm probleem dat huurders zijn aangewezen op 

het laagste woonsegment dat veel te duur is voor de geboden kwaliteit. “Dat is een 

enorm probleem. Verdringing zien we vooral op de private huurmarkt. Die huurprijzen 



190 
 

in de 19de eeuwse gordel zijn eigenlijk schandalig.” Hij stelt vast dat de overheid veel te 

weinig greep heeft op de huurmarkt. “En dat is verslechterd. En dat heeft dan te maken 

met gentrificatie: in hoeverre leidt de fysieke renovatie van de stad niet tot 

verdringing?” Een vaststelling waaruit relatieve onmacht spreekt. 

Publieke investeringen bij stadsvernieuwing stimuleren de instroom van privaat kapitaal, 

vooral van de gewenste middenklasse tweeverdieners en verder van private 

promotoren, naar de huizenmarkt. Dat zet een druk op het marktmechanisme.”Dus in 

die zin zal in ons systeem met zwakke aansturing op de traditioneel geprivatiseerde 

woonmarkt, waarin we niet wensen te raken aan private eigendom, elke investering 

waarbij de overheid het voortouw neemt een aantal effecten hebben op private 

investeringen die in omvang veel groter en ingrijpender zijn, zelfs al vallen ze niet direct 

in de perimeter van het stadsproject.” (De Rynck, 2012)  

Stijn Oosterlynck ziet de stijgende verkoopprijzen als een heel ruwe proxi van 

gentrificatie. “Want de meeste gentrificatie in de 19de eeuwse gordel is via kopen, 

minder via projectontwikkeling. Je kan over de tijd de correlatie bekijken tussen die 

prijsstijgingen en migratiebewegingen maar dat blijft een ruwe schatting.” 

Zelfs de inbreng van sociale huisvesting om directe gevolgen te vermijden kan dit 

indirect effect  veroorzaken. Marc Timbremont noemt dit “slachtoffer worden van je 

succes. We hebben een paar keer vastgesteld dat we met sociale woningen een wijk 

helpen heropleven, bijvoorbeeld in het Prinsenhof of het Begijnhof, zodat de prijzen 

stijgen. Dan wordt het voor mensen met een lager inkomen zeer moeilijk om nog een 

huis te vinden.”  

Projectontwikkelaars zien duidelijk effecten van stadsvernieuwing op gentrificatie. 

“Gentrificatie is ook dat mensen zich niet meer goed voelen in die wijk, of dat ze denken 

een meerwaarde te realiseren door hun huis te verkopen. Of in de huurmarkt kunnen ze 

de prijs niet meer betalen.” (Terryn, 2012) “Dat is een marktgegeven waar je niet kunt 

tegen in gaan. Iedereen wie wakker is en die risico wil nemen of middelen heeft, 

probeert vooruit te kijken en ziet ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ze beginnen al een 

plan te pakken.  Ook jonge mensen reageren op die signalen.” (Vandenabeele, 2012).  

Nieuwe project zoals Cotton Island hebben effect in de directe omgeving. “De prijzen 

voor nieuwbouw stijgen. De prijzen zijn de laatste jaren ook op de huurmarkt gestegen. 

En eigenaars in wijken met stadsvernieuwing verkopen blijkbaar ook makkelijker hun 

huizen. Maar die verandering gaat ook niet zo snel. We denken dat de effecten van onze 

projecten zich wel op 10, 15 jaar zullen laten voelen.” (Terryn, 2012)  

Gentrificatie op een drukke woningmarkt 

Stijn Oosterlynck beklemtoont het belang van het woonbeleid om in te grijpen op 

gentrificatie. “België en Vlaanderen heeft een uiterst liberaal woonbeleid met zeer veel 

privaat woningbezit, in de steden 12  % sociale huur, te weinig om de prijzen te drukken. 

De overheid heeft weinig instrumenten. In de private huurmarkt treedt de overheid 

weinig regulerend op voor prijs en kwaliteit. En uitgerekend via die private huurmarkt 

gebeurt de sociale verdringing in de 19de eeuwse gordel.”   
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Gentrificatie in de gordelwijken vindt plaats in de drukke woningmarkt. Respondenten 

verwijzen naar factoren  

 aan de vraagzijde:  het stijgende inwonersaantal, de grotere instroom van 

studenten, de vraag van starters, de gezinsverdunning en de nieuw 

samengestelde gezinnen, de wens naar meer woonruimte, de blijvende 

instroom uit migratie; 

 aan de aanbodzijde: de blijvende interesse voor studentenhuisvesting en 

appartementen, veel minder voor huurwoningen bij investeerders, de dalende 

stock huurwoningen bij kleine eigenaars die de beslommeringen van het 

verhuren niet meer zien zitten; “Men denkt architecturaal en 

stedenbouwkundig niet genoeg na over nieuwe woonvormen. Mensen die een 

woning meer solidair en collectief willen delen, krijgen last met hun 

vervangingsinkomen.” (Willaert, 2012) 

Die combinatie zorgt voor een grote druk op de huurmarkt voor de laagste 

inkomensgroepen.  Vooral het laagste segment van de woonmarkt geraakt oververhit. 

“Panden verschuiven van de huur- naar de eigendomsmarkt. De huurmarkt 

verschrompelt door de mechanismen van eigendomsverwerving.  Fysiek betere huizen 

of huizen die niet meer kunnen gerecycleerd worden, gaan uit de huurmarkt.” (Van 

Wesenbeeck, 2012) “Bij ons is het probleem van de woningen dat er een grote 

meerderheid eigenaars zijn en die groep groeit verder. En het aandeel huurders is 

gedaald maar het is een groep met een laag inkomen. Het aandeel sociale woningen is 

te klein.” (Timbremont, 2012) 

Het vraag/aanbodmechanisme op de woonmarkt werkt in de jaren 2000 dus helemaal 

anders dan in de jaren 1980 toen de stad leegliep en goedkope huisvesting mogelijk was 

zonder verdringing. Het gevoerde beleid van stadsvernieuwing in de gordelwijken 

wakkert die oververhitting verder aan. 

 Dit heeft twee paradoxale gevolgen: 

- in de concurrentie met het suburbane gebied verliest de stad opnieuw 

aantrekkingskracht bij de jonge middenklassers die men wil aantrekken: wie 200.000 

euro moet betalen voor een piepkleine verouderde woning in Ledeberg, maakt de 

vergelijking met Lovendegem.  

De strategie van selectieve terugkeer naar de gordelwijken werpt nochtans weinig 

vruchten af.  “De terugkeer van de middenklasse wordt uitvergroot. Je hebt wel de 

terugkeer van senioren naar het centrum en ouders met kapitaal die huizen opkopen en 

de woningmarkt bezetten. Het deel gezinnen uit de middenklasse is een kleine groep. 

Die groep zoekt nog steeds een heel klassiek betaalbaar huis met tuin of koertje  in een 

fraaie omgeving. Dat kan nog net in een deel van de 19de eeuwse gordel maar dat zal 

alleen gebeuren door de stadsvernieuwing in de ruimte en voorzieningen én 

huizenpremies.” (Debruyne, 2012) 

- tegelijk wordt een segment woningen van vrij lage kwaliteit in de gordelwijken voor 

hoge bedragen overgedragen naar jonge starters als eigenaars-bewoners met sociale 

verdringing van lagere inkomensgroepen tot gevolg. “Momenteel is er een rush naar 
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Ledeberg, Macharius-Heirnis zit vol en er is een druk op de goedkope huizenmarkt. De 

oorspronkelijke minder gegoede inwoners betalen meer voor uiteindelijk lage kwaliteit.” 

(Peeters, 2012) 

Nuances  

Enkele respondenten gaan in op de situatie van de eigenaars-bewoners. Dirk 

Temmerman stelt dat naast de pure cijfers ook diverse motieven voor de wijziging van 

de sociale samenstelling kunnen meespelen: “door onteigening, door verkoop van een 

woning met winst, of doordat de huurprijs verhoogd is? Komt dit door stadsvernieuwing 

of gewoon omdat eigenaars renoveren om na afloop van een 3/6/9contract de huurprijs 

te kunnen verhogen – soms zit dat ook op microniveau.” 

Verschillende respondenten wijzen op de vrije keuze van eigenaars om te verkopen bij 

stadsherwaardering. “Eigenaar-bewoners profiteren mee van de stijging van de 

vastgoedprijzen door herwaardering in de publieke ruimte.” (Dejonghe, 2012) “Veel 

mensen die uit de wijken kunnen verhuizen, hebben het ook niet nagelaten om dat te 

doen. Als ze een goede prijs kregen voor hun huis en elders in de stad een betaalbare 

woning vonden, dan hebben ze daar voor gekozen.” (Lacoere, 2012) Die vrije keuze lijkt 

echter problematischer dan wordt voorgesteld: “… precaire eigenaars die, door de 

enorme evolutie in de prijzen, hun huis verkopen aan 150.000 tot 200.000 euro. Ze 

verkopen en zetten zichzelf in ’t zak. Die gentrificeren zichzelf omdat ze denken dat ze 

veel geld winnen.” (Naert & Vardar, 2012) 

Wonen blijft zorgen voor sociale uitsortering in de gordelwijken 

Gentrificatie gaat in de wijken hand in hand met een blijvende instroom van binnen- en 

buitenlandse migranten met een laag inkomen. Frank Beke schetst de relatie tussen de 

samenstelling van de bevolking en de prijs/kwaliteit van de woningen in historisch 

perspectief: “Die wijken zijn eerst van een klassieke arbeidersbuurt naar een buurt in 

verval gegaan, met zeer lage vastgoedprijzen. Intussen is dat een buurt waar je nog een 

gemengde bevolking hebt omdat de kwaliteit van de huizen en vooral de grootte van de 

woningen dat nog toelaten, maar je ziet toch wel dat daar jongere mensen komen 

wonen in de “betere” woningen van die wijk.”  

Jeugdwerkers zien een dubbele instroom in de gordelwijken. “Tweeverdieners ‘echte 

Belgen’ verschijnen meer en meer in het straatbeeld, maar ook het tegenovergestelde 

door de instroom van nieuwkomers de laatste jaren. Binnen de 19de eeuwse gordel zien 

we tegelijk een rijke instroom in de betere huizen en een arme instroom in 

minderwaardige huizen: gezinnen van 10/15 personen in een kleine arbeidershuisje. 

Huisjesmelkerij komt meer voor of in elk geval wordt meer zichtbaar.(…)  

Ook Turkse en Noord-Afrikaanse burgers die welstellend worden trekken naar de rand 

van Gent: Mariakerke, Drongen,…  Je hebt een rijkere instroom van nieuwe bewoners in 

de gordelwijken, maar je ziet toch ook dat bijvoorbeeld Turkse bewoners die het zich 

kunnen permitteren, huizen gaan opkopen, renoveren en vernieuwen, maar zelf trekken 

ze dan ook naar  de rand.” 
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Dergelijke observaties wijzen op twee zaken: de verhuistrajecten tussen stad en 

suburbaan gebied en binnen de wijken zijn sterk gekoppeld aan de sociaal-economische 

status, ongeacht de culturele achtergrond; de grote kwaliteitsverschillen in woningen 

zorgen voor een blijvende sociale polarisering binnen de 19de eeuwse gordelwijken. 

Het potentieel  voor gentrificatie van de woningstock is verschillend tussen en binnen de 

wijken. “Een deel van het woonpatrimonium is zo slecht dat gentrificatie niet kan 

werken.” (Heughebaert, 2012). Dirk Temmerman is het met hem eens over de beperkte 

sociale verdringing op wijkniveau. “Integendeel: de instroom van zwakkere groepen is 

nog altijd veel groter dan de uitstroom van sterkere groepen. Ondanks de investeringen 

in strategische ingrepen blijven we met een grote woningstock zitten die kwalitatief 

onvoldoende is.” (Temmerman, 2012) 

Door fysieke opwaardering krijg je processen van uitsortering op de woonmarkt. Maar 

tegelijk blijft er in het laagste woningsegment een instroom van zwakke groepen.   

Is die verscheidenheid problematisch? Volgens Dirk Temmerman niet: “Dat was 30, 40 

jaar geleden ook. Het verschil tussen chique burgerhuizen en de beluiken en alles wat 

daar tussen zat is er altijd wel geweest. Nu is die verscheidenheid er nog steeds.” 

“Want naast deze instroom is er een blijvende instroom van migranten met een laag 

inkomen. Ook zij zoeken plekken in de gordelwijken op, omdat daar nog voor hen 

betaalbare woningen zijn. Daar zit uitbuiting in door huisjesmelkers: die recycleert de 

woning door ze verder te verhuren, per kamer, tot het helemaal kapot is en dan laat die 

dat los of renoveert het, maar dan komt het weer in de legaliteit terecht, want het moet 

terug aan een aantal eisen voldoen. Dit zijn dus twee verschillende dynamieken die 

tegelijk spelen in die wijken.”  (Van Wesenbeeck, 2012)  

Deze blijvende diversiteit of dualisering binnen de gordelwijken heeft vooral te maken 

met de beschikbare woningstock. In wijken als de Brugse Poort en Rabot zijn er immers 

– ook na stadsvernieuwing – nog steeds een groot aantal huizen en huizenblokken met 

een povere woonkwaliteit. Marc Heughebaert wijst er duidelijk op dat het potentieel 

voor gentrificatie duidelijk verschillend is tussen en binnen de wijken. In een wijk als 

Heirnis zorgt de degelijke bouwfysische kwaliteit van de meeste woningen voor een 

vlugge ‘herovering’ door de middenklasse. Ook in belangrijke delen van Rabot en 

Ledeberg is een deel van het woonpatrimonium zo slecht dat gentrificatie niet kan 

werken. “De Muide heeft enkele ‘bourgeoisstraten’ met huizen van betere kwaliteit 

naast arbeiderswoningen uit de 19de eeuw. Woningen uit het begin van de 20ste eeuw, 

echte burgerhuizen, trekken een logische, weinig gestuurde omslag naar nieuwe 

bewoners uit de middenklasse aan. De middenklasse trekt hier naartoe door de 

woningnood. Je krijgt woonenclaves van de middenklasse maar enkele straten verder is 

de kwaliteit van de huizen opnieuw zo slecht dat een duurzame bewoning door de 

middenklasse niet mogelijk is. Je krijgt daar hoogstens een tijdelijke boost van 

middenklassers die er weer vertrekken eens ze hun gezin uitbouwen.” 
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2.6. Flankerend beleid? 

Verschillende respondenten wijzen op het gebrek aan flankerend beleid om de 

gentrificatie bij stadsvernieuwing te counteren. Vooral het gebrek aan krachtige 

instrumenten in het woonbeleid wordt aangebracht.  

Bovendien worden die schaarse instrumenten niet uitsluitend naar de lage 

inkomensgroepen gericht. Een verschuiving van de inzet op sociale woningen naar 

budgetwoningen en –kavels voor de lagere middenklasse wordt vastgesteld. Naast het 

sociaal verhuurkantoor is binnen de AGSOB een stedelijk verhuurkantoor ingericht dat 

opnieuw naar de lagere middenklasse is gericht. Samenlevingsopbouw vreest dat het 

stadsbestuur niet voluit de kaart van herverdeling op de woonmarkt durft te trekken 

“uit schrik om politiek afgerekend te worden, ‘het zijn allemaal profiteurs en nu krijgen 

ze nog een huis erbij’, dan blijven we met een zwak flankerend beleid zitten.” (Vael & 

Dutry, 2012)  

Volumes 

Sas Van Rouveroij verdedigt een volumeredenering. “Als je op schaarste werkt, moet je 

voldoende en tijdig alternatieven voorzien in de zones van stadsvernieuwing. Maar dat 

is een moeizaam proces, als het én niet te hoog moet zijn én als er voldoende groen en 

parken moeten voorzien zijn is dat catch 22. Als je sociale uitdrijving wil vermijden moet 

je de volumes respecteren.” Volgens hem faalt het Gentse beleid omdat bij elk 

vernieuwingsproject het aantal volumes sociale woningen daalt zonder dat dit volume in 

de wijk zelf wordt gecompenseerd. 

Sociale huisvesting 

Het falen om meer sociale woningen te voorzien in Gent wordt erkend. Philippe Van 

Wesenbeeck vreest “dat dit een aflopend verhaal is. De kostprijs en doorlooptijden zijn 

zo groot – en door de regelgeving zal dit niet verbeteren – dat het bijna niet vol te 

houden is. Het aantal beschikbare woningen zal hoogstens stabiliseren, ondanks het 

systeem van 20% sociale woningen op 50. De eisen voor energie en wooncomfort zijn er, 

maar het maken het zo zwaar en duur dat er weinig rek op zit voor groei.” (PVW) 

Verschillende verklaringen worden hiervoor aangebracht (Lacoere, 2012; Timbremont, 

2012; Oosterlynck, 2012; Peeters, 2012): 

 de procedures zijn te ingewikkeld, te streng en het duurt te lang door 

overregulering; 

 sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen steeds moeilijker gronden verwerven; 

 de bouwtechnische vereisten zijn verhoogd en de bouwkosten zijn gestegen. 

De projectontwikkelaars kunnen ook worden ingeschakeld binnen de 50/20 regel of in 

een PPS-project zoals De Tondelier. Ze beamen de problematiek maar zien ook andere 

obstakels: sociale woningen mixen doorheen het bouwproject kan niet en sociale 

huisvestingsmaatschappijen zijn niet geïnteresseerd in kleine volumes. Omgekeerd stelt 

Marc  Timbremont dat private ontwikkeling van sociale woningen altijd een pak duurder 

uitvalt.    
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Daarnaast is er het probleem van de aansluiting tussen  woonwensen en woonaanbod 

bij herhuisvesting naar sociale woningen: “die mensen willen bovendien niet wonen in 

een sociaal appartement, die wonen liever in een klein grondgebonden arbeidershuisje.” 

(Lacoere, 2012) 

Verschillende respondenten nemen het Vlaamse spreidingsbeleid voor sociale 

huisvesting op de korrel. Ze erkennen de nood aan sociale woningen in alle gemeenten, 

maar ze willen dat er meer rekening wordt gehouden met de specifieke stedelijke 

realiteit. Sas Van Rouveroij vindt het spreidingsbeleid “een suburbane redenering en een 

redenering op basis van statistiek. Mensen die kansen zoeken, komen in verhouding 

meer in de steden terecht.  Er mag overal een impuls zijn voor sociale huisvesting, maar 

voor mij moeten er in Latem geen 9 % sociale woningen komen. Latem is Gent niet. 

Gent heeft als grootstad vele opdrachten, ook op het vlak van sociale huisvesting. Je 

moet die sociale huisvesting in Gent hoog houden net om het uitdrijvingseffect bij 

herwaardering te vermijden.” 

Bouwblokrenovatie en renovatiepremies 

In de omgeving van de Dampoort heeft het stadsbestuur een cofinanciering aangeboden 

voor slechte bouwblokken. “Interessant was de cofinanciering bij de bouwblokrenovatie 

in Sint-Amandsberg waardoor het niveau van de renovatie kon stegen. Dat mankeert 

aan de huidige aanpak. Want naast stedenbouwkundige ingrepen voor een betere 

structuur, moeten we ook een aanpak hebben voor de bouwblokken die 

stedenbouwkundig niet verkeerd zitten, maar een bedroevende woningkwaliteit 

hebben. En dan zien we dat de subsidies vanuit het Vlaamse en stedelijke niveau 

achteruit gaan. Gelukkig is er federaal nog de fiscale aftrek in grootstedelijke gebieden, 

en de 6% regel voor vervangbouw. Federaal zijn de inspanningen groter” (Lacoere, 

2012).  

In Ledeberg worden er renovatiepremies gegeven aan eigenaars. Over de vraag of dit 

flankerend beleid tegen gentrificatie kan beschouwd worden, ontwikkelt zich een 

boeiend gesprek met stadsplanner Philippe Van Wesenbeeck.  

“Maar dat zijn de jonge starters uit de middenklasse? 

Die gaan daar niet blijven wonen en die woning wordt goed gerecycleerd . Ze gaan daar 

10 jaar blijven en dan komt het misschien opnieuw op de huurmarkt en kunnen ze nog 

30 tot 40 jaar mee. 

Hoe weet je dan dat de kwetsbare bewoners er niet uit gesorteerd zijn als je zegt dat de 

oefening met transitwoningen is mislukt?  

Ze zullen er nog altijd voor een deel uit gesorteerd worden. Je merkt dat ook aan de 

prijzen op de private markt. Zolang die derde pijler ontbreekt ben je altijd te laat.” 
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Private huurmarkt 

PRIJS/KWALITEIT REGULATIE 

Het Vlaams kabinet van Wonen ontwikkelt een monitoring systeem met een 

webapplicatie voor de private huurmarkt, maar veel moet daar niet van worden 

verwacht: “Vlaanderen wordt pas in 2014 bevoegd. Maar ideologisch is dat een zwaar 

debat met de liberalen en met het eigenaarssyndicaat. We hebben totaal geen greep op 

de huurprijzen.” (Temmerman, 2012)  

Verder is Gent een van de eerste steden die de reglementering over verplichte 

affichering van huurprijzen heeft toegepast. “Er bestaat weinig controle op, maar het is 

tenminste bekend.” (Vael & Dutry, 2012)   

Filip De Rynck blijft sceptisch: “Als er geen krachtiger beleidsinstrumenten komen voor 

de stedelijke overheid naar kwaliteitscontrole en prijsbeperkingen voor woningen dan 

blijft dat dweilen met de kraan open. Met druppels op de hete plaat zoals sociale 

verhuurkantoren. Dat is allemaal zeer goed, maar in impact zeer beperkt. Daarop wordt 

zo gefocust dat wat eigenlijk een experimentje is, verward wordt met regulier beleid.” 

SOCIAAL VERHUURKANTOOR 

Gent beschikt over twee sociale verhuurkantoren, maar veel waarnemers zijn het er 

over eens dat deze te weinig zijn uitgebouwd voor de massiviteit van het probleem.  

“Bedoeling is dat eigenaars hun pand kunnen aanbieden voor langdurige verhuring 

waarbij we woningen ook goed kunnen renoveren. Uit de woonstudie bleek immers dat 

vooral kleine eigenaars hun huurwoningen aan het opgeven zijn omdat ze het te lastig 

vinden. Dus we willen het verhuren overnemen, tegen een vergoeding, en die eigenaars 

zijn verlost van de lasten van verhuring en van renovatie. Ik geloof echt in die formule 

als aanvulling op de klassieke sociale woning.” (Lacoere, 2012) 

Marc Verheirstraet denkt dat de beperkte uitbouw een politiek en een 

managementprobleem is. “Dat klopt inderdaad. Het kan sociale verdringing echt helpen 

vermijden. Een stad als Kortrijk heeft dat sterker uitgebouwd. In Gent is het nog een vrij 

jong initiatief. En politiek ligt dit ook gevoelig om sterk te interveniëren op de 

huurmarkt. Bovendien starten we dergelijke initiatieven vaak vanuit een puur sociale 

invalshoek, maar we missen soms economische know-how om dit op grote schaal 

efficiënt toe te passen“ 

RESIDUELE HUURMARKT 

Bij gebrek aan flankerend beleid in de sociale woningbouw en in de renovatiemarkt voor 

eigenaars zoekt Philip Van Wesenbeeck een oplossing in de residuele huurmarkt. “Voor 

die in se slechte panden moet je de Wooncode hanteren: dat is de kwaliteit én dat is de 

huurprijs die je mag vragen. Dat betekent inspectie, screening, huursubsidie gekoppeld 

aan prijs- en kwaliteitscontrole. Een subsidiesysteem uitbouwen voor huizen bewoond 

door huurders maar wel met inspectie om niet de huisjesmelkers te subsidiëren. Om dat 

te organiseren moet je lokaal een organisatie uitbouwen. Maar dan heb je toch vlug 50 

transitwoningen nodig zodat huurders onderdak krijgen tijdens renovatie want je zal 

panden moeten sluiten.”  
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2.7. Vooral stille gentrificatie… maar niet uitsluitend 

De hedendaagse gentrificatie in de gordelwijken kan vooral als een vervolg van de pand-

per-pand gentrificatie van de laatste decennia worden beschouwd. De stadsvernieuwing 

versterkt deze stille gentrificatie, maar beperkt ze tegelijk door de ruimtelijke 

selectiviteit van de ingrepen en vooral door de zwakke ingrepen op de povere kwaliteit 

van de woningen en bouwblokken in grote delen van de 19de eeuwse gordel. 

Toch merken we ook in Gent voorbeelden van de hardere gentrificatie vanuit 

projectontwikkeling. In de interviews met de projectontwikkelaars blijkt dat het 

commercieel succes van de projecten duidelijk samenhangt met de samenstelling van de 

buurten en de wijziging van die samenstelling. 

Bruno Terryn beschrijft de wensen van potentiële kopers van het project De Tondelier: 

“Mensen gaan dan ’s rondlopen in die Rabotwijk en ze hebben maar van één zaak schrik: 

vreemdelingen. Of letterlijk: kleurlingen. Ze associëren dat met een lagere status en 

criminaliteit. Zeker het publiek dat komt uit de villa’s met de grote poorten uit de 

groene landelijke gebieden, willen allemaal een gepantserde deur (…) Lievehof ligt net 

aan de overkant en in de kleine straatjes wonen minder vreemdelingen, meer 

anarchisten, bohemiens,… en dat gaat wel goed. Toch hebben we het meeste weerstand 

van de Gentenaars zelf. Die vinden dat geen goede buurt. Kapitaalkrachtige Gentenaars 

willen niet naar die slechtere wijken komen. Maar minder bevooroordeelde kopers uit 

suburbaan gebied zien het Lievehof of de Tondelier, merken dat ze met korte 

wandelingetjes zeer vlug in het centrum zijn en houden minder rekening met het 

historische imago van een wijk. Ze komen neutraler die stad binnen.” 

Indirect beaamt Terryn de stelling van Oosterlynck over de minder harde gentrificatie 

van de meer progressieve oud-studenten die historisch de drijvende kracht waren in de 

pand-per-pand aanpak. “Met de Tondelier mikken we natuurlijk ook op jonge 

tweeverdieners, dat zijn progressieve oud-studenten, ook inwijkelingen maar die 

hebben wel meer affiniteit met gekleurde wijken. Die mix van leefstijlen is voor hen 

minder een probleem.”  

Ignace Vandenabeele schetst waarom gentrificatie in Gent beter lukt dan in andere 

steden. “Dat heeft te maken met de grootte, de sociale omgeving, de mix van bewoners 

en de ligging van de stad in Vlaanderen. Mijn subjectieve perceptie is dat Antwerpen 

een agressievere leefomgeving is dan Gent. Cru gesteld: Gent heeft geluk dat de 

allochtone gemeenschap vooral een Turkse gemeenschap is, die vooruit denken, 

ondernemend zijn en meehelpen aan die stad. Antwerpen en Brussel zitten meer in een 

Magreb-omgeving waar de prikkelbaarheid hoger is en de benadering van werken en 

wonen, vermenging anders is. Dat is een belangrijk voordeel.”  

Volgend fragment uit het interview met Bruno Terryn wijst op de wens tot gentrificatie 

om het succes van de Tondelier in het Rabot te kunnen vrijwaren: 

“En in de Tondelier krijg je nieuwe instroom met een bepaalde achtergrond en leefstijl, 

verwachtingen, met daarnaast de bevolking in de Rabotwijk met andere achtergrond, 

leefstijl, netwerken… Hoe gaan die zich met elkaar verhouden? Zou het dan ook niet 
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kunnen dat of de enen of de anderen zich daar niet meer zo goed voelt en daar dan 

vertrekt?  

Dat zou goed kunnen. Maar wij zullen uiteraard inzetten op een overwicht aan onze 

kant. Want Stadsvernieuwing is ook echt ‘stadsvernieuwing’. We kunnen ons niet 

inschrijven in het bestaande model zodat de bestaande bewoners in hun verpauperde 

huisjes gelukkig blijven en zich goed zouden blijven voelen – als ze zich al goed voelen.”   

Terryn geeft aan de als de bouwwerken starten ‘het deeg zal worden omgerold’ en dat 

er dan gentrificatie zal moeten zijn. Hij hoopt en verwacht ook dat de straten in de 

onmiddellijke omgeving van het project gentrificatie zullen ondergaan, zodat de 

bewoners van het project geen last hebben van de omgeving. Dan kunnen ze zelf kiezen 

of ze in contact willen komen met de gekleurde omgeving van de Wondelgemstraat, of 

ze vanuit hun enclave met de fiets of de tram direct naar het stadscentrum rijden.” 
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3. Staatsruimtelijke strategieën en gentrificatie 

3.1. Strategie voor economische accumulatie: ‘hefboom’ 

Gentrificatie als effect van een hefboomstrategie 

Bij de discussie over gentrificatie als effect van stadsvernieuwing  maakt Filip De Rynck 

een onderscheid tussen de effecten van het stadsproject zelf en bredere effecten in de 

wijk met de woonmarkt als belangrijkste factor van sociale sortering. Dit onderscheid 

tussen ‘smalle’ en ‘brede’ effecten van het vernieuwingsbeleid is echter moeilijk vol te 

houden. Als het beleidsdoel van de stadsvernieuwing een expliciet hefboomeffect naar 

de private immobiliënmarkt inhoudt, kan de perimeter van de discussie over de 

beleidseffecten niet  worden beperkt tot het ‘project zelf’.  

De hefboomstrategie van de overheid bestaat er immers in dat publieke investeringen 

ontwikkelaars moeten aantrekken maar ook en vooral jonge middenklassers die huizen 

aankopen en renoveren in die buurten. Filip De Rynck merkt wel een “grote gevoeligheid 

voor die problematiek, en een inzet op corrigerende maatregelen en flankerend beleid. 

Binnen die beperkte niche van die beleidstheorie voor dat project zelf is dat gelukt. 

Maar vervolgens – en ik weet niet of dit tot de beleidstheorie behoort – als elke publieke 

investering van 1 euro 3 euro zou moeten genereren, in dat soort klassieke redenering  

van stadsprojecten  kom je terecht in de redenering van de vrije markt.” 

Ook Ann Pisman wijst op de tegenstelling tussen het “én-én-verhaal” en de 

beleidspraktijk. In de publieke investeringen in het openbare domein en de 

voorzieningen was het én-én “als je kijkt naar de Brugse Poort met parken, culturele 

voorzieningen, gezondheidscentra, enz. dan was dit breed gericht, op bestaande én 

nieuwe bewoners. Dat was zowel bij de intenties als bij de realisaties duidelijk.(…) Maar 

in de  private sector worden huizen opgekocht en opgeknapt en die vroegere huurders 

verdwijnen uit het verhaal. Het totaalbeeld is er dus niet. (…) Ik denk dat dit een blinde 

vlek is in de beleidstheorie. Er is geen strategie voor de woningmarkt.” 

Pascal De Bruyne verheldert het verband tussen de hefboomstrategie en gentrificatie: 

“In de woonnota’s van Karin Temmerman staat er letterlijk dat het de bedoeling is 40 % 

overheidsmiddelen in stadsvernieuwing te stoppen om 60 % aan te trekken. Als je in 

zo’n situatie heel expliciet die doelstelling ziet – privaat kapitaal aantrekken – dan weet 

je vooraf welk effect dit zal hebben. Want de sociale woonmarkt is onvoldoende en de 

stad kan niet sociaal flankeren omdat ze enerzijds te weinig instrumenten heeft op de 

woonmarkt (fiscaliteit zit federaal, woonbeleid Vlaams) en anderzijds weigert met de 

wel beschikbare instrumenten socialer in te grijpen.  In zo’n omstandigheden zou een 

stad moeten zeggen: zolang we geen flankerend beleid kunnen inzetten, onthouden we 

ons van handelen om het niet erger te maken. De stad doet net het omgekeerde. 

Mensen worden verder geduwd naar bijvoorbeeld de Bloemekeswijk met minder 

publieke voorzieningen en woonkwaliteit. ” 
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Strategie van het tekort 

De hefboomstrategie is naast een politieke keuze volgens Stijn Oosterlynck ook een 

financiële noodzaak. “Het stedenbeleid in Vlaanderen is financieel een marginaal beleid 

– men zal dat niet graag horen. En met dat kleine budget probeert men dan toch iets te 

realiseren. En dan gebruikt men dat budget als hefboom uit onmacht. Eigenlijk zou men 

wijk na wijk globaal moeten aanpakken, omdat de kwaliteit van huisvesting en omgeving 

zo problematisch slecht is. Maar de middelen zijn er niet, dus werkt men met projecten. 

Op zich is er niets tegen een projectwerking om iets op gang te brengen en dan te zien 

wat er gebeurt. Ik vind ook niet dat de overheid alles moet doen. Alleen: als je selectief 

acupunctuur doet, een aantal plaatsen opkrikken, dan gaan we wat particulieren 

aantrekken die zal renoveren, … zit de sociale selectiviteit ingebakken in je instrument. 

Wie het kapitaal niet heeft, valt echt uit de boot. Dan versterk je met je strategie de 

gentrificatie.” 

Ook Herman Peeters beschouwt de hefboomstrategie als een weinig fundamentele 

strategie op basis van een gebrek aan ambitie en middelen. “ De stedelijke politiek botst 

op haar grenzen. Overheen de beleidsniveaus in ons land kan men geen beleid voeren 

dat fundamenteel de problemen aanpakt: dit vereist ongelooflijk grote investeringen in 

vernieuwing van de woningstock, en bovendien een zeer sociaal flankerend beleid om 

sociale verdringing te vermijden. Dat is een zeer delicaat punt. Een sterkere regulering 

van de huurmarkt zal meer effect hebben dan ergens een huis wegnemen op een hoek 

en daar een boom planten.”  

“Door gebrek aan publieke middelen zijn de beleidsmensen vanuit een soort pragmatiek 

gedwongen om beroep te doen op private investeringen. Zonder hen maken de 

beleidsmensen het niet. De neveneffecten maken die beleidsmensen dan misschien wel 

ongelukkig, maar het heeft te maken met de visie hoe sterk de overheid mag zijn, hoe 

sterk ze mag ingrijpen. Gaan we de opcentiemen verhogen om in te zetten op sociale 

stadsvernieuwing, schaffen we de hypothecaire belastingsaftrek af enzovoort? Dat zijn 

keuzes over de rol en slagkracht van de overheid.” (Willaert, 2012) 

De hefboomstrategie 

“De hefboom dubbel: op stedelijk niveau met de grote stadsprojecten, maar ook binnen 

de 19de eeuwse gordel via instroom van private investeringen.” (Vael & Dutry, 2012) 

Verschillende politieke en ambtelijke beleidsmakers leggen in de interviews de 

hefboomstrategie helder uit.  

Frank Beke stelt dat privaat kapitaal aantrekken de herwaardering moest vooruit helpen 

“dat lukt maar in de ene buurt al beter dan in een andere. In de historisch interessante 

buurten is dat geen probleem.” 

Sas Van Rouveroij verduidelijkt hoe de geconcentreerde en consequente inzet van 

publieke middelen in de gordelwijken private investeringen moet aantrekken. “Hierdoor 

komt het tweede spoor tot stand -  een spoor dat wij liberalen altijd graag zien – als de 

overheid jarenlang zal investeren, dat de private sector ook initiatief neemt. In al die 

gebieden daar heb je ook veel private initiatieven. Het enige nadeel is dat je daar dan na 
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restauratie… nee geen nadeel want het beoogde effect is dat je de middenklasse 

binnenkrijgt die zorgen voor de centen die je ook nodig hebt om je stadsherwaardering 

tot stand te brengen. En binnen die stadsherwaardering moet je dan die sociale 

component van sociale huisvesting in het oog houden.” 

Dirk Temmerman vindt dit een  “smalle, eerder liberale interpretatie van het verhaal. 

Onze interpretatie was: het moet een hefboom zijn, maar ook voor de mensen die er nu 

wonen. Dat uit zich in voorzieningen: woonwinkels, buurtwerk, werkwinkel, 

wijkgezondheidscentra, jeugdwelzijnswerk, migrantenwerking… dus eigenlijk 

voorzieningen gericht op de sociale kwesties.” 

Ruimtelijk selectieve inzet 

De hefboom houdt in dat de beschikbare middelen ruimtelijk selectief werden ingezet. 

In wijken waar de markt doordat de fysieke kwaliteit van de huizen wat beter is 

bijvoorbeeld Heirnis – en waar dus gentrificatieprocessen kunnen optreden, daar wordt 

minder publiek in geïnvesteerd. In wijken met een minder kwalitatieve publieke ruimte 

en huizen, daar zal de stad investeringen doen die net een trigger zijn voor dergelijke 

gentrificatieprocessen.  

Carl Dejonghe bevestigt: “We wilden daar complementair zijn. We wilden voortrekker 

zijn voor private investeringen.” Ook Philippe Van Wesenbeeck: “Het is een hefboom op 

plekken waar de spontane vernieuwing door het marktmechanisme niet op gang komt. 

Je trekt ze op gang, je weet dat er een uitsortering gebeurt dus je moet tegelijk 

begeleidende maatregelen inzetten.” 

Peter Lacoere legt de ruimtelijke selectiviteit uit: “Bij plaatsen waar die ingrepen 

gebeurd zijn, is de waarde van woningen in de omgeving zeker gestegen. Maar een 

aantal straten verder is dat  helemaal niet het geval.” Bepaalde wijkdelen zijn vernieuwd 

en daar spelen die verdringingsprocessen als de kwaliteit van de woningen voldoende 

hoog is. Maar een paar straten verder, waar de woningkwaliteit en de 

omgevingskwaliteit minder is, speelt dat effect dus veel minder. 

Eerste hefboom: aantrekken van privaat kapitaal 

Dit houdt in dat de overheid stimulansen geeft en voorwaarden creëert en verder de 

markt als hefboom voor stadsvernieuwing laat spelen.  

Marc Verheirstraeten legt uit dat de directe bedoeling van stadsvernieuwing het 

verhogen van het privaat initiatief was: “Maar ook bij stadsvernieuwing was een van de 

indicatoren het verhogen van de private bouwaanvragen. Soms is de impuls vanuit de 

stad nodig om dat aan te zwengelen. Het aantrekken van investeringen voor renovatie 

was een duidelijk doel.”  

Jeugdwerkers observeren het effect van die interventie: “Als je een wijk opwaardeert 

voor een middenklasse, krijg je bijvoorbeeld een Bio Planet of een Delhaize. Die doen 

marktonderzoek. Daarvoor werkt die pure vrijemarkteconomie. Cotton Island kon er 

maar komen omdat er een stadsvernieuwing is, want die gaan niet investeren in een  
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wijk met een grauw en onveilig imago. En nu kunnen ze uitpakken met 

‘stadsvernieuwing’ in hun verkoopspraatjes.” (Naert & Vardar, 2102) 

Bruno Terryn ziet een duidelijk verband tussen projectontwikkeling en renovatie van 

individuele woningen. “Er ontstaat een soort continue beweging van verbetering. Als dat 

op gang komt, dan worden er ook veel individuele kavels verkocht, bijvoorbeeld 

rechtover Cotton Island aan de Franse Vaart zijn veel huizen opgekocht en gerenoveerd. 

Er is een parallel tussen projectontwikkeling en individuele renovatie van de huizenstock 

door jonge tweeverdieners. Rond de Tondelier zullen de eerste straten ook in 10, 20 jaar 

verbeterd worden.” 

Ignace Vandenabeele wijst op het belang van een stimulerende overheid. De overheid 

kan een grond- en pandenbeleid voeren, de noodzakelijke stedenbouwkundige planning 

uitzetten. “Anders heeft dat voor ons weinig zin. Als ontwikkelaar probeer je de waarde 

van een perceel goed in te schatten: is het ontsluitbaar, is er openbaar vervoer, is er een 

parkoplossing naar ontpitting of uitwijkmogelijkheden voor de kinderen, is er water,… 

dat zijn aantrekkelijke punten. 

PPS 

De meeste hefboomeffecten worden verwacht van het aanzwengelen van de stille 

gentrificatie: jonge tweeverdieners uit de middenklasse die pand na pand opkopen en 

renoveren. Kapitaalsinvesteringen gebeuren vooral door de mensen zelf die hun 

woningen renoveren en meerwaarde realiseren bij verkoop. 

Daarnaast zijn er ook de grotere ontwikkelingen na brownfieldsanering zoals De 

Tondelier in de Gasmetersite. “Door de PPS kan een site als de Tondelier gesaneerd en 

ontwikkeld worden. Dat zijn zeer grote, complexe dossiers waar je ook met een grote 

associatie van ontwikkelaars, aannemers,… moet samenwerken.” (Vandenabeele, 2012) 

Vanuit zijn ervaring in de sociale huisvesting is Marc Timbremont geen voorstander van 

deze formule: “Al die systemen van private financiering of PPS hebben hetzelfde 

resultaat: de woningen zijn ofwel duurder, ofwel minder van kwaliteit. We moeten winst 

maken, waaraan kunnen we in het lastenboek ontsnappen? We hebben moeten 

vaststellen dat die alternatieve financiering 30 % duurder is.” Volgens hem is de PPS-

verplichting onder liberale invloed in de Vlaamse stadsvernieuwingssubsidies 

ingebracht.   

In De Tondelier is de private ontwikkelaar vragende partij voor de verfraaiing van het 

publieke domein om succesvol te kunnen investeren in het project: “De binnengebieden 

zijn volgestouwd met garages tot en met, het openbaar domein is slecht en saai. Wij 

hebben in de onderhandelingen met de stad over de meerwinsten van het 

Tondeliersproject gesteld dat dit moet gebruikt worden voor investeringen in de 

Rabotwijk: parkjes aanleggen in binnengebieden of braakliggende gebieden die ze 

kunnen verwerven (… ) Want wij hebben geen belang bij een breuk tussen die wijk en 

ons project. Vanaf de wedstrijd hebben wij niet met een breukgedachte gewerkt, wel 

met de gedachte van een soepele overgang tussen die 2 werelden. Wie een 

appartement of nieuwbouwwoning van 250.000 of 300.000 euro koopt, met alle straten 
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links een zeer triestige wijk en rechts een nieuwbouwwijk, dat is toch een spanningsveld. 

Wij hebben dus belang bij een stuk verbetering in die bestaande wijk.” 

De expliciete effecten van PPS naar gentifricatie werd duidelijk in het project ‘Nieuwe 

Molens’. Daar werd duidelijk gekozen voor een project voor de middengroepen. “Dat 

was de eerste keer dat wij in Samenlevingsopbouw protestbrieven kregen van 

buurtbewoners: er is hier een woonproject, ik woon hier al heel mijn leven als 

alleenstaande met een klein inkomen, ik kan hier geen huis kopen en de huizen zijn 

slecht, ik blijf hier toch kijken, dan komt er een nieuw project … en dan ging het over de 

toewijscriteria: normaal is er een maximale inkomensgrens om in te stappen, nu was er 

een minimale inkomensgrens. Dit bewijst het beleid naar hogere inkomensgroepen.” 

(Vael & Dutry, 2012) 

Carl Dejonghe is het daar niet mee eens: “Zelfs bij die private projecten kunnen wij gaan 

sturen op de sociale mix. Bij de Tondelier stellen we: 20 % sociale woningen, 20 % 

bescheiden woningen en 60 % martkconform. Dus 40% is gericht op lage 

inkomensgroepen.” 

Tweede hefboom: trickle down naar kwetsbare bewoners 

Over de positieve gevolgen naar de meest kwetsbare groepen zijn veel respondenten uit 

het middenveld dus zeer sceptisch. 

Stijn Oosterlynck vindt dit een fundamenteel probleem omdat de sociale selectiviteit 

ingebakken zit in het instrument: “Wie het kapitaal niet heeft, valt echt uit de boot. Dan 

versterk je met je strategie de gentrificatie, tenminste als je intussen tegelijk geen 

sociaal huisvestingsbeleid voert. Bij die vernieuwingsprojecten komt de sociale 

huisvesting te laat, te traag en is ze ook onvoldoende. Er is onvoldoende flankerend 

woonbeleid. Op zich is het geen probleem dat de overheid niet alles doet, probeert 

privaat kapitaal te mobiliseren om wijken op te knappen. Maar de tweede hefboom 

naar de meest kwetsbare groepen werkt niet.” 

Marc Heughebaert ziet dit uitsluitingsmechanisme van het aantrekken van kapitaal als 

hefboom werken als het woningaanbod kwalitatief genoeg is. 

“Kwetsbare bewoners kunnen ook niet weg naar de sociale huisvestingsmaatschappijen, 

terwijl 27 % van de huurders eigenlijk recht hebben op een sociale woning. 7900 

gezinnen hebben betalingsproblemen op de huurmarkt. Dus het hefboomeffect werkt in 

de huidige omstandigheden niet. De zwakste groepen blijven te veel geld uitgeven aan 

wonen.” (Peeters, 2012) 

Herman Peeters ziet nauwelijks voordelen van de ingrepen in het Rabot. “Het 

justitiepaleis moest voor een nieuwe impuls zorgen, maar ik zie weinig nieuwe horeca, 

weinig herwaarderingseffect. (…) Men hoopt op hefboom, spin-off via publieke 

investeringen: mensen en werkgelegenheid aantrekken met spin-off op de wijk bv. de 

300-600 bezoekers van gerechtsgebouw, kantoren voor advocaten, … maar dat zie je 

wel in Begijnhoflaan maar niet in de Wilgenstraat en andere kwetsbare buurten.”  
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Dominique Willaert wijst er op “dat de meest kapitaalkrachtigen de meeste en als eerste 

toegang hebben tot de informatiebronnen. Ze hebben altijd een voorsprong. Ze zijn 

twee stappen vooruit.” 

Dominique Willaert ziet duidelijk de voordelen van “een aantal ingrepen, zoals meer 

groen, daar zie je meteen de vruchten van. Mensen zonder private tuin, de meest 

kwetsbare groepen, maken gebruik van die publieke ruimte.” Maar dit zijn de directe  

positieve effecten van overheidsinvesteringen in het publieke domein.  

3.2. Strategie voor sociale regulatie 

Uit de interviews met de projectontwikkelaars komen duidelijk verschillende wensen 

van verschillende groepen van het ‘gewenste nieuwe publiek’ naar voor.  

De potentiële kopers in nieuwe middenveldenclaves in de gordelwijken “gaan dan ’s 

rondlopen in die Rabotwijk en ze hebben maar van één zaak schrik: vreemdelingen. Of 

letterlijk: kleurlingen. Ze associëren dat met een lagere status en criminaliteit. Zeker het 

publiek dat komt uit de villa’s met de grote poorten uit de groene landelijke gebieden, 

willen allemaal een gepantserde deur. Lievehof ligt net aan de overkant en de kleine 

straatjes wonen minder vreemdelingen, meer anarchisten, bohemiens… en dat gaat wel 

goed (…). minder bevooroordeelde kopers uit suburbaan gebied zien het Lievehof of de 

Tondelier, merken dat ze met korte wandelingetjes zeer vlug in het centrum zijn en 

houden minder rekening met het historische imago van een wijk.” (Terryn, 2012) 

Anderzijds wordt met de Tondelier ook op de progressieve jonge tweeverdieners gemikt 

“dat zijn progressieve oud-studenten, ook inwijkelingen maar die hebben wel meer 

affiniteit met gekleurde wijken. Die mix van leefstijlen is voor hen minder een 

probleem.” Ignace Vandenabeele verwijst naar die groep jonge mensen “jonge mensen 

die meer open zijn, toleranter zijn, misschien mensen met een andere achtergrond 

kennen van op school of op kot – waar een bepaalde generatie vandaag niet mee 

overweg kan omdat ze dat nooit gekend hebben. Dus ik denk dat die vermenging op zich 

er wel komt, maar dat is een kwestie van tijd. Die jonge mensen zijn zich zeer bewust 

van die omgeving. En intussen is ook de 2de en 3de generatie van de Turkse gemeenschap 

naar ons toe gegroeid.  Dat biedt raakpunten, want die zeggen ook: maar dat kan niet 

dat het hier op straat zo vuil ligt, of dat ze in mijn straat drugs dealen? De bevolking 

verzet zich daar zelf tegen in die wijken. Ik ben daar op termijn zeer optimistisch over. 

Dat is gewoon een kwestie van tijd.”  

Die verschillen in perceptie en verwachtingen vanuit het ‘gewenste publiek’ van de 

stadsvernieuwing verwijst naar een harde respectievelijk zachtere vorm van 

gentrificatie. Naast de directe verdringing spelen ook interactieprocessen in de sociale 

omgeving een belangrijke rol bij indirecte verdringing.  

Strategieën van sociale regulatie kunnen die indirecte verdringing bevorderen of 

afremmen. In de Gentse stadsvernieuwing kunnen we drie strategieën onderscheiden: 

sociale cohesie, sociale mix en bestrijden van sociale overlast. 
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3.2.1. Sociale cohesie 

CONSENSUS IN HET OPENBAAR BESTUUR 

Over het belang van sociale cohesie is er een grote consensus binnen het openbaar 

bestuur.  

De paarse architecten van de stadsvernieuwing zijn het roerend eens:  

“Vanaf het begin van paars heeft Gent inderdaad sterk op cultuur in de buurten ingezet. 

Sociale cohesie is daarbij het doel. Je wil mensen die er wonen, mensen met andere 

culturele achtergronden en jonge intellectuelen met kinderen in die buurten laten 

samenleven. Want je kan schitterend renoveren, oude fabrieken omtoveren in prachtige 

lofts, maar als die mensen zich voor de rest niet integreren in die buurt dan krijg je 

onnozele conflicten zoals in de Muide vandaag. De sterksten halen het dan uiteindelijk. 

(…) Mensen leven en werken op allerlei plaatsen, maar de buurt blijft toch een plek van 

waaruit ze vertrekken en opnieuw thuiskomen. De buurt blijft een herkenbare en 

wezenlijke plek, de plek die mensen zich meest eigen maken. Het is belangrijk dat 

mensen zich mede-eigenaar voelen van een buurt.” (Beke, 2012) 

“Samenlevingsopbouw gaat over openbaar domein en kwalitatieve woningen, maar je 

moet ervoor zorgen dat de mensen die in die woningen komen zich ook thuis voelen en 

dat er een soort gemeenschapsleven tot stand komt. En wat is dan de factor bij uitstek? 

Het sociaal-artistiek werkveld was gericht op het versterken van de plaatselijke 

gemeenschap.” (Van Rouveroij, 2012)  

Marc Verheirstraete van gebiedsgerichte werking verdedigt het sociale cohesiebeleid en 

ziet hierin het sociaal kapitaal van instromende middenklassers aan het werk:  

“We moeten dat niet clichématig idealiseren of aanvallen van ‘hoi hoi allemaal samen’. 

Maar in een wijk is een basis van herkenbaarheid nodig. Initiatieven maken de buurt 

meer dan een traject naar je eigen woning. We hebben mooie voorbeelden met De 

Vieze Gasten en Trafiek, wijkgezondheidscentrum en de bibliotheek in de buurt. Maar 

ook die 4 bewoners die samen een straatbarbecue organiseren dragen bij tot 

herkenbaarheid en gemeenschappelijkheid. Maar dat ligt allemaal heel gevoelig.(…) 

Naar initiatiefnemers zijn dat duidelijk mensen uit de middenklasse. Maar we doen 

bewust pogingen om ook kwetsbare bewoners te ondersteunen (…) Zowel de fysieke als 

sociale veranderingsprocessen in de wijk moet je dus sociaal zeer sterk flankeren, anders 

organiseer je de sociale verdringing. Daar ben ik zeer sterk van overtuigd.” 

Tine Boucké ziet sociale cohesie als een preventieve aanpak voor een leefbare stad: “Als 

mensen meer voeling krijgen met wat er in hun wijk gebeurt, gaat de wijk erop vooruit. 

Dan kan je meer beroep doen op hun verantwoordelijkheidsgevoel, en moet je als stad 

minder curatief optreden. Door de sociale cohesie te ondersteunen en te proberen 

versterken, kan je dingen van onderuit laten groeien en krijg je een meer leefbare stad.” 

KRITISCHE STEMMEN 

Precies die instrumentele kijk op sociale cohesie lokt heel wat kritiek uit.  
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“Het algemeen probleem met sociale cohesie is dat het naar voor wordt geschoven als 

een sociale doelstelling. De klassieke oude sociale kwestie, de sociale ongelijkheid wordt 

ingepakt in het cohesieverhaal. De sociale ongelijkheid gaat over de kloof rijk/arm 

opheffen, sociale cohesie gaat over contact tussen mensen. Op zich is er niet direct iets 

tegen sociale cohesie, maar het kan de oude kwestie niet vervangen. (...) Structureel 

gezien kan men geen weg met de sociale ongelijkheid en dus wordt sociale cohesie naar 

voor geschoven. Dat is natuurlijk nodig om oplopende sociale spanningen op te vangen.” 

(Oosterlynck, 2012) 

“Sociale cohesie primeert. Omdat sociale stadsvernieuwing niet meer mogelijk is, ook 

door gebrek aan subsidies van Vlaamse overheid (…) worden structurele problemen niet 

aangepakt. Brandjes blussen, samenlevingsproblemen beheersen. De focus ligt op 

sociale controle, (…)  op sociale cohesie met wijkfeestjes, straatbarbecues enz.(…). Maar 

uiteindelijk werkt dat niet omdat die verschillen in de wijken zeer duidelijk aanwezig zijn, 

tot frustratie van bewoners die daar bij betrokken zijn.  De ‘precaire puzzel’ in de Brugse 

Poort is een voorbeeld: ondanks allerlei buurtvoorzieningen en activiteiten blijft de 

afstand tussen instromende middenklassers en instromende nieuwe EU-burgers 

bijzonder groot. Dat zijn aparte werelden die mekaar niet kennen en niet vinden.” 

(Heughebaert, 2012) 

Het middenveld wordt georiënteerd naar sociale cohesie, om een positieve sfeer te 

bevorderen maar ook  als preventie voor controle.  

“Omdat er een fijnmazig weefsel van sociaal-artistieke praktijken in Gent aanwezig was, 

had ik er als Schepen van Cultuur ook alle belang bij om dat fijnmazig weefsel in stand te 

houden en te verstevigen én ook voor onze kar van stadsvernieuwing te spannen.” (Van 

Rouveroij, 2012)  

“In 2007-2008 kregen we ook als SLO duidelijker de uitdrukkelijke boodschap om zwaar 

in te zetten op sociale cohesie. Dat was voor ons toch wel een nieuwe, verrassende 

wending. De verwachting naar SLO is duidelijk verschoven van een duidelijke rol in 

inspraakbewegingen van bewoners naar een duidelijke vraag om conflicten in deze 

wijken te helpen beheersen.”  (Vael & Dutry, 2012)  

Lut Vael van Samenlevingsopbouw twijfelt grondig aan deze strategie. “Stedelijke sociale 

voorzieningen zoals buurtcentra en subsidies Wijk aan Zet worden blijvend ingezet op 

het ‘opleuken van de wijk’, ze zijn gericht op het ondersteunen van initiatieven van 

sterkere groepen wijkbewoners met straatfeestjes. Zichtbare initiatieven zorgen voor 

een ander imago, waardoor men dreigt te vergeten dat er ook nog andere 

buurtbewoners zijn of waarbij men tracht die andere buurtbewoners in die initiatieven 

te laten meegezogen worden. Of dit lukt valt zwaar te betwijfelen omdat die sociale 

netwerken nauwelijks mengen. Je ziet dat het beste in de Brugse Poort, waar de 

stadsvernieuwing het verste staat. Je kan daar zeker spreken van een instroom van een 

gegoede middenklasse, naast de blijvende instroom van nieuwkomers. Die groepen 

verplaatsen zich naast elkaar. De Vieze Gasten en Pierkespark worden weliswaar 

ingenomen door de sociaal-progressieve voorhoede. Dit zorgt wel voor een interessante 
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sociale tegenbeweging, maar je merkt wel dat die zich niet mengen met die 

nieuwkomers en met de kwetsbare groepen in de wijk.” 

“Dat werkt voor een stuk. Je ziet daar meestal de ‘lefties’ met hun bakfiets die mekaar 

ontmoeten. ‘Dok’ organiseert dan een voetbaltornooi en wil daar ‘bruintjes’ in 

betrekken. Een ploeg van Jong komt daar toe in een volledige bende ‘lefties’. Maar we 

noemen dat al lang geen linksen meer maar een progressief-liberale voorhoede. Maar 

sociale ongelijkheid en de nood aan sociale strijd, dat snappen ze al niet meer. Er is niets 

aan de hand voor hen dus die ‘lefties’ zijn helemaal niet links.” (Naert & Vardar, 2102) 

Ook de jeugdwerkers zetten zich af tegen de inzet van sociale cohesie vanuit controle. 

“Er is niets op tegen dat mensen een leuk straatfeest doen, mekaar beter kennen. Met 

succesvolle activiteiten kan je misschien bestaande netwerken met mekaar 

connecteren. Dat werkt voor plezier. Maar dat gaat veel verder. Het wordt ingezet voor 

een ander doel, vanuit een controleperspectief. En dat werkt helemaal niet. Impliciet is 

er een aanname dat het gaat werken voor iedereen in hetzelfde model, dat iedereen tijd 

en ruimte heeft om deel te nemen, dat dit werkt tegen overlast. En het klopt ook niet, 

het is niet verantwoord om dat te verwachten. Want intussen durft die middenklasser 

nog niet eens in een conflictueuze situatie op een deftige manier een soms terecht 

probleem direct te benoemen. En die geviseerde minderheidsgroepen laten zich ook 

natuurlijk niet graag aanspreken.  Ze voelen zich geen gelijkwaardige gesprekspartner. 

Ze denken ‘ze zijn daar weer, ze hebben weer een probleem met ons’. En dat schrikt die 

brave middenklassers natuurlijk af. Er zijn constant van die micro-conflicten waarin de 

macro-ongelijkheid wordt weerspiegeld. Dan worden de voorzieningen ingeschakeld om 

de overlast te bekampen.” (Naert & Vardar, 2102) 

COHESIE IN EEN NETWERKSTAD? 

De vraag kan worden gesteld of een strategie van wijkcohesie nog realistisch is binnen 

een evolutie naar een netwerkstad. “Vroeger had je een duidelijke wijk, met een 

centrum en een aantal voorzieningen voor iedereen. Vandaag gebruiken verschillende 

groepen verschillende plekken in en buiten de wijk in een netwerk. De vaste identiteit 

van een plek vervaagt. Een netwerkstructuur vervangt de vaste territoriale 

wijkstructuur. (…) Wat betekent sociale cohesie in de wijk dan vandaag nog? Dat werkt 

toch niet want de stad is meer dan een opeenstapeling van wijken. Bij de oudere Belgen 

klopt dat wijkgevoel nog, maar bij al de rest is dat sterk vervaagd.(…) Maar waar veel 

groepen een plek vinden zoals in het Keizerspark, of in volkstuinen met jonge Belgen en 

ouderen, Turkse vrouwen, op die open publieke ruimtes als onderdeel van verschillende 

netwerken, daar zouden we kunnen op inzetten in plaats van buurtfeesten waar de 

Turken niet komen.” (Van Wesenbeeck, 2012) 

Ook Herman Peeters ziet steden evolueren tot “vluchtiger woonplaatsen, meer traject 

dan wonen. De verhuisbewegingen in de stedelijke huurmarkt zijn groot. Slechts een 14 

% woont 9 jaar in dezelfde huurwoning. Voor de sociale samenhang in een wijk is dat 

wel een probleem.” 
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Ook Dirk Temmerman heeft vragen bij het vaste idee van binding van ‘de’ buurtbewoner 

aan ‘de’ wijk. Hij onderscheidt verschillende types burgers in hun verwachting naar de 

wijken. “In de verwachting naar de wijk zijn er verschillende types burgers. Wij hebben 

te veel gekeken naar de pure achterstellingsindicatoren en te weinig antropologisch 

naar de culturele geschiedenis en identiteit van de wijk (…). Dan zien we dat sommige 

wijken typische doorgangswijken zijn.(…) Dat is een confrontatie met een stadsbestuur, 

want die gebieden zullen altijd een beetje ruig blijven, onaf, van minder goed kwaliteit. 

Mensen komen toe, worden opgevangen door een netwerk van bijvoorbeeld Bulgaren 

en vertrekken weer. Terwijl die wijken voor een stad als Gent ook de poorten naar de 

stad zijn, de betere klasse wil dat die wijk weer een aantrekkelijke poort wordt, met 

veiligheid, properheid. Dat vloekt dan met die transitzone.(…) We zien dat sommige 

mensen doelbewust voor die wijken kiezen en zich enorm engageren voor die wijken. 

Die zijn betrokken op die wijken. De bakfietspioniers kiezen voor die wijken en dragen 

de stad uit. Maar anderen komen gewoon wonen in de stad als een plek en hebben met 

die stedelijkheid niets te maken. Die houden dezelfde kwaliteitseisen van wonen alsof ze 

in een deelgemeente of op het platteland zouden wonen.” 

3.2.2. Sociale mix 

POLITIEKE LOGICA’S ACHTER SOCIALE MIX 

Stijn Oosterlynck en Pascal Debruyne onderscheiden twee dominante logica’s achter het 

sociale mix-beleid (Oosterlynck; Debruyne, 2012): 

- een rechtse controlelogica met de middenklasse als breekijzer uit vrees voor getto’s 

van armen: “we zijn bang van een concentratie van armoezaaiers, dat kan sociaal 

gevaarlijk worden en ook zorgen voor politieke opstand (les classes dangereuses 

vroeger, de hoodies nu). We moeten die dus spreiden en daar andere groepen tussen 

mengen.” (Oosterlynck, 2012). 

- een zachtere hervormingslogica met de middenklasse als hefboom “Dat is een zachtere 

vorm van een trickle down principe maar dat in feite neoliberaal is. Die middenklasse 

kan zorgen voor sociaal kapitaal en zorgt voor sociale verbetering in de wijk. De 

middengroepen zijn een voorhoede.” (Debruyne, 2012) 

Daarnaast kan sociale mix ook gewoon een term zijn om gentrificatie mooier in te 

kleden, om een vastgoedoperatie in te kleden om een andere groep in de stad te 

brengen.  

HEGEMONISCHE CONSENSUS OVER SOCIALE MIX? 

Volgens Pascal Debruyne heerst er in Gent over sociale mix een hegemonische 

consensus: “Onomstotelijke evidentie in de ideologie, los van empirische evidentie, 

maar toch wordt het genoeg herhaald en gedeeld zodat iedereen het gelooft. Bijna 

overheen het hele spectrum is de goddelijke kracht van sociale mix een puur dogma 

geworden.” 

Marc Timbremont vat de consensus goed samen: “Sociale controle voor de leefbaarheid 

is zeer belangrijk.  Dat zal de sociale verdringing ook tegengaan. De zwakkere bewoners 

gaan zich optrekken aan de sterkere figuren in de wijk. Dat is dus ook belangrijk voor de 
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wijk. Het gaat dus enerzijds om sociale controle, anderzijds om sociale vooruitgang voor 

de zwakkeren. Over sociale mix is er veel overeenstemming binnen Gent.” 

Carl Dejonghe vat de consensus samen binnen het openbaar bestuur : “Het is bijna een 

evidentie voor ons dat een gemengde samenstelling van leeftijdsgroepen en etnische 

groepen tot een stedelijke mix leidt die rijker is dan de homogene samenstelling in 

verkavelingsvlaanderen. We zien dat als een rijkdom van het stedelijke milieu.” 

De  consensuslijnen binnen het openbaar bestuur volgen de twee dominante logica’s. 

Sommigen benadrukken één logica, sommigen beide. 

SOCIAAL PATERNALISME 

In de Gentse stadsvernieuwing wordt sociale mix vaak vanuit een sociale ondersteuning 

van kwetsbare groepen gemotiveerd. 

“Door die hoger opgeleide nieuwe inwoners uit de middenklasse opnieuw te 

introduceren in die wijken, hopen we dat ze de minder begoede inwoners van de wijken 

meetrekken in een positieve spiraal: in het buurtleven, in allerlei activiteiten... We zien 

dit in ‘Wijk aan Zet’ waar we een dynamischer en interactiever straatleven willen 

stimuleren.” (Dejonghe, 2012) 

“In een sociale mix wordt er ook voor mekaar gezorgd. Die solidariteit zit in kleine 

dingen: als ik naast een oude buurvrouw woon die verzorging nodig heeft, dan kan ik 

haar ondersteunen; maar als ik zelf ook in een labiele situatie zit, kan ik haar niet 

verzorgen. Sociale mix heeft voordelen voor het samenleven: wie meer heeft, doet wat 

meer dan wie minder heeft. Je krijgt een solidariteit in de kleine samenleving” (Van 

Wesenbeeck, 2012). 

Tine Boucké vindt het positief “om geen wijken te creëren waar je een sociaal-

economische klasse hebt die onderaan bengelt, maar om net die mix te creëren om 

zuurstof te geven aan die wijk. Je ziet bijvoorbeeld dat nieuwe tweeverdieners in het 

Rabot een initiatief lanceren om in die wijk met kleine huizen, weinig fietsenstalling…. 

een bakfiets te delen. (…) Dat zijn dan voortrekkers in de sociale heropleving. Dat zijn 

niet de enigen die zorgen voor nieuwe dynamiek, maar het biedt weer nieuwe 

mogelijkheden.” 

Marc Verheirstraeten worstelt met het geïdealiseerd begrip ‘sociale mix’. Mensen leven 

vooral in netwerken van gelijken. Toch vindt hij de mix gezond voor een buurt. “Voor de 

leefbaarheid. Je verhoogt de dynamiek in de buurt, je houdt voldoende leven in de 

buurt. De mix zorgt voor een verhoogde interactie. Daarnaast nemen mensen spontane 

zorg op, vanuit de spontane nabijheid gaan mensen voor elkaar zorgen.” 

Binnen het middenveld neemt Dominique Willaert een vrij positieve houding in 

tegenover sociale mix als mogelijkheid tot emancipatie. “Mijn praktijkwerk heeft me 

daar anders over doen denken. Veel mensen getuigen dat het wonen in een getto 

ervoor zorgt dat ze blijven hangen en weinig kansen krijgen tot emancipatie. Allochtone 

jongeren die zeggen: we willen hier weg, er is hier te veel sociale controle, maar we 

beheersen te weinig de taal. Ook armen zeggen dat ze geen kans op emancipatie 

hebben: bijvoorbeeld iemand zuipt en wordt gemotiveerd om daarmee te stoppen maar 
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komt terug in het appartementsblok waar de buren zuipen. Die worden telkens 

teruggegooid in die leefwereld. En vooral het interactiepatroon wijzigt niet. Als je een 

heterogene mix van mensen krijgt, dan krijg je modeling van andere figuren, andere 

gezinnen, die andere interacties ontwikkelen in die leefplekken… die een trigger kunnen 

zijn voor verandering, lijfelijk maar ook intellectueel, hoe je jezelf analyseert, hoe je eet 

en kookt….  Sociale mix helpt dus voor emancipatie.” 

Stijn Oosterlynck waarschuwt voor al te automatische verwachtingen. “Soms lukt het 

wel dat een bepaalde groep middenklassers het opneemt voor de zwakke groepen in de 

wijk. Maar dat vraagt toch wel een bepaalde type die zich als een soort vrijwillige 

opbouwwerker wil gaan gedragen.  Dat kan maar is niet evident. Ik denk bijvoorbeeld 

aan de ‘Precaire Puzzel’ in de Brugse Poort. Dergelijke mensen zijn wel bekommerd, 

maar willen ook niet dat er een negatief beeld van de wijk wordt getoond. Dus 

dergelijke groepen geraken ook vlug vast aan de beeldvorming van de wijk die herleeft.” 

Voor Dirk Temmerman moet sociale mix leiden naar sociale stijging. Mensen moeten het 

gevoel hebben dat ze vooruit gaan in het leven. Ik kan hier wonen als doelbewuste 

keuze, vind hier mensen die min of meer gelijkaardig zijn en er zit een evenwichtige mix 

in. Uit bevragingen bij woonvoorkeuren en blijfmotieven van jonge gezinnen bleek toch 

dat ze in hun straat graag gelijkgezinden en gelijkaardige mensen hebben. Maar tegelijk 

willen ze dat er een zekere sociale mix is, met bejaarden, allochtonen, een aantal 

handelaren.” 

SOCIALE CONTROLE 

De vrees voor getto’s speelt mee in het sociale mix-beleid: “Vanaf welk moment spreek 

je van getto’s en vanaf welk moment van evenwichtige, normale wijken. (…) Dat is een 

redelijk onbeheersbaar iets, zonder veel sociale controle.” (Van Wesenbeeck, 2012) 

“Als je voor segregatie kiest, zal je in bepaalde wijken met hoge werkloosheid, veel 

allochtone mensen, nieuwe burgers die de taal niet machtig zijn… veel meer moeten 

inzetten op je sociaal weefsel, zul je veel moeilijker een sociaal weefsel kunnen 

bewerkstellingen.” (Boucké, 2012) 

Ook Herman Peeters ziet vooral “angst voor gettovorming waar de stad haar greep 

verliest op de wijk. Men wil de tweeverdieners binnen brengen, middenklasse gezinnen, 

vanuit de redenering dat die groep een zekere sociale voorbeeldfunctie heeft. 

Opvoeding binnen de wijk, op tijd de ‘vuilnisbak’ buiten zetten. Voor de rest zullen die 

sociale groepen aparte netwerken opzetten. Men hoopt eigenlijk de sociale verloedering 

tegen te gaan.”  

Ann Pisman draait de redenering om en vreest voor gettovorming bij welstellenden: 

“Omwille van andere maatschappelijke gegevens, zoals onveiligheid en individualisering, 

leidt segregatie tot ontoegankelijkheid. Er zijn dus andere effecten die daar bij komen, 

en die effecten moet je bestrijden. Dan krijg je buurtinformatienetwerken en ‘gated 

communities’ die de wijk afsluiten.” 
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SOCIALE MIX OF SOCIALE SEGREGATIE? 

Kritische vragen worden gesteld bij de verwachting dat sociale mix automatisch een 

positief effect heeft. “Een positief rolmodel kan werken. Maar je mag er niet van uitgaan 

dat een 16de jarige middenklasser als rolmodel zal dienen voor zijn Turkse buurjongen. 

Dat hangt er maar van af wie ze als referentiepersoon kiezen. Het kan werken, maar 

men mag er niet van uitgaan dat die referentiefiguren in de wijk wonen, die kunnen 

evengoed van TV of elders komen.” (Oosterlynck, 2012) 

Daarom moet gevraagd worden wat er verkeerd is met segregatie? “Dat is een taboe-

woord geworden maar de klassieke stadssociologen (Chicago School) stellen dat de stad 

wordt geïntegreerd door segregatie. De stad is een lappendeken van verschillende 

natuurlijke habitats, en iedereen zoekt zo’n beetje zijn eigen habitat. Via netwerken 

zoekt men steun binnen eigen kring en ontstaat sociale mobiliteit.  Er is geen 

gettovorming zolang je niet opgesloten zit in de enclave. Er is niets mis met segregatie, 

met etnische enclaves. Het wordt pas een probleem als je niet meer uit de enclave kunt 

geraken, als er geen toegang is tot de arbeidsmarkt, tot de woonmarkt, als je daar dus 

gevangen zit. Maar zolang die institutionele kanalen werken en mensen sociaal mobiel 

kunnen zijn, zie ik geen probleem. Ik denk dus dat er een soort sociale angst is bij nogal 

wat progressieve beleidsmakers voor sociale segregatie. Terwijl je in de feiten toch moet 

toegeven dat de groep die in Gent socio-economisch het meest succesvol is, het meest 

geïntegreerd is, de Turkse gemeenschap, eigenlijk ook het meest gesloten is, het meest 

in zijn eigen netwerk blijft, dus het meest gesegregeerd is. Ze hebben wel via hun elites 

contact met andere groepen. Dus die schrik voor segregatie is overdreven.” 

Herman Peeters denkt dat wijkbewoners het meest gebaat zijn “met het feit dat ze er 

kansen kunnen krijgen en kunnen doorgroeien om sterker te worden als groep. Moet je 

daarvoor inzetten op bepaalde groepen, die groepen aantrekken?” 

Ann Pisman vraagt zich af of het wenselijk en realistisch is om in alle wijken een 

gemengde samenstelling na te streven. Vanuit een lang historisch perspectief 

functioneert een stad niet volgens sociale mix. Verschillen zijn er altijd geweest, en die 

zijn zelfs wenselijk om een kwalitatieve stedelijke woonomgeving te krijgen. Verschillen 

tussen rijkere en armere buurten zijn niet alleen een realiteit maar ook een kwaliteit van 

een stad. “Als overheid moet je bewaken dat die buurten niet gesloten zijn. Maar 

mensen worden aangetrokken door een woonomgeving met een bepaalde identiteit, 

soms is dat een rijkere buurt, soms is dat een armere buurt. Niet alleen die transitzones 

zijn nodig, maar een stad heeft ook chique wijken nodig, zolang die niet afgesloten zijn 

van de rest van de stad.”   

Ook stadsplanner Peter Lacoere nuanceert: “Ik ben geen socioloog , maar dat heb ik me 

ook afgevraagd bij de opmaak van het structuurplan. En vaak komt dan ook daarvoor 

nog het woord ‘gezonde’ mix. Maar een stad heeft altijd een diversiteit van wijken, arme 

en rijke, chique wijken, wijken met veel migranten. Maar was is daar voor een stad 

verkeerd aan? Dat kleurt een stad, wij hebben de Sleepstraat dat is uniek. Het is wel 

problematisch als een wijk te veel marginaliseert en aan de onderkant terecht komt. 
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Dan is het belangrijk dat een stad aantoont dat er nog geloof is in de wijk en blijft 

investeren.” 

REALISTISCHE SOCIAL ENGINEERING? 

Verschillende respondenten vinden sociale mix bovendien geen realistisch beleidsdoel. 

“Sociale mix is vertrekken vanuit de idee dat je kunt ingrijpen op dat verhaal. Ik heb daar 

nooit in geloofd. De verschillen tussen klassen zijn reëel.” (Heughebaert, 2012) 

Dirk Temmerman beschouwt het als een voordeel van onze private woningmarkt “dat er 

een grote spontane beweging is wat een sociale sturing onmogelijk maakt. Je kan een 

wijk niet zwaar top-down sturen omdat die markt toch weer ontsnapt.” 

Herman Peeters  verwijst naar de spontane sociale mix in Gent: “Studenten, oudere 

autochtonen, migranten, draaideurmigranten in precaire tewerkstelling… sociale mix is 

een feit. Maar de feitelijke sociale mix is oppervlakkig. Netwerken bestaan naast elkaar 

en haken weinig op elkaar in. Het sociale mix-verhaal is dus een illusie. (…) Er is wel een 

alternatief: werken met en vanuit de spontane netwerken in de wijk. Meer bottom-up 

werken in plaats van top-down social engineering.” 

Voor jeugdwerkers is sociale mix “als het foldertje van de getuigen van Jehovah. 

Eigenlijk een vrij naïeve voorstelling. Op cultureel vlak kun je dat nog wat volgen, maar 

de structurele, sociaal-economische ongelijkheid doorkruist dat helemaal. Als je in een 

wijk als Ledeberg met je volle winkelkar uit de Colruyt komt, en je ziet straatarme 

nieuwkomers voorbijlopen langs je auto, zou je vanuit hun perspectief toch begrijpen 

dat ze je koffer openbreken? Die sociaal-economische kloof werk je niet weg met sociale 

mix, dat vraagt een structureel antwoord.  

Onze jongeren worden geviseerd, hebben geen plaats in de wijk. Als we verzocht 

worden om mee te doen in een wijkdebat, krijg je van hen een reactie ‘wat heb ik daar 

in te zeggen, mijn wijk… dat is mijn wijk niet, en denk je echt dat ze gaan luisteren naar 

ons’.” (Naert & Vardar, 2102) 

SOCIALE MIX EN ECONOMISCHE HEFBOOM 

De sociale mix-strategie en economische hefboomstrategie ondersteunen elkaar: beiden 

doen een beroep op het economisch respectievelijk sociaal kapitaal van de 

middenklasse (Debruyne, 2012). Sommigen verwijzen hier expliciet naar voor de Gentse 

stadsvernieuwing. 

“Als het gaat over concentratie van kansarmen, dan kent dit een ondergrens waar we 

mee moeten oppassen. Want dat bereikt een punt dat wijken worden opgegeven. Als 

bedrijven, middenstand en mensen van de middenklasse de wijk verlaten omwille van 

de omgeving, dan is dat een teken aan de wand van verval. Dan wordt de wijk volledig 

opgegeven. Een bepaalde aanwezigheid van de middenklasse ondersteunt economisch 

de horeca en de middenstand.” (Lacoere, 2012) 

Herman Peeters verwijst naar de hogere koopkracht en ander bestedingspatroon van de 

middenklasse als economisch argument  voor sociale mix. 
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Stijn Oosterlynck koppelt sociale mix aan de “de financiële afhankelijkheid van lokale 

belastingen. Om fiscaal gezond te blijven probeert men dus middenklasse aan te trekken 

– benoemd als sociale mix.(…)  Dus kijkt men naar de progressieve middenklassers, oud-

studenten,… die een dergelijke woonomgeving wel zien zitten, een betaalbare woning 

dicht bij het centrum vinden, een groep mensen die zich als kosmopolitisch ziet en 

ontvankelijk is voor een multiculturele omgeving en een sociale cohesiediscours.”  

3.2.3. Bestrijding van sociale overlast 

STIJGENDE AANDACHT VOOR OVERLAST 

Het Gentse stadsbestuur reageert steeds alerter op signalen van overlast, ook in de 

gevoelige gordelwijken. Vooral de stedelijke diensten en middenveldorganisaties op het 

terrein schetsen een duidelijke stand van zaken. In de aanpak speelt het Gentse 

burgemeestersmodel een belangrijke rol. “Mensen vinden vaak direct hun weg naar de 

burgemeester die aanspreekbaar is. Sinds Beke is dat ook een voorbeeld voor ambtelijke 

diensten om in het veld te gaan staan.” (Temmerman, 2012) 

BAND MET STADSVERNIEUWING IN HET OPENBAAR DOMEIN 

Marc Timbremont vat de samenhang binnen de stadsvernieuwing goed samen: “Gent 

heeft in het openbaar domein heel wat verfraaiing gebracht, sociale voorzieningen 

ingebracht en de overlast bestreden, die drie dingen samen waren belangrijk voor de 

stadsvernieuwing.” (Timbremont, 2012) 

Ook voor ambtenaren hangt deze strategie samen met het positief functioneren van de 

vernieuwde publieke ruimte in de wijken. “Vrij vroeg zijn we bezig geweest met het 

zorgen voor het functioneren van de opnieuw aangelegde publieke ruimte. Een park 

aanleggen is een zaak, dat laten positief werken voor de buurt is een andere zaak.” 

(Verheirstraeten, 2012). Philippe Van Wesenbeeck koppelt dit aan de sociale mix: “Je 

kiest voor sociale mix, geen zwarte of witte wijk, dus het beheer van de publieke ruimte 

moet op een goede manier gebeuren, niet alleen politioneel maar ook sociaal 

preventief.” 

Die focus blijkt ook uit de klacht van Dominique Willaert over de gebrekkige support 

“binnen de gebouwen van de sociale huisvestingsmaatschappijen terwijl daar de 

problemen van overlast het zwaarst zijn. Er zijn voorbeelden van psychiatrische 

patiënten die onvoldoende begeleid in de sociale huisvesting worden gedropt (…), 

stalking, zwaar huiselijk geweld, escalerende burenruzies.” 

MEER COÖRDINATIE VAN DE INZET OP HET TERREIN 

Tine Boucké legt uit dat de coördinatie is toegenomen. “We stelden vast dat er heel veel 

veldwerkers in de wijken aanwezig zijn, zowel van stadsdiensten als middenveld, maar 

niemand had het overzicht van: wie heeft welke mensen in welke wijk, en als er een 

probleem is, bij wie wordt dat gesignaleerd en hoe komt het dat het niet altijd 

doorstroomt naar de dienst naar waar het zou moeten doorstromen? Dus de 

burgemeester heeft gevraagd aan de gebiedsgerichte werking om tot een betere 

coördinatie te komen van problemen in de wijken.” 
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“In Jong krijgen we veel meer overlastmeldingen dan 5, 6 jaar geleden via de dienst 

Lokale preventie en veiligheid. Het stadsbestuur heeft daar een aandeel in, de brave 

burger vindt de weg naar het kabinet van de burgemeester en die springen daar op. Dan 

merk je twee weken later dat een Agorapleintje gedemonteerd wordt na klachten over 

geluidsoverlast na 22.00 maar via gebiedsgerichte werking worden ook alle organisaties 

rond die plek samen gezet om af te spreken wie tegen die overlast zal ingezet worden.” 

“Organisaties in het sociale veld worden meer en vlugger ingeschakeld om de wijken 

onder controle te houden en de politieke steun van de bevolking niet de verliezen. Dat 

speelt zeer hard mee. De aanwezigheid in de wijken tegen overlast valt op: 6 inspecteurs 

met focus op jeugdoverlast, ineens zijn er 34 overlast-agenten, folders van IVAGO in 

vreemde talen enzovoort geven de boodschap ‘Wij delen jullie zorg over leefbaarheid in 

de wijk’.” (Naert & Vardar, 2102). 

PREVENTIE EN BUURTBETROKKENHEID 

Historisch heeft Gent meer dan andere steden ingezet op sociale preventie, bijvoorbeeld 

bij de besteding van de federale veiligheids-en preventiemiddelen. Bekend is de 

uitspraak van burgemeester Termont dat je ‘toch geen politie-agent op elke hoek van de 

straat kunt zetten’. Daarom wordt gestreefd naar wijken waar bewoners zelf 

verantwoordelijkheid nemen en de sociale controle opnemen. Het “leefbaar houden van 

de wijken” betekent voor Tine Boucké “in de eerste plaats preventief vermijden dat er 

overlast optreedt. En als er overlast optreedt, dan curatief ingrijpen.”  

“Met het project ‘buurt bestuurt’ gaan mensen mee de inzet van politie in hun wijk gaan 

bepalen. De burgemeester heeft dat opgepikt uit Rotterdam, maar daar zit dat in een 

heel repressief kader. Wij hebben dat vertaald naar Gent: het samenbrengen van het 

politionele toezicht en sociale diensten op wijkniveau is wel positief.” (Verheirstraeten, 

2012) 

OF VERSCHUIVING NAAR REPRESSIE? 

Vanuit het middenveld komen verhalen over een langzame verschuiving van sociale 

preventie naar een meer repressieve aanpak -  zoals in andere steden. “Dat is een 

fundamentele switch in het discours in Gent.(…). De nabije aanwezigheid van politici in 

de wijken is iets unieks in Gent. Alleen voelen ze de druk van de klaagcultuur van de 

bewoners. Maar in plaats van vast te houden aan een solidariteitsmodel en een 

positieve kijk op de stad, voelen ze zich verplicht om te switchen naar die klaagcultuur.” 

(Naert & Vardar, 2102).” 

Dominique Willaert weet “dat ook een aantal socialistische gemeenteraadsleden en 

Schepenen kiezen voor die verharding. De harde, discriminerende maatregelen van 

paars komen ook van de socialisten. Op het moment dat het socialisme uitdrukkelijk 

kiest voor de middenklasse, krijg je die verschuiving. (…) Door de verrechtsing van de 

samenleving is het veiligheidsdiscours van extreem-rechts en rechts nu ook 

overgenomen door de Sp.a hier in Gent. Tijdens het laatste wijkdebat waren er zoveel 

klachten over overlast dat er onmiddellijk ingezet is op meer politie. Ik heb gepleit voor 

één euro voor sociale maatregelen voor elke euro aan uitbreiding van politie, maar dat 

voorstel haalt het niet. Men zet in op repressie en disciplinering. Er is duidelijk een 
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verschuiving (…) de oppervlakkige disciplinering neemt toe, de GAS-boetes worden 

gehanteerd, het straathoekwerk of daklozenorganisaties worden gevraagd om meer in 

te zetten. (…)”  

Vanuit gebiedsgerichte werking waarschuwt Marc Verheirstraeten voor een “nihilistisch 

sanctioneringsverhaal. (…) Je ziet wel dat er meer wordt opgetreden, maar tegelijk gaat 

er meer aandacht naar preventie. Door de inzet van de stadswacht kun je bijvoorbeeld 

het sluikstorten beter aanpakken. In sommige wijken werkt dat beter, op andere 

plaatsen werkt die preventieve aanpak niet. Maar we moeten samen zoeken naar de 

combinatie van preventie en sanctie. Het louter repressieve – sanctie, boete en de 

overlast is gedaan – wordt nu wel vaak geponeerd, maar zo werkt het niet. Op dat vlak 

zitten we in vieze tijden. Ook de verwachting rond de GAS-boetes is gevaarlijk. Het is 

ongelooflijk naïef om te denken dat dit dé oplossing is: ‘Geef ze een boete, ze zullen het 

wel voelen’. Maar sommige mensen zitten in een overlevingsverhaal, die gaan hun 

boete nooit betalen en daar moet je anders mee omgaan. We moeten onszelf niks 

wijsmaken. En dat kan inderdaad sterke gevolgen hebben naar verdringing.” 

AANSTURING VANUIT DE MIDDENKLASSE? 

Overlastsignalen van het middenveld worden vlugger opgepikt. “Het gaat ook om 

signalen van de Turkse gemeenschap of uit de volkshuizen, of uit de buurtcentra. Allerlei 

bewonersgroepen geven problemen aan. Ook het sterke middenveld kaart 

overlastproblemen aan. Mondige mensen zullen ook via sociale media de politici op de 

huid zitten, anderen zullen dat misschien minder durven. Het signaal komt van alle 

kanten. Turkse buurtbewoners zijn over dezelfde dingen bekommerd als de bakfietsers. 

Dus als je ingaat op signalen van zo’n mondige middenklasse groep mag je er eigenlijk 

van uitgaan dat dit signaal breder leeft. Maar het wordt van hen wel makkelijker 

opgepikt omdat ze mondiger zijn en de kanalen beter kunnen bespelen.” (Temmerman, 

2012) 

Volgens jeugdwerkers wordt het dominant discours over leefbaarheid en overlast 

gestuurd door het normaliteitsdiscours van de ‘progressieve middenklasse’. “Het is 

beangstigend vast te stellen dat de ‘progressieve middenklasse’ een soort 

normaliteitsdiscours uitoefent vanuit hun eigen realiteit. Ze hebben de ruimte en tijd om 

met hun bakfiets leuke wandelingen in de wijk te doen en leuke activiteiten te 

ondernemen. Maar onrechtstreeks zit er ook een grote dreiging in naar de 

oorspronkelijke bewoners. Een soort ‘jij moet in ons kraam meelopen’. Er is geen 

gelijkheid in communicatie. Maar die witte middenklasser heeft niet eens door dat hij 

bezig is een dominant discours in die wijk te ontwikkelen. Dus impliciet gaat die mee in 

dat verhaal van overlast en GASen. Het is toch normaal dat je geen jointje rookt op de 

hoek van de straat. Het is toch normaal dat je geen overlast veroorzaakt door met je 

auto open door de straat te rijden. Het is toch normaal dat je geen afval op straat gooit. 

Ook voor die middenklasser mag er geen groezeligheid meer zijn. De groezeligheid 

bestaat er voor hen in om in hun kader groezelig te zijn en dat is ‘Boerse Poort’ 

toestanden, alternatief eten. Progressieve gasten zien niet eens dat ze helemaal niet 

progressief zijn. Ze denken al even preventief als die ‘Dalrymplianen’.” 
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De ‘Belgische’en ‘Turkse’ middenklasse stelt dat de leefpatronen van de nieuwkomers 

“alles in de wijk op zijn kop zet. Maar in feite gaat het om Belgen en Turken die 

nieuwkomers viseren zodat storende dingen sterker opvallen.” (Naert & Vardar, 2102) 

SELECTIEF GERICHT OP NIEUWE MIGRATIESTROMEN 

“De vorige jaren is het aantal klachten over overlast en leefbaarheid gestegen. Vaak 

werd daarvoor de Oost-Europese instroom geviseerd, terecht of onterecht. De stad is 

steeds meer gaan inzetten op overlast.” (Verheirstraeten, 2012) 

“Het klopt wel dat er voor nieuwe instromers een ander beeld is van wat leefbaarheid is 

of moet zijn. Tegelijk beseft de stad dat in dichtbevolkte wijken spelen en rondhangen 

op straat mogelijk moet blijven. Het bewijs is dat we op het Stedenfonds twee mobiele 

jeugdwerkers hebben ingezet in de Brugse Poort om het activiteitenaanbod te verhogen 

op de pleinen, in de wijken.” (Boucké, 2012) 

PROJECTONTWIKKELING EN OVERLASTBESTRIJDING 

Vanuit de PPS-projectontwikkeling in de Tondelier worden duidelijke verwachtingen 

gesteld naar het bestrijden van de sociale overlast van “daklozen en zwervers, kleine 

boefjes in het Rabot. Die moeten absoluut opschuiven of weg om de sociale veiligheid te 

verhogen. In de Wondelgemstraat zullen sommigen wellicht graag bij de lokale bakker of 

winkels gaan kopen, anderen die daar niet mee omkunnen zullen met de fiets of de tram 

naar het centrum gaan en moeten die Wondelgemstraat niet tegenkomen. Dat kan 

allemaal. Maar als overlast of kleine criminaliteit te dicht bij ons gaat komen, dan is dat 

een groot probleem.(…) We hebben afgesproken dat we als we ons ongemakkelijk 

zouden beginnen voelen, met de ploeg van professor De Ruyver van de universiteit 

zouden samenwerken om eventuele maatregelen uit te werken.” 

De projectontwikkelaar trekt ook de kaart van sociale preventie. Om spanningen met de 

omgeving op lange termijn te vermijden wordt er gewerkt met de “tactiek om meer 

leven te brengen op de Site: we organiseren zeer veel activiteiten, doen mee met Track, 

geven functies aan de leegstaande gebouwen, we hebben twee conciërges dacht en 

nacht op de Site, die meer doen dan alleen meer wonen maar contacten leggen met de 

omgeving. De stad blijft 100.000 euro investeren in de tijdelijke invulling met de 

volkstuintjes, voetbalpleintjes. Daar staan we achter. We willen dat alles blijft leven om 

de sociale controle te verhogen.” 

En dan beginnen we te bouwen en dan gaan we ‘de deeg omrollen’. We bouwen en de 

tijdelijke werkingen blijven. Maar dan zal er gentrificatie moeten zijn. En de daklozen en 

de kleine criminelen gaan moeten voelen dat het daar niet meer is.”  

3.3. Strategie gericht op hegemonische consensus 

Een sterke politieke consensus… 

De stadsvernieuwing in de gordelwijken wordt gedragen door een sterke consensus in 

het openbaar bestuur en in de civil society. Marc Heughebaert formuleert dit zeer 

scherp: “Kritiek en tegenspraak is zwak. Het sociale middenveld zit in een strak keurslijf 

met convenanten. Groen is de enige dissonante klank. Er is weinig democratisch debat 
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over de stadsontwikkeling. (…)  Bovendien worden kritische stemmen in Gent 

gemarginaliseerd. Ook wetenschappers brengen het debat onvoldoende terug. Ze zitten 

zelf gevangen in het  consensusverhaal.” 

Binnen het politieke veld heeft Frank Beke “nauwelijks fundamentele 

meningsverschillen gemerkt. Ook vanuit de oppositie kreeg je daar nauwelijks kritiek op. 

Voor Groen – toen Agalev – was het altijd ‘too little, too late’ maar dat jaagde het beleid 

verder aan. Met de liberalen was er ook geen probleem omdat die in Gent altijd een vrij 

sociale inslag hebben gehad. De CVP was er zelf onder Monsaert mee begonnen.” Wel 

was er kritiek van gemeenteraadsleden uit de “betere buurten, vooral uit de 

deelgemeenten, zo kort na de fusie, dat er te weinig investeringen in hun dorpen 

gebeurden ten voordele van de armere wijken.” De repliek van Schepen Van Rouveroij 

was dat ze dit uit welbegrepen eigenbelang zouden moeten steunen. Hij gebruikt “het 

beeld van de appel: als de kernstad met de 19de eeuwse gordel rot, dan komen er 

vlekken op de schil van de buitenwijken van Gent. Dan kun je geen zones van 

verpaupering verdragen. Anders zou die rand de volgende zone van verpaupering zijn 

waar die vlekken toeslaan, vertrekkende vanuit het rotten van de binnenstad.” 

… met een sterke regie van de civil society 

De stad neemt de regie van de stadsvernieuwingsprocessen steeds sterker in handen. 

Vanaf 2003 is er een veel strakkere lijn en leiding over stadsvernieuwing, sterker top-

down en met een beperkte rol voor het autonoom middenveld. Een sterk inhoudelijk 

consensusverhaal wordt gedragen door een sterk politiek-ambtelijk apparaat dat deze 

strategie tot in de concrete regie en uitvoering controleert.  

 “De diensten zeggen net dat ze leren, evolueren in participatie en daarom steeds beter 

ambtenaren in een regisserende rol kunnen inzetten. Dat is een strijd rond definities van 

inspraak en participatie. Basisdemocratie is lastig en vertraagt alles. (…) Het is eerder het 

stroomlijnen van het proces. Als alle regisseurs deel uitmaken van het ambtelijk 

apparaat, weet je al dat tegenspraak zeer moeilijk zal zijn.  Waarom wordt dat niet 

uitbesteed aan een partner in het middenveld?”  (Willaert, 2012) 

Een belangrijk kantelmoment is 2003, wanneer de Gebiedsgerichte Werking inspraak en 

wijkontwikkeling overneemt van Samenlevingsopbouw. “De communicatie over de 

plannen met de buurt en hoe,wanneer de stad hierover wil communiceren kwam in een 

strakke regie. Bedoeling was de communicatie meer te stroomlijnen en minder 

tegenspraak te ontmoeten. Binnen dat geheel kon SLO nog als onderaannemer 

bewonersparticipatie begeleiden. Binnen het project Brugse Poort was het dan ook de 

vraag of de organisatie bereid was om op die wijze ingeschakeld te worden: was dit in de 

marge morrelen binnen een georkestreerde omgeving, was er nog voldoende kritische 

ruimte?  Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om hieraan wel mee te werken om te 

blijven wegen op het proces van sociale stadsvernieuwing. Inhoudelijk wilden we de 

filosofie van stadsherwaardering hoog houden.” (Vael & Dutry, 2012) 

Binnen de administratie wordt die verschuiving geduid in termen van professionele 

vooruitgang:  “Bij de Brugse Poort was alles bij de stad en de partners meer organisch 

gegroeid, was het meer een zoeken. Terwijl nu bij Ledeberg Leeft, het derde project, heb 
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je al een format met een klankbordgroep enzovoort (…).  De stad heeft geleerd uit het 

traject en staat verder inzake inspraakinstrumenten.”(Boucké, 2102) Dit zou geleid 

hebben tot het typisch Gentse model: “De processen zijn wel moeilijker, er is veel 

discussie en nuancering, maar soms heb je wel meer draagvlak voor sommige aspecten 

van de stadsvernieuwing. Dan gaat het soms wat trager, maar je ontwikkelt een sterker 

netwerk in de stad en in de wijken.” (Verheirstraeten, 2012) 

Vanuit Ruimtelijke Planning laat Philippe Van Wesenbeeck een ander geluid horen: “Je 

moet dat niet negeren, je moet dat ook niet stimuleren, maar je moet dat vooral niet 

institutionaliseren. Bestuurders hebben nogal de neiging om dat te willen 

institutionaliseren, een plek om de contestatie te plaatsen en te beheersen. Maar dat 

lukt nooit (…) Dat lukt niet echt. De vraag is zelfs of we dat moeten willen doen. 

Misschien moeten we meer inzetten op die plekken, in plaats van de negatieve stem om 

te willen buigen, want dat lukt toch niet.” 

Filip De Rynck stelt dat Gent zeer moeilijk omgaat met open kritiek. Volgens hem was 

het eerste vernieuwingsproces in de Brugse Poort eerder uitzondering, door het 

aanwezige veld van organisaties en ambtenaren die ruimte kregen om de aanwezige 

conflicten verstandig te transponereren. “Geleidelijk aan is een soort consensusdenken 

ontstaan: we doen het goed, de stad Gent leeft, Gent is fantastisch. Plus een soort 

rationalisering door een doorgedreven professionalisering van het stedelijk apparaat 

waardoor onder allerlei mooie woorden meer verfijnde beheersingsstrategieën zijn 

ontwikkeld. De afhankelijke positie van Samenlevingsopbouw bijvoorbeeld bij dit soort 

processen is daarvoor symptomatisch. Als je in dergelijke processen convenanten moet 

tekenen waarbij expliciet  staat dat je geen kritiek moet hebben op het stadsproject, en 

enkel moet uitvoeren wat is afgesproken,… Als zwakkere groepen zich niet kunnen 

organiseren of niet ondersteund worden in hun acties, zul je waarschijnlijk nog sneller 

sociale verdringing krijgen omdat er geen collectieve actie is. Je moet dat natuurlijk 

relativeren in de institutionele context die we hebben beschreven: collectieve actie gaat 

de markt niet meteen veranderen, maar collectieve actie kan de overheid wel onder 

druk zetten om meer maatregelen te nemen.  

Ruimte voor tegenspraak in de politieke context 

Over de context voor kritiek en debat worden nogal vaak Gent en Antwerpen 

vergeleken. Hieruit halen wetenschappers een verschillende inschatting van de context. 

“In Antwerpen is het middenveld sterker en het laat zich minder ringeloren. De context 

is anders, de verhoudingen zijn meer gespannen, politiek is de constellatie anders,… Het 

historische anarchisme waarmee Gent zo bekend is geworden, dat is nu allemaal zeer 

gestroomlijnd. Waar vroeger een zeer actief en levendig middenveld was – in de tijd van 

het Patershol en de herwaardering – en een volwassen verhouding met de minder 

uitgebouwde stad. Nu is die professionalisering verder uitgebouwd samen met de 

consensus ‘je geeft geen kritiek, want dan zijn we niet meer die fantastische stad’, is er 

een soort onderstroom van kritiek die zelden de kop opsteekt. Dit heeft geleid tot een 

beheersingsdenken dat wordt ingepakt in het hedendaagse jargon van participatie en 

regie. Dat zijn gevaarlijke begrippen.” (De Rynck, 2012) 
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Stijn Oosterlynck nuanceert:  

“Het middenveld heeft in Gent meer ruimte voor kritiek. Dit heeft te maken met een 

andere politieke situatie dan de sterke polarisering in Antwerpen waar het middenveld 

zich meer gedeisd houdt om niet in de kaart van het VB te spelen. In Gent is er altijd een 

sterke, actieve linkse oppositie van de groene partij geweest en het VB is altijd zwakker 

geweest. Het middenveld krijgt in een dergelijke context meer ruimte voor discussie en 

debat. 

De discussie wordt veel gevoerd aan allerlei gesprekstafels binnen het stadsbestuur en 

met het middenveld.(..). Het debat is altijd afgelijnd tot een thema of een wijk, en er zijn 

weinig stadsbrede actoren. Je hebt wel Tiens Tiens of de Fietsersbond maar geen 

Straten-Generaal die een heel plan over de Ring maakt. Er is voldoende politieke 

discussie over stadsvernieuwing in de gemeenteraad. En het middenveld speelt zijn rol 

in adviesraden en allerlei fora maar dat is geen publiek debat.”    

Naast het professionalisme wijst Dominique Willaert op socialistisch paternalisme. 

“Onze socialistische burgemeesters kunnen zeer moeilijk om met tegenspraak van 

beneden. De sociaal-democratie hecht weinig belang aan basisdemocratie – nochtans 

een centrale waarde in het socialisme – en werkt zeer hiërarchisch en piramidaal, vanuit 

een beheers- en managementlogica.”  

Van Rouveroij is het eens met de kritiek op de regie als socialistisch dirigisme in 

combinatie met een sterk top-down professionalisme. “Socialisten denken te veel dat ze 

alles in regels kunnen gieten en sturen, dat ze mensen bij de hand kunnen leiden. Dat 

model is niet goed maar het is zich hier aan het voltrekken, omdat dat departement al 

lang beheerd wordt door de socialisten en het paars project op zijn laatste benen loopt. 

Dat dirigistische in combinatie met de professionalisering staat haaks op een 

participatieve democratie: het vergt veerkracht bij politici en ambtenaren om aan 

machtsdeling te kunnen doen. De neiging is te groot: dit is het idee dat ik in mijn 

achterhoofd hou, en op het einde van alle participatie en inspraak moet dat ook dat 

resultaat zijn. Dat leidt tot frustratie. En daarin vinden de politici de ambtenaren als 

bondgenoot, met dat verschil dat ambtenaren zich niet moeten laten verkiezen en dus 

minder druk ervaren. Die flexibiliteit voor inspraak is weg. Als ambtenaren zich dan 

gesteund voelen door het Schepencollege, is het hek van de dam. Dat is geen 

participatieve democratie. Groen en veel groepen uit het middenveld en het sociaal-

artistiek werk zeggen dat heel duidelijk, en ze hebben gelijk.” 

Kritieke ruimte voor het middenveld 

De verhouding tussen politiek en middenveld zijn in Gent niet duidelijk. Allerlei 

organisaties worden instrumenteel ingezet bij de stadsvernieuwing. Bovendien is de 

grens tussen openbaar bestuur en middenveld zeer flou. Er is weinig openbaar scherp 

debat. “In Gent is de politieke coalitie van paars, de administratie, het middenveld ook 

“een pot nat”. Een coalitie die al zo lang aan de macht is, die netwerken met 

buurtorganisaties, middenveld, dat hangt allemaal samen, het onderscheid openbaar 

bestuur en middenveld is flou en bovendien neemt het openbaar bestuur met 
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buurtwerk en gebiedsgerichte werking klassieke middenveldtaken zelf in handen. 

Tegelijk zorgt dat er voor dat het verhaal wolliger is en dat er sociale tegenspraak is 

binnen het systeem. Maar het verschuift. Het maakt de lijnen ook moeilijker 

bevechtbaar.” (Naert & Vardar, 2102) 

“Gent slaagt er nog in om een diverser en genuanceerder verhaal te brengen door een 

vrij dichte en directe betrokkenheid van het middenveld, ook door de sociale insteek van 

een deel van de stedelijke diensten, zodat het verhaal niet zo eenduidig te pakken is. 

Maar er is wel een evolutie naar de aantrekkelijke stad, met city marketing en zo, maar 

tegelijk is dat sociale middenveld mee in de discussie.” (Naert & Vardar, 2102) 

Het middenveld zit sterk in de rol van onderaannemer. “Je geeft tegenwind, je biedt 

tegenspraak maar altijd in een soort afhankelijkheid binnen convenanten. Maar het 

wordt moeilijker om voldoende kritische ruimte te krijgen in de discussie over ruimte 

voor jongeren, over overlast, je verliest terrein.” (Naert & Vardar, 2102) 

“De keuze voor SLO was om wel mee te werken binnen de convenant aan 

stadsvernieuwing in de wijken, er niet buiten gaan staan maar ons wel inschrijven in dat 

verhaal. Door mee uitvoering te geven aan die convenanten schrijf je je mee in in dat 

verhaal. Maar we blijven wel morrelen aan de marges door te blijven wijzen op en te 

werken aan een aantal negatieve effecten.” (Vael & Dutry, 2012) 

“Er is weinig scherp en duidelijk conflict, de discussies worden intern binnen de 

organisaties en met de administraties en de Schepen gevoerd, in gesprekken, in de 

wandelgangen, maar niet op het publieke forum en niet met duidelijke debatposities. 

Het is bijvoorbeeld. moeilijk om een debat te voeren over de toenemende focus op de 

witte kinderen uit de middenklasse. Het is moeilijk om de vinger te leggen op de 

tegenspraak. Maar dat is nog altijd beter dan de polarisering in Antwerpen. Beter de 

steen in de schoen dan totaal in de marge. Rond de tafel kun je af en toe een punt 

scoren, een goed onderbouwd standpunt wordt overgenomen.” (Naert & Vardar, 2012) 

Dominique Willaert formuleert scherpe zelfkritiek op de beperkte strijdbaarheid van het 

middenveld. “Er is toename van druk, maar ook een gebrek aan moed aan daadkracht. 

In de jaren negentig is er een pacificatie ontstaan vanuit het middenveld met de 

maatschappelijke evolutie. Je ziet dat bij de analyse van convenanten met het 

middenveld. Een deel van het middenveld is akkoord gegaan met de beleidskeuzes. 

Maar als je je weerbaarder opstelt, zit je in een andere onderhandelingspositie. Figuren 

uit het middenveld worden ook gerecupereerd door de politiek of de administratie, ook 

hierdoor verliest het middenveld autonomie. Ik zou erop willen wijzen dat het 

middenveld de ethiek van het kapitalisme heeft overgenomen. We hebben gekozen 

voor de core business, management … zodat veel mensen het middenveld niet meer 

kunnen definiëren. Wat kan en mag de rol van het middenveld zijn. En een deel van dat 

werk is in dissensus gaan met de overheid om de belangen van bevolkingsgroepen te 

verdedigen. Daar moeten we methodiek over ontwikkelen. Er is over stadvernieuwing 

absoluut veel te weinig dissensus en veel te veel consensus. Je hoort wel kritische 

stemmen, maar we treden in verspreide slagorde op. We hebben meer strategie nodig 

om samen te werken, samen debatten te organiseren, netwerken bruikbaar te maken. 

We moeten new commons maken om onze slagkracht te verhogen.” 
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Contra-hegemonische articulaties? 

In het debat over stadsvernieuwing zijn kritische stemmen aanwezig, maar ze slagen er 

niet in om de consensus te doorbreken. Pascal Debruyne maakt een overzicht: 

“SLO zet wonen op de agenda. Jong is daar te weinig mee bezig, ze zijn bezig met werk 

maar wonen neemt een grote hap uit het budget van de gezinnen waar ze mee werken 

en die hen in armoede duwen. Ook actoren als Victoria de Luxe is kritisch over het 

onrechtvaardig woonbeleid. 

Op bepaalde stedelijke departementen – bij gebiedsgerichte werking, enkelen binnen 

buurtcentra, binnen woonwinkels – en in de sociale huisvesting zijn er ook stemmen die 

zich nu - het laatste jaar, niet veel langer - vragen stellen over gentrificatie. Het mag nu 

gezegd worden, die gentrificatie is bijna voltrokken. Maar enkelen stellen zich nu vragen 

en denken over nieuwe pistes: als we nieuwe gebieden ontwikkelen dan kunnen we dat 

koppelen aan de verbetering van dat sociaal passief. Maar al bij al zijn er weinig 

duidelijke alternatieve stemmen. 

Politiek is Groen een kritische stem in de gemeenteraad. Ook ACW is daar sterk mee 

bezig maar hangt niet sterk samen met het stadsbestuur en het bredere middenveld. 

Dat heeft wellicht te maken met hun historische opstelling binnen de christen-

democratische familie.  

Het stadsmagazine Tiens tiens zet die zaken op de agenda maar staat toch vrij alleen 

tegenover het dominante verhaal.” 

Er is weinig gedeeld alternatief discours, weinig alternatieve machtsopbouw. “Ik merk 

vooral veel verschillen tussen organisaties uit het middenveld over stadsvernieuwing in 

de 19de eeuwse gordel. Verschillen tussen sociaal-artistiek werk, 

middenveldorganisaties,… deze organisaties hebben elk hun geluid. Rond de periode van 

de gemeenteraadsverkiezingen komt er gezamenlijk overleg rond ‘Ieders stem telt’ maar 

het blijft moeilijk om gezamenlijk lobbywerk op te zetten. Heel wat organisaties houden 

zich af van het politieke werk. Een zichtbare kritische rol opnemen ligt heel delicaat.” 

(Vael & Dutry, 2012) 

3.4. Staatsruimtelijke projecten (actoren) 

Rond de stadsvernieuwing in de Gentse gordelwijken heeft zich een staatsruimtelijk 

project gevormd met het stadsbestuur als kern.  In de jaren 1990 was de herovering van 

deze wijken een belangrijke politieke strategie voor de paarse coalitie. Na het 

verzwakken van de electorale dreiging van extreem-rechts, bleef de aandacht gevestigd 

op de gordelwijken door het voortzetten van het ingeslagen pad, onder impuls van de 

sociale actoren die binnen en buiten het openbaar bestuur het vernieuwingsbeleid mee 

vorm hadden gegeven in de SIF-periode, en de mondige bewoners(groepen) in de wijken 

die gedurende de hele periode vanaf de jaren 1970 de aandacht naar de herwaardering 

van hun wijken hadden getrokken. 
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3.4.1. Een electorale strategie naar bewoners(groepen) 

Vanaf de herwaarderingsperiode in de jaren 1970 hebben middenklasse ‘pioniers’ een 

aanjagende rol gespeeld in de stadsherwaardering.  In die zin kan stadsvernieuwing ook 

als een effect van gentrificatie worden geïnterpreteerd. “Daarnaast heb je natuurlijk ook 

wijkcomités en actieve bewoners in de wijk zelf. Dat was toch altijd interessant om te 

leren wat er leeft in de wijk. Dat waren de meer mondige bewoners in de wijk die de 

wijkherwaardering op gang wilden trekken.” (Timbremont, 2012) “Vooral bewoners zelf 

creëren een eigen dynamiek vanuit de wil om zelf de leefbaarheid te verbeteren. (…) 

Daarnaast is leefbaarheid nog altijd sterk het resultaat van de inspanningen die de 

bewoners doen.” (Peeters, 2012) “Buurtorganisaties en mondige buurtbewoners geven 

eigenlijk al lang signalen. Op een bepaald moment kan de overheid niet anders, omdat 

er zeer lang qua bakstenen nauwelijks in die buurten is geïnvesteerd. Dit is lang 

verwaarloosd. De vraag komt dikwijls van inwijkelingen die willen dat de wijk vooruit 

gaat. Die hebben de ruimte om zich te moeien met de gang van zaken. Wie moet 

vechten om te overleven heeft daar geen energie voor.” (Naert & Vardar, 2102) 

Frank Beke verwijst naar de stimulerende rol van bewonersgroepen vanaf de 

herwaarderingsperiode: “Zonder de impuls van die mensen zou het moeilijker geweest 

zijn om die vernieuwing te realiseren.”  Voor de socialist Beke was het erg belangrijk om 

de bevolking in de gordelwijken niet te verliezen aan het Vlaams Blok. Die bevolking 

bestaat in grote lijnen uit drie groepen: “de blanke, vergrijzende arbeidersklasse die in 

de stad gebleven is, met nog een groep autochtone kansarmen, dan de migranten, 

vroeger Turken en Marokkanen en nu superdivers, dan de nieuwe stedelijke 

middenklasse. Electoraal kun je daar partijen op plaatsen: migranten stemmen vooral 

links, die oudere arbeidersklasse was vroeger Sp.a en is verschoven naar VB en die 

nieuwe middenklasse stemt Sp.a en Groen. Vooral een partij als Sp.a die al 30 jaar met 

zijn doelgroep worstelt, vindt hierin een beleidsterrein waarin ze die groepen een groep 

aan zich kunnen binden.” (Oosterlynck, 2012)  

Die politiek-electorale strategie vertaalde zich in Gent in een sterke sociaal-culturele 

inzet, waarmee de oudere autochtonen en de nieuwe middenklasse kan gebonden 

worden. “Dat is een typische strategie voor Gent. Beke was daar in geïnteresseerd en 

wou cultuur inbedden in de wijken. En dan zijn die cultuuractoren mee betrokken in de 

stadsvernieuwing zoals de Vieze Gasten in de Brugse Poort, Scala in St Amandsberg.” 

(Oosterlynck, 2012) 

“De bevolking in de wijken is historisch toch ook een socialistisch kiespubliek. Dan is het 

ook logisch dat er voor die mensen moet gezorgd worden. Toch blijft de investering in 

die wijken een peulschil in vergelijking met de grote stadsprojecten. Het lijken 

zoethoudertjes om de wijkbevolking te sussen.” (Naert & Vardar, 2102) 

3.4.2. Het openbaar bestuur in de stuurcabine 

Marc Timbremont vat de drijvende kracht van het openbaar bestuur samen: “Het 

stadsbestuur voor het openbaar domein en de sociale huisvestingsmaatschappijen voor 

de uitvoering van het woonprogramma. De stad is de regisseur van de wijkvernieuwing, 

dat is ook de visie van de Vlaamse overheid.” Dit wijkt sterk af van het beeld van de 
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growth coalition zoals het in de internationale literatuur over stadsontwikkeling naar 

voor komt. “Dit concept is gegroeid in een Angelsaksische context waar overheden haast 

gedwongen worden om met de private sector in zee te gaan voor stadsontwikkeling 

omdat er nauwelijks publieke middelen beschikbaar zijn. Je kan je afvragen of dit in een 

West-Europese context van toepassing is.  De stadsvernieuwing in Gent vraagt ook een 

coalitie maar dat is meer een intrastatelijke coalitie om Vlaams en Europees geld naar 

Gent te halen. Elk stadsbestuur heeft contacten met architectenbureaus en 

projectontwikkelaars om dingen te realiseren, maar een echte groeicoalitie is dat niet.” 

(Oosterlynck, 2012)    

Door de evolutie in de multilevel beleidscontext werden steden geactiveerd om zelf als 

een ‘ ondernemend bestuur’ aan stadsontwikkeling en – vernieuwing te doen.  

“Politiek gezien heeft Monsaert de ideeën ontwikkeld maar er was nauwelijks geld. Later 

zien die uitgewerkt in die lijn door Beke en Van Rouveroij. We hebben duidelijk 

ondervonden dat overal in de verloederde wijken meer geld beschikbaar kwam in de 

jaren 1990 na de Zwarte Zondagen: ‘nu moeten we er echt iets aan doen’.”  

Het paarse stadsproject vormde lange tijd het cement in de coalitie: “Samen met Frank 

Beke was ik vader van een paars stadsproject dat zich heeft onthecht van de 

onderliggende partijen.  In Gent had het paarse college een stadsproject van een brede 

stadsvernieuwing.” (Oosterlynck, 2012) Dit kreeg gestalte in een lang tijdsbestek vanaf 

het opmaken van de Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur van Beke (1993) tot de 

omzetting in het Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) en de realisatie van de 

verschillende stadsvernieuwingsprojecten. (Heughebaert, 2012) Rond dat paars 

stadsproject worden dan de private sector, het sociale en culturele middenveld en de 

bevolking gemobiliseerd. 

Het belang van sterke figuren mag in dit verhaal niet onderschat worden. De tandem 

Beke-Van Rouveroij heeft met visie, doorzetting en terreinkennis de stadsvernieuwing 

op de rails gezet. Karin Temmerman heeft als Schepen van Stadsontwikkeling de 

projecten met kracht doorgezet (Pisman, 2012). 

Vanaf de herwaarderingsperiode is er ook een aanvankelijk bescheiden uitbouw van een 

team ruimtelijke planners. Langzaam wordt de Dienst Stedelijke Planning toonzettend in 

de stadsontwikkeling. Opnieuw zijn sterke figuren en hun visie op stadsvernieuwing 

bepalend. “De oude directeur Noël Dehaene van ruimtelijke planning heeft nog de visie 

op sociale stadsvernieuwing  meegemaakt. De ruimtelijke planners waren partners in de 

participatiebeweging bij herwaardering. Maar vanaf de jaren 90 worden planners terug 

experten die boven de debatten staan. Na de vervanging door Philip Van Wesenbeeck 

uit het landelijke team van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt de nieuwe 

visie op competitieve stadsontwikkeling meegebracht. Dit zorgt voor een clinch met 

Groen en met de GECORO. De samenleving wordt complexer, en de sturing door 

experten wordt steeds meer bepalend. De Dienst Stedelijke planning wordt toonzettend 

voor stadsontwikkeling.” (Heughebaert, 2012)  

Voor de uitvoering van de fysieke ingrepen in de stadsvernieuwing krijgt het SOB een 

grote autonomie en slagkracht in het grond- en pandenbeleid. 
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Daarnaast professionaliseert het stadsbestuur ook sterk in de sociale en culturele sector. 

Dit maakt een inzet op de gewenste sociale en culturele pijler van stadsvernieuwing 

mogelijk. 

Na de projectmatige Actie Samenspraak en de SIF-evaluatie wordt de ambtelijke 

betrokkenheid op de wijken vastgelegd in de Dienst Gebiedsgerichte Werking en 

Stadsvernieuwing. Samenlevingsopbouw wordt onderaannemer voor de participatie van 

bewoners in de stadsvernieuwing binnen een convenant. 

De concrete regie van de stadsvernieuwing wordt opgenomen door programma- en 

wijkregisseurs die horizontaal doorheen de stedelijke administratie werken. Dit model is 

vrij uniek voor Gent.  

“De programmaregisseurs zijn verantwoordelijk voor de opvolging en de afstemming 

met de verschillende overheden, lokaal, Vlaams, federaal of Europees bv. de aanleg van 

een brug over de Oude Dokken. Die zorgen dat de timing van de verschillende kleine 

projecten binnen zo’n stadsvernieuwingsproject mooi op elkaar aansluit. De 

wijkregisseurs houden zich bezig met al wat leeft in de wijk. Per wijk zijn er 

wijkprogramma’s opgemaakt en zij moeten zorgen dat die worden uitgevoerd. Zij 

organiseren ook de wijkdebatten, zorgen voor de briefing als er bij overlast verschillende 

diensten een rol moeten spelen of bij festiviteiten moeten gecoördineerd worden. Zij 

zijn een link tussen de wijk en de stadsorganisatie. Dat zijn ‘hun’ wijken. Zij hebben het 

koepeloverzicht en doen diensten samenwerken. Andere overheden, private 

ontwikkelaars en bedrijven hebben één aansprekingspunt.” (Boucké, 2012)  

4.2.3. Het middenveld  

Het middenveld werd ingeschakeld in de stadsvernieuwing. Het gevaar van 

instrumentalisering wordt erkend.  

“Omdat er een fijnmazig weefsel van sociaal-artistieke praktijken in Gent aanwezig was, 

had ik er als Schepen van Cultuur ook alle belang bij om dat fijnmazig weefsel in stand te 

houden en te verstevigen én ook voor onze kar van stadsvernieuwing te spannen. Ook al 

zijn ze zeer kritisch zoals De Vieze Gasten en Victoria De Luxe, de buurtcentra en 

bibliotheken, die doen allemaal aan samenlevingsopbouw. Zelfs al zijn ze kritisch, ze zijn 

een bondgenoot in de stadsvernieuwing. Ze zijn betrokken.” (Van Rouveroij, 2012) 

“Zo kunnen sociaal-artistieke organisaties ingeschakeld worden in aspecten van de 

stadsvernieuwing bijvoorbeeld om een netwerk uit te bouwen, mensen aan te spreken 

naast hun gewone subsidiëring. Het risico bestaat natuurlijk dat we die organisaties te 

veel gaan instrumentaliseren voor inspraakprojecten: sociaal-artistiek werk heeft een 

betekenis op zich om mensen toegang te geven tot sociaal-artistieke praktijken.” 

(Boucké, 2012) 

Dominique Willaert is scherp voor die instrumentalisering: “Dat sociaal-artistiek werk is 

helemaal opgegaan in een verhaal van sociale cohesie, voor de verleuking van de 

samenleving. De socialisten in Vlaanderen misbruiken dat sociaal-artistiek werk als een 

leuk uitstalraam.” 
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Omgekeerd kregen middenveldorganisaties vanuit hun betrokkenheid ruimte om zich te 

moeien met de stadsvernieuwing. Binnen de besloten setting van het overleg met 

stedelijke diensten is er zeker discussie mogelijk, maar dit sijpelt weinig door naar een 

breder maatschappelijk debat. “Dat middenveld is verder totaal gedepolitiseerd, geen 

actie, geen dissensus met de stedelijke overheid.  (…) Veel organisaties maken van die 

ruimte geen gebruik.(…). Dat core business gezeik houdt ons daarvan af. Dat is puur 

productgericht en niet langer op sociale verandering met betere bestaansvoorwaarden.  

(…)  We moeten kritiek geven en tegenvoorstellen formuleren bijvoorbeeld GAS-boetes 

zijn een zwaktebod, geef die hangjongeren een uitdaging in het brede veld van culturele 

instellingen in Gent (…). Het middenveld neemt een Calimero-houding en een 

slachtofferpositie in en fulmineert tegen het stadsbestuur, terwijl mijn ervaring is: als je 

deskundig bent in het actievoeren en het aangaan van de dialoog, krijg je altijd gehoor.”  

(Willaert, 2012) 

Daarnaast bleven kleinere autonomie organisaties in de armenzorg en de parochies 

actief betrokken in de buurt. “En het vrije sociale initatief zoals sociale vestiaires, 

Vincentje,… staat dicht bij de mensen. En groepen zoals Vieze Gasten die in wijken 

activiteiten opzetten. De parochies blijven actief en zorgen voor sociale coherentie 

vooral voor oudere allochtone bevolking. Moskeeën spelen gelijkaardige rol, en 

buurtwinkels,… voor de leefbaarheid van een buurt.” (Peeters, 2012) 

4.2.4. Projectontwikkelaars 

Projectontwikkelaars duiken als actor slechts laat in het verhaal van stadsvernieuwing 

op. “De privé is er veel later opgesprongen, als de wagen al aan het rollen ging. Dan heb 

je hier en daar lofts, je ziet dat nu ook in Ledeberg. Sommige privé-promotoren (…) 

zagen wel in dat kwaliteit brengen in die wijken een belangrijk gegeven is, maar niet elke 

privé-ondernemer heeft die visie (…)  dus er was wel medewerking van de privé maar de 

impuls is in Gent onmiskenbaar vanuit het openbaar bestuur gekomen en vanuit de 

huisvestingsmaatschappijen.” Ook Sas Van Rouveroij erkent dat het moeilijk was om 

private ontwikkelaars mee te krijgen: “dat heeft te maken met het gebrek aan respect 

voor volumes. (… ) De rentabiliteit te laag is waardoor je de private partners niet zo 

makkelijk meekrijgt.” 

De projectontwikkelaars volgen alert de stadsvernieuwing, op zoek naar opportuniteiten 

om te investeren. Oude fabrieken en brownfieldsanering op strategische locaties dicht 

bij de historische kern zijn aantrekkelijk. “Die projectontwikkelaars zijn geïnteresseerd, 

maar met problemen zoals het overaanbod aan appartementen. Maar die gasten zijn 

niet blind. Maar op welk publiek richten ze zich, dat is de echt belangrijke vraag in het 

kader van dit thema. Ze zijn gevat door die 50/20 regel maar in de praktijk wordt dit niet 

goed uitgewerkt en opgevolgd. Er is weinig animo.” (De Rynck, 2012).  

Actoren uit het openbaar bestuur zien vooral opportuniteiten in de samenwerking met 

projectontwikkelaars binnen een stevige stedelijke regie. Projectontwikkelaars klagen 

ook over de (te) sterke sturing vanuit de stad.  

Carl Dejonghe formuleert een duidelijke en positieve NPM visie op die samenwerking. 

“Dat is een goede manier van werken om zorgvuldig met overheidsmiddelen om te 
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gaan, de eigen kerntaak af te lijnen en telkens de vraag te stellen of de markt dat niet 

kan realiseren. Je kan bijna geen betere situatie hebben dan dat je je 

stadsvernieuwingsproject realiseert met middelen van private projectontwikkelaars. 

Bijvoorbeeld bij Ledeberg Leeft is het grote project aan de Keizerpoort een zuiver privaat 

project van Aclagro waar de stad alleen de grondenruil organiseert. Dankzij ons 

studiewerk over stadsvernieuwing, over hoe we een positieve ontwikkeling in gang 

kunnen zitten rond de toegangspoorten tot Ledeberg, zelf gespecialiseerde 

studiebureaus explorerend onderzoek laten doen,… dat was een trigger voor een private 

ontwikkelaar om daarmee aan de slag te gaan (…) En dan kunnen wij onze middelen 

concentreren om die Welzijnsknoop te realiseren.”  

De betrokkenheid van projectontwikkelaars werd bevorderd door de Vlaamse 

verplichting tot 30 % inbreng van privaat kapitaal in de stadsvernieuwingsprojecten. Dirk 

Temmerman stelt dat de stad de regie in handen heeft. Steden zoeken een private 

partner zoeken die zich inschrijft in een bepaalde visie op stadsontwikkeling. Een jury 

selecteert ook op criteria als duurzaamheid en strijd tegen dualisering. “Het zorgt dus 

niet voor een verschuiving van de strategie van stadsvernieuwing in de richting van de 

investeerder. Integendeel: stadsbesturen moeten echt durven sturen, tegen de 

ontwikkelaar in te gaan, in zo’n onderhandelde PPS.” Toch hebben een aantal 

projectontwikkelaars interesse om een kwaliteitslabel te verwerven en 

experimenteerruimte te krijgen om op langere termijn  economisch voordeel te puren.  

Marc Verheirstraeten erkent dat er in het instrument zelf een risico van sociale 

verdringing zit. Door stevige stedelijke sturing van de projecten kan dit worden 

opgevangen. “In de Brugse Poort hebben we de Groene Vallei toegevoegd zodat we de 

private woonblok op de kop ook konden toevoegen, zo hadden we voldoende privé in 

het totaalproject. Zo konden we er ook voor zorgen dat we andere sociale 

woonprojecten in de wijk zelf konden realiseren. Je kan immers makkelijk een PPS 

opzetten waarin net die interessante plekken in de wijk naar de projectontwikkelaar 

gaan en de minst interessante plekken overblijven. Daar hebben we dus niet voor 

gekozen omdat we de sociale verdringing wilden vermijden” 
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4. Inschatting van de context mulilevel stedenbeleid 

Van bij de prille start van het stadsvernieuwingsbeleid was het voor Frank Beke cruciaal 

dat subsidies konden worden aangetrokken. “Jazeker. En dat was dan wel een reactie in 

die periode van het VB met de armoedefondsen en later het SIF. Daar heeft Gent 

gebruik van gemaakt. Het grootstedenfonds van de federale regering mag zeker niet 

vergeten worden. Bijvoorbeeld in de Sas- en Bassijnwijk was er een probleem met de 

Vlaamse subsidiëring om alles op elkaar te laten aansluiten maar met het stadscontract 

van de federale regering konden we in de wijk van het vroegere Arbed veel vlugger en 

soepeler werken. Federaal was veel minder betuttelend dan Vlaanderen.” 

4.1. Geen determinisme 

Bij de evaluatie van de multilevel context voor een gentrificatiebeleid is het belangrijk 

om niet in de valkuil van determinisme te trappen. Er zijn bij dit verhaal een drietal 

nuanceringen te maken. 

Verschuiving van SIF naar Stedenfonds gaat samen met continuïteit 

De overgang van SIF naar Stedenfonds was geen radicale en totale breuk met de 

historiek van stadsontwikkeling. Filip De Rynck, een van de architecten van het Vlaamse 

stedenbeleid, ziet een duidelijke overgang. “(…) Men zag dat pure investeringen in 

sociale voorzieningen en sociaal werk dweilen met de kraan open was als er niet tegelijk 

geïnvesteerd werd in de fysieke kwaliteit van de stedelijke omgeving, als bedrijven niet 

terug investeren in de stad. De arbeidsparadox – mensen komen werken in de stad, 

maar de stedelingen vinden in hun stad geen werk - … De omslag naar het Stedenfonds 

maakte een meer integrale stadsontwikkeling mogelijk.” (De Rynck, 2012) 

Tegelijk beklemtoont hij de toegenomen aandacht voor dualisering als erfenis uit die 

periode. Het SIF heeft nieuwe lijnen getrokken in het lokale sociaal beleid, nieuwe 

netwerken ontwikkeld. “Maar dat heeft zich ook na de SIF-periode in Gent verder 

ontwikkeld. Die opvatting over sociaal beleid – curatief en met netwerkvorming – is ook 

met het lokaal sociaal beleid verder versterkt en verdiept. Het intussen ontwikkelde veld 

van actoren heeft zich verder ontwikkeld. Maar het gebrek aan efficiëntie en het niet-

slagen was natuurlijk ook een deel van die SIF-vernieuwing.” (De Rynck, 2012)  

Steden hebben een grote beleidsvrijheid 

De overgang van SIF naar Stedenfonds heeft weliswaar de bedding verlegd naar 

competitieve stadsontwikkeling als hefboom om stedelijke problemen te counteren, 

maar steden hebben zelf veel strategische ruimte.  

Dirk Temmerman beschouwt de overgang zeker niet als een louter topdown-verhaal. 

“Aan de andere kant is er ook eind jaren 1990 een stedelijk activisme ontstaan zodat 

Vlaamse stadsbesturen terug fier zijn geworden op hun stad en beginnen investeren zijn 

in hun stad, nog los van de Vlaamse en Europese impulsen.” 

Steden hebben een grote beleidsvrijheid. “Je kan daar ook een zeer liberale strategie in 

volgen om de dualisering tegen te gaan: je kan zorgen dat je de arme mensen in je stad 
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gaat helpen, maar je kan er ook voor zorgen dat er geen arme mensen meer in je stad 

toekomen. Dat zijn twee manieren om aan dezelfde doelstelling te werken” 

(Temmerman, 2012)  

“De doelstellingen van het Stedenfonds zijn globaal dezelfde. Dualisering tegengaan is 

daar een deel van. Gent heeft een groot deel van die middelen verder sociaal ingezet. Bij 

de overgang van SIF naar Stedenfonds is er geen extra geld gekomen. Intussen was er 

met het SIF een heel patrimonium aan sociale voorzieningen en organisaties uitgebouwd 

en je kon dat onmogelijk helemaal terugschroeven. Daar was een grote schik voor een 

sociaal bloedbad maar dat is niet gebeurd.” (Temmerman, 2012)  

“Voor de visitatiecommissie hebben we berekend dat ongeveer 65% van onze middelen 

van het Stedenfonds naar sociale objectieven gaan, armoedebestrijding in de meest 

brede zin. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de voorafname voor het OCMW van 6 miljoen 

per jaar, over de wijkgezondheidscentra, de uitvoering van het lokaal sociaal beleid.” 

(Boucké, 2012) 

Pro-actief stadsbestuur  

In die multilevel context heeft Gent een eigen strategie en eigen apparaat ontwikkeld 

om de broodnodige subsidies aan te trekken. Carl Dejonghe bevestigt de actieve rol van 

het stadsbestuur: “Gent is sterk geweest in het zoeken naar middelen om de eigen 

doelen te bereiken. Het is echt wel op die manier gegaan en niet omgekeerd.”  

Gent is zich in de loop van de jaren 2000 steeds strategischer gaan richten op die 

kanalen. Mogelijke subsidiekanalen werden in een matrix gekoppeld aan de eigen 

strategische doelstellingen. “We hebben een soort matrix gemaakt. We hebben dat 

verdeeld. Alles wat ruimtelijk-infrastructurele stadsvernieuwing is, proberen we zoveel 

mogelijk af te rekenen op EFRO D2, stadsvernieuwingsfonds en grootstedenbeleid. De 

sociale component, het sociaal weefsel versterken, financieren we dan met het 

Stedenfonds. (…) “Gent tekent in op D2 omdat we willen mee zijn met de creatieve 

kenniseconomie en ondernemers willen aantrekken. Maar dat wordt dan weer 

gecorrigeerd door wat we met het Vlaams Stedenfonds doen voor diensteneconomie, 

sociale economie, aansluiting onderwijs-tewerkstelling, brede school enz. Waar D2 op 

de harde economische kant focust, corrigeren wij met het Stedenfonds. Het is altijd een 

én-én-verhaal.” (Boucké, 2012)  

4.2. Beperkte betekenis van het specifieke stedenbeleid 

Filip De Rynck wijst op een toegenomen spanning in het sociaal beleid voor onze 

stadsbesturen. 

“Aan de voordeur van het sociaal beleid hebben overheden toegenomen aandacht voor 

dualisering. Alleen is het probleem dat de achterdeur van het sociaal beleid intussen 

steeds wijder open staat als gevolg van dynamieken op de woonmarkt, het onderwijs, 

liberalisering van de energiemarkt, liberalisering van de  sociale zekerheid en ga zo maar 

door. En dat is een groot probleem. Die spanning ervaren die stadsbestuurders steeds 

meer.”  
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Verder plaatst hij het beperkte expliciete stedenbeleid tegenover het veel grotere 

impliciete a- of  anti-stedelijk beleid. “Vlaanderen heeft altijd met de rug naar de steden 

geleefd, een a- of anti-stedelijk beleid gevoerd. We hebben met een kleine groep 

politici, topambtenaren en academici het stedenbeleid op de agenda proberen te zetten 

en instrumenten helpen ontwikkeld. In 10 jaar is er wel veel gerealiseerd. Je kunt 

moeilijk ontkennen dat er een enorme impact is geweest naar de verbreding van het 

stedenbeleid: de stad niet alleen als verzamelplaats van sociale miserie, maar ook een 

bredere, integralere agenda met mobiliteit, kwaliteit van de publieke ruimte,… Je moet 

blind zijn om de enorme verschillen in die 10 jaar niet te zien. Maar een stad is de 

wereld in het klein: sociale ellende, maar ook toerisme, cultuur, economie. Die 

verbreding van de agenda is succesvol geweest als stedenbeleid binnen de beperkingen 

van het algemene Vlaamse beleid. Want Vlaanderen is in het reguliere beleid zeker niet 

stedelijk. De suburbanisering gaat gewoon verder. De echte discussie is die over het 

impliciet stedenbeleid: is er prioritaire investering in de kinderopvang of de sociale 

huisvesting in de steden - waar de noden het grootste zijn? Nee. De middelen worden 

verspreid en versnipperd. Het is een heel gemengde balans.” 

++++++++++++++++++++++++++++++++  



230 
 

Bijlage 11. Uittreksels uit “Gent: te weinig stad.  

Inleiding Gentse Feestendebat 23 juli 2012”  

 [Met deze inleiding gaf Stijn Oosterlynck de aanzet voor het debat 'De toekomst van 

onze steden' op 23 juli 2012 in het NTG] 

‘Zoveel stad’. Met dit promotielogo verkopen Gent en haar organisaties zich sinds 2010 

als merk aan de buitenwereld. ‘Zoveel stad’ moet de vele gezichten van Gent in de kijker 

zetten. De stelling die ik hier wil verdedigen is dat Gent vandaag niet genoeg stad is. Om 

meer stad te worden heeft Gent nood aan een stadsdebat. (…) 

Stelling 1: Geen stad zonder stadsdebat 

In Gent werd de voorbije jaren druk gediscuteerd en geparticipeerd in het stedelijk 

beleid. Het stadsbestuur ging de voorbije legislatuur tweemaal op bezoek in alle Gentse 

wijken. De stedelijke Dienst Gebiedsgerichte Werking voorziet burgers van informatie en 

organiseert inspraak in de 25 Gentse wijken. De stad organiseert de inspraak dus vooral 

op wijkniveau, het sterk van bovenuit geregisseerde en tot generieke conclusies 

komende Gent 2020/Gent Over Morgen niet te na gesproken. Gent heeft absoluut geen 

gebrek aan wijkcomités, actiegroepen en samenwerkingsverbanden tussen 

burgerorganisaties allerhande. Alleen situeert heel veel van die participatie zich op 

wijkniveau. Daar is op zich niets mis mee, maar om tot een stedelijke visie te komen is 

wel een serieuze schaalsprong nodig die in Gent zelden gemaakt wordt (…). 

De wijkgebondenheid van het stedelijk debat is niet enkel aan het Gentse middenveld of 

aan Gentse politici te wijten. Gent mankeert ook gewoon een publiek forum waar lokale 

politici of het lokale middenveld zich stedelijk kunnen profileren. Bij gebrek daaraan 

ontwikkelt het middenveld geen brede stedelijke visie maar blijft het al te veel hangen in 

de eigen sectorale bezorgdheden (‘meer bedden voor daklozen en vluchtelingen’, ‘meer 

natuurgebied of fietspaden’, etc.) of in de eigen wijk (‘het stadsbestuur verwaarloost de 

fusiegemeenten’, ‘de stad moet blijven investeren in de Brugse Poort’, etc.). Ook Gentse 

politici blijven teveel hangen in de gemeentepolitiek en worden te weinig aangezet om 

een stedelijk project te ontwikkelen. De discussies met het middenveld vinden plaats in 

adviesraden en overlegstructuren allerhande, op een ruime afstand van het publiek 

forum. (….)  

Stelling 2: Verkleuring en verarming, de bevolkingsaangroei en verkeersleefbaarheid 

zijn belangrijke toekomstige uitdagingen voor Gent 

Gent verarmt en verkleurt 

 Verarming hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang de stad erin slaagt om kansen op 

vooruitgang te bieden en als emancipatiemachine te fungeren voor wie er aanspoelt. De 

stad moet daarom een beleid van sociale stijging voeren, vooral in die 19de eeuwse 

gordel wijken die als aankomstwijken voor mensen in armoede, al dan niet gekleurd, 

fungeren. Dit vereist dat het stadsbestuur en het lokale middenveld de functie van 

dergelijke wijken in de stad erkennen in plaats van een beleid van sociaal mix te voeren 

http://www.tienstiens.org/node/5736
http://www.tienstiens.org/node/5736
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waarbij aan de sociale problemen niet verholpen wordt, maar de 

bevolkingssamenstelling gewoon aangepast wordt.  

De overheid moet nadrukkelijk aanwezig zijn in aankomstwijken, onder meer met 

publieke dienstverlening gericht op leren, wonen, werken en gemeenschapsleven. 

Cruciaal daarbij is het toevoegen van meer treden onderaan de maatschappelijke 

ladder, zodat individuen en groepen stap voor stap kunnen stijgen op de 

maatschappelijke ladder.  

Wat werkgelegenheid betreft, betekent dit het stimuleren van economische 

ontwikkeling die kwalitatieve en stabiele jobs voor laaggeschoolden genereert. Het 

stedelijk economisch beleid is te eenzijdig gericht op hoogtechnologische en creatieve 

sectoren, terwijl werkloosheid zich vooral voordoet bij laaggeschoolden.  

Wat huisvestiging betreft moet ingezet worden op een meer gevarieerd aanbod aan 

woningen in het goedkopere segment. Dit betekent meer sociale huisvesting, een 

kwalitatieve private huursector en goedkope koopwoningen, zodat bewoners zich 

langzamerhand binnen de wijk kunnen verbeteren.  

Wat onderwijs betreft betekent dit erkennen dat het Vlaamse onderwijs in aanzienlijke 

mate faalt voor kinderen uit achtergestelde gezinnen, die geconcentreerd zitten in de 

steden. Een structurele hervorming van het Vlaamse onderwijs en doorgedreven 

onderwijsexperimenten in de steden zijn cruciaal.  

Tot slot moet begrepen worden dat instrumentele vooruitgang in onderwijs en 

werkgelegenheid enkel werkt als mensen zich ondersteund weten door lokale sociale 

netwerken van mensen die ze als gelijken beschouwen. De ‘selfmade (wo)man’ die op 

zijn eentje uit de achterstelling naar boven kruipt is een fictie. Dit betekent dat etnische 

enclaves of achtergestelde buurten niet noodzakelijk een probleem zijn, maar gewoon 

de ruimtelijke uitdrukkingsvorm zijn van transitieprocessen. De overheid kan hier veel 

beter inzetten op het ondersteunen van zelforganisaties en het vasthouden van de 

lokaal ontstane nieuwe middenklassers, eerder dan het aantrekken van middenklassers 

van buiten de stad. 

Gent wordt groter en drukker.  

De Gentse bevolking groeide van 226.000 bewoners in 1997 tot ongeveer 236.000 in 

2008 en zal naar verwachting aangroeien tot 259.000 bewoners in 2021. Deze 

bevolkingsgroei kan niet enkel opgevangen worden door de verdichting van de 

binnenstad en van de al erg dicht bevolkte 19de eeuwse gordel. Er is dus nood aan een 

verstedelijkingsbeleid van de 20ste eeuwse gordel. Dat betekent een verdichting van de 

bebouwing in de 20ste eeuwse laagbouwwijken en ruimte verslindende verkavelingen, 

een goede aansluiting op het openbaar vervoersnetwerk, de uitbouw van stedelijke 

publieke ruimtes, het behoud van kwalitatieve groene ruimtes en de ontwikkeling van 

sociaal-culturele programma’s die de verstedelijking begeleiden.  

Ook het autoverkeer in Gent neemt steeds verder toe. In februari zei de 

verkeerscoördinator van de Gentse politie nog dat er geen auto meer bij kan in Gent. 

Om de stad verkeersleefbaar te houden is het Mobiliteitsplan uit 1997 niet langer 

afdoende.(…). Om daar verandering in te brengen moet resoluut gekozen worden voor 
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de interne bereikbaarheid van de stad voor haar eigen bewoners via openbaar vervoer, 

de fiets of te voet. Dit betekent echter ook dat de huidige externe bereikbaarheid van de 

stad met de auto voor zoveel mogelijk verplaatsingen vervangen zal moeten worden 

door een systeem van overstapplaatsen op andere vervoersmiddelen aan de rand van 

de stad. (…) 

Stelling 3: Gent kan pas meer stad worden als ook Vlaanderen meer stedelijk wordt 

(…) Tot in de jaren 1980 kende België noch Vlaanderen een stedenbeleid. Ondanks de 

verloedering, verarming en verslechterde leefbaarheid van de steden erkenden de 

hogere overheden niet dat er specifiek stedelijke problemen waren die een eigen beleid 

vereisten.  

Vandaag is er wel een stedelijk beleid, zowel op Vlaams als federaal niveau. Dat is 

positief, maar de financiële middelen die daartegenover staan zijn miniem. Het 

beschikbare budget voor het Vlaamse Stedenbeleid in 2012 bedraagt 151 miljoen euro, 

waarvan het grootste deel naar het Stedenfonds en de stadsvernieuwingsprojecten 

gaan. Dit is uiteraard positief, maar het steekt schril af tegenover een totale Vlaamse 

uitgavenbegroting van om en bij de 27 miljard Euro. (Het Federaal Grootstedenbeleid 

beschikt over nog minder middelen, namelijk 55 miljoen euro in 2011, en zal in de 

toekomst naar alle waarschijnlijk geregionaliseerd worden.) Toch is dit voor sommige 

politici blijkbaar nog teveel, gezien de hardnekkige geruchten over de ambitie van een 

aantal politieke partijen om het Vlaams Stedenbeleid te ‘heroriënteren’ naar het 

Gemeentefonds, waaruit alle Vlaamse gemeenten middelen trekken. Dit betekent 

zoveel als ontkennen dat er in Vlaanderen een specifieke stedelijke problematiek is waar 

de hogere overheid verantwoordelijkheid voor wil nemen.  

Belangrijker dan het directe stedenbeleid zijn de effecten van het algemene Vlaamse 

beleid op de steden. Op dit vlak is de balans overwegend negatief en blijft de Vlaamse 

overheid volharden in de anti-stedelijke boosheid die de Belgische overheid eerder al 

kenmerkte. Beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid in diverse beleidsdomeinen 

ondermijnen systematisch de sowieso al zwakke pogingen van het Vlaamse 

Stedenbeleid om steden te versterken.  

Ik geef drie recente voorbeelden. Het eerste voorbeeld is de beslissing van de Vlaamse 

regering om het megashopping complex Uplace in Machelen een vergunning toe te 

kennen. (….) Het tweede voorbeeld gaat over de recente beslissing van de Vlaamse 

regering om te besparen bij de Lijn. (…) Een derde voorbeeld heeft te maken met de 

strijd tegen de stadsvlucht van (overwegend) blanke middenklasse gezinnen. Het 

Vlaamse Stedenbeleid steekt hier sterk op in, maar dit beleid maakt weinig kans als de 

wetgeving op de ruimtelijke ordeningswetgeving die de open ruimte wil beschermen en 

wonen in steden promoot continue uitgehold wordt. Zolang de Vlaamse overheid 

goedkope bouwgrond buiten de stad blijft aanbieden en de hoge infrastructuurkosten 

die het buitenstedelijk wonen met zich meebrengt doorrekent aan de ganse 

gemeenschap zal de stadsvlucht blijven aanhouden. Hoe kan Gent concurreren met de 

verkavelingswoede in Lochristi, als de inwoners van Lochristi niet geresponsabiliseerd 

worden voor hun suburbane woonkeuze? (….) 
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